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GOIERRITARRAk ez du bere gain
hartzen derrigorrez, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik.

Aldizkari baten ta jendei ser-
moiak botatzen, zeñek esango
zian hoi Gasteizko urte ear
haietan, geroak iñungo kezkaik
eraitten etziuanean. Fakulta-
dera jun ta launarten earki
pasatzen genian, gure ikasgai
praktikoetan batipat, ostegune-
tan "jarduera sozialak"... Ta
azkenen ikasketei etekiña ata
ta hortik bizi!

Jon Arretxe gelakide izan
nian 5 urtetan ta pixukiderebai

urte pare baten, baño gurea Eugenia-Enea zuan hi! Ta nik
uste jaguarrak ittuala Jonen hortzetatik alde itten zienak!
Ordun neire beti korrikan aitzea tokatzen zitzaian ta maki-
ña bat aldiz pasatakoa neok lehendakariaren egoitzaurre-
tik, hango inkilinoare aldatuz jun dek orduzkerotik, ta ez
oneako euskaldun izan ta bizi nahi diaunantzat! Ta beittu-
zak nola dittuken gauzak, ni lehorrekoa izanda ta ude
eateko bakarrik ibiltzetik, Jon Arretxeren sarean eroi, ta
nola jakinbe han hasi nitzean baten bizikletan ta besten
igerian, ta konturatzeako duatloi bat in ta hurrena zer ta
Zarauzko triatloia.

Arrazoi dek, oaiñ talden erropa aldatzekotan gabiltzak,
ia zeozer dotorea itten diaun... Nahiko nikek! Baño
Zakilixuten maillota zaila ikusten diat, kirol pijo antxekoa
bait dek ta bestelako marka ta diseñuak zeudek modan.
Hi, baño earra izango huke gure "estilo propioa" izatea,
eztek?

Urtezaharra, Aizkorrira hamaiketako ear batekin jutea-
re eztek txarra. Hori itteikenare eztek bakarrik izango men-
din. Dana dalare ezer itteztikenak nahi eztikelako, aukerak
bazerek ta. Nik, okerrik ezen, parte ingo dit eunen zehar,
arte haundikin, ta jendekin kirola iñ, ta ez jenden kontra.

Nik-e Gasteizen ikasi nian-ba,
ta harrezkeoztik oaiñ hau ta
geo hua, batea ta bestea ibil-
tzea tokau etzaiak-pa! Hi, biño
apenas kointziditu genian
Gasteizen, eo? Txoin zak!
Ouain akordatzeneokela, behin
kointziditu genian bai! Ajuria-
Enean izan zuan, Jon Arretxe
abenturazale-bidaiari-idazlea-
ren filmina emanaldi baten. Ze
esaten zian hark itten ziala
Amazonasen jaguar-piztiek bea jan ez zezaten? Nola lor-
tzen zian alde ittea?

Ni lehorrekoa izanda ta ude eateko

bakarrik ibiltzetik, nola jakinbe han hasi

nitzean baten bizikletan ta besten igerian.

Aittu diat triatloikok Zakilixutek 

ibiltzeiken maillota bea jantzi 

behar ditekela datorren urten

Horra! Joko zikiña, tranpa ta gezurra, lendakari exkaxa!
Ni beiz fuolen ibiltzen nitzean-ba, Maradona deitzen zida-
tean, ta triatloia aipatu dekela, hortan-e behin eo beste
kointziditu diau, ta akordatzen neoken bakoitzen, ene,
hoik abenturak! 

Hi Etor, zurrumurru bat-e argittu behar didak. Aittu diat
triatloikok Zakilixutek ibiltzeiken maillota bea jantzi behar
ditekela datorren urten, urdiña marra txuriakin, hoixe bea
dotore-askoa. Dala udetan, dala biziketan, dala korrika,
dijoztela batea, geo bestea, mendin goitik datoztela, behe-
ra herria iristeztiala, kolore hoikin ezautuko al dizkiau tria-
tloikok?

Bo, hi, hilan 31an San Silbestre lasterketak dittuk ta
aittu diatenez Maritxuk Legorretan in-beharmendik korri-
ka, lasai-lasai, motzen, goizen. Estitxuk Beasainen, luzen,
ahaleiñen, marka jarriz, eguerdin. Ta Mirentxuk Zaldibin,
patxadan, herritarren arten, atsalde parten. Ta horrekin
nahikoa ez ta geo hiruak elkarrekin in-beharmenduela
korrika Ordizin, iluntzen.

Etor, ta hik 31an ze? Arte, parte, ala aparte?!
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Iritzia

Azken hauteskundeen ondoren, EAJ irabazle atera arren, PSOE
eta PP arteko akordiori esker, Lehendakaritza López jaunaren
eskutan ikusteak sekulako eztanda sortu zuren nere barnean.

Hainbeste urteetan agintean izateak botere gaiaz gain ohitu-
ra mental jakin batzuk sortzen ditu eta botereaz kanpo geratze-
ak, aginteak ematen duen itzalaz gain, Jaurlaritzatik at geratze-
ak, astindu mentala ikaragarria suposatu zuen.

Asteak eta hilabeteak pasatu dira eta nire inguruko batzuk
ez bezala, oso lasai aurkitzen naiz, boterean eta botere inguru-
tik kanpo izateak ematen duen askatasunaz gozatuz baina aldi
berean, oso kezkatuta Jaurlaritza berrian ikusten dudanarekin.

Lehen asteak igarotakoan López jaunaren ekimenean hain-
bestetan defendatu dudan transbersalismoaren emaitzak ikusi
nahi izan nituen baina, egia esanda, ezinezkoa gertatu zait
zeharo kontrako erabakiak hartzen ari baitira.

Ez naiz hain inozoa, neuk defendatzen dudan transbersalis-
moa (hitza benetan itsusia aukeratu duguna) eta beste batzuk
defendatzen dutena gauza berbera dela sinesteko, oso argi bai-
tut, niretzako, herri honetako politikako zutabe edo ildo histori-
koen arteko elkarbizitza den transbersalismoa, beste batzuen-
tzat aldiz, Jaurlaritza edo hobeto esanda, boterera iristeko ipini
beharreko mozorroa zela.

Ikusi besterik ez dago, boterean izan ahala egindakoak
(euskararen aurkako erabakiak, ikurrina, estatutuaren jaia, fes-
tetako argazkiak,  ETBkoak, etb.) eta honenbestez, aitortu
beharrean nago, boterera iristeko transbertsalismo hitzaz balia-
tu direnak sekulako kaltea egin diela kontzeptu berari, edo
hobeki esanda, transbertsalismo hitza hutsari, argi geratu baita
hitzaren atzean kontzeptu ezberdinak babestu ari zirela.

Neure ustean (hala jaso nuen Josu Jon Imazek bere agurra
iragarri zuen bezperan) transbertsalismoaren hitza defendatze-

an, herri honetan daude politikako ildo nagusien arteko elkarbi-
zitza defendatzen ari naiz eta ildo nagusiak aipatzean, 4 ildo
azpimarratu nahi nituzke: abertzaletasun demokratikoa, ezker
abertzalea, sozialismoa eta zentro-eskuin espainiarra.

Jakin badakit lau ildoen arteko erabateko adostasuna lor-
tzea ia ezinezkoa dela baina aldi berean, oso argi dut, herri
honetan eman behar diren urrats nagusiak, ezberdinen arteko
adostasunean oinarrituak izan behar dutela eta ulertezina
bezain onartezinak direla, ozta-oztako gehiengo puntual batez
onarturiko erabakiak, abertzaleok ala espaniarzaleak hartuak
izan.

Herri honen egungo erabaki nagusiak eta etorkizunaren
zutabeak ezin dira onartu, une batetik bestera aldakorra den
gehiengo eskaxarekin eta erabakiak akordio nagusietan oinarri-
tuz hartzea zailagoa bada ere, saiatu beharrean gaude, gehien-
go zabalagoak lortzen, hartutako akordioen iraunkortasunerako
soilik bada ere.

Hori bai, saiatu beharrean gaudela esaten dudanean ez naiz
abertzaleaz soilik ari, euskaldun guztiez baizik. Aurrez esan
dudan bezala, oso argi geratu baitzait, hitzetik hortzera trans-
bertsalismoa eta ezberdinen arteko adostuna zutenek, boterera
iristean zeharo aurkakoa dihardutela, gehiengo eskaxa eta alde
bakarreko bateko botuekin euskal gizarte osoa aztoratzen.

Beraz, hemendik aurrera, patxadaz eta lasaitasunez baina
inongo konplexu edo lotsarik gabe, transbertsalismoa, edo
hobeto esanda, benetako transbertsalismoa defendatzen dugu-
nok hitzaren atzean gordetzen den kontzeptua argitzen, lantzen
eta sakontzen jarraitu beharko dugu, ezberdinen arteko adosta-
sunean baitago euskal gizartearen irtenbidea eta ez, batzuk
sinesten duten aurkarien kanporaketan edota besteek lantzen
ari diren antzekoen metaketan.

Xabier Iraola Agirrezabala

Ezberdinen arteko adostasuna

Herri honen erabaki nagusiak eta etorkizunaren

zutabeak ezin dira onartu, une batetik bestera

aldakorra den gehiengo eskaxarekin. Saiatu

beharrean gaude, gehiengo zabalagoak lortzen.
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Ingurugiro txokoa
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Astronomiaren urte propa-
gandistikoari amaiera ematen
ari zaio, baina, astronomia
maitatu eta gozatzen dugu-
nok gogorarazi nahi dizugu,
zerua, izarrak, planetak, ilar-
giak, galaxiak eta abarrek
hortxe jarraitzen dutela “beti-
rako”. Ikuskizun zoragarriak
eskeitzen, eta sekretu anitzak
gordetzen.

Hasteko, esan behar
dugu abenduan nahiz eta
laino asko izan, egun garbi
batean, Geminidas izarren
euria ikusi daitekeela. Bere
maximoa, hau da, gehien
ikusiko den eguna abenduak
13n izango da (Santa Lutzin
eguna). Urte osoko izar ihes-
kor hoberena dela, adituak
diote. 100 meteorito orduko,
kolore desberdinekin, txu-
riak, urdinak, gorriak,..

Era berean, abenduaren
21ean neguko solstizioa izan-
go da. (13 eta 21 artean gau-
rik luzeenak dira). Hemendik
aurrera hasten da eguna
luzatzen eta gaua mozten.

Abenduaren 31n berriz,
ilargiaren eklipse partziala
izango dugu. Europan, Asian
eta Afrikan ikusiko dena.
Honela urtea agurtuko dugu.

Hau ikusi eta gero
Unibertsoa zer den esplika-
tzea ekingo diogu:
Unibertsoa imajina dezake-
gun espazio-bolumenik han-
diena da, eta barnean dago-
en materia eta ezmateriez
osatuta dago. Azterketa zien-
tifikoek ikus daitekeen
Unibertsoa hartzen dute kon-
tuan soilik, baina beste uni-
bertso batzuk ere egon dai-
tezke, ikusten ez ditugunak,
baina bai bera grabitate inda-
rra sentitu daitekeena. Gerta
liteke honek mugarik ez iza-
tea.

Astronomoek ikerketa
sakonak egin ondoren, bat
datozte, Unibertsoaren jato-
rria, Big-Bang leherketa izu-
garri ostean sortu zela esate-
ko. Duela 17.000 milioi urte,
unibertsoan materia eta ener-
gia guztia puntu batean kon-

primituta zegoen (arrautza
kosmikoa izenez ezagutu-
tua). Arrautz hori lehertu zen,
ezineskoa zelako hainbeste
energia, presio eta tenperatu-
ra handi haiek jasatea. Eta
zati horietatik, Quasarak, ato-
moak, molekulak, izarrak,
planetak, galaxiak eta bizitza
sortu ziren. Unibertso zikliko
edo oszilatzailearen teoriak
dioenez, hedatze prozesu
baten ondoren, konzentratze
fase bat datorkio eta honela
behin eta berriz.

Amaitzeko gogoratu nahi
dizuet irakurleei gure herrie-
tan eta hirietan geroz eta zai-
lago da izarrak ikustea, argi
kutsaduragatik. Argiak edo
farola egokiak jartzen baditu-
gu, kontsumo gutxikoak eta
behar dena argiztatzen badu-
gu, denon artean herri eta
hiri hobeagoak lortuko ditu-
gu.

Ondo izan, urtea ondo
bukatu eta hobeto hasi.

Maribel Zufiaur Ormazabal

Era berean,

abenduaren 21ean

neguko solstizioa

izango da. (13 eta 21

artean gaurik

luzeenak dira).

Hemendik aurrera

hasten da eguna

luzatzen eta gaua

mozten.

Unibertsoa

Landarlan taldeak egindako
orrialdea. Taldean parte hartu,

gairen bat aportatu  edo albisteren
bat bidali nahi baduzu:

☎ 943161244  landarlan@yahoo.es

JAKIN BEHARREKOAK

Familia arruntak urtean
tona bat zabor botatzen
du, hauetatik 150 Kgr edu-
kiontziak direlarik (plasti-
ko, metal eta tetrabrik)
zure erosketak egiterakoan
kontutan izan produktua-
ren edukiontzia beharrez-
koa den ala ez.

Tona bat paper berzikla-
tu erabiltzeak 14 zuhai-
tzen mozketa saihesten du.
Honez gain, 300 litro
petroleo eta 50.000  litro ur
aurrezten ditu.

Papera 7 aldiz berziklatu
daiteke eta beira 50 aldiz.

Itsasbelarra desagertze-
ko arriskuan. Itsaszelaien
laurdenak galdu dira azken
130 urteetan eta beheraka-
da geroz eta handiagoa da.
Munduko ekosistema
mehatxatuenetarikoa da,
mangladiarrak, koral arre-
zife eta oihan tropikalekin
batera.

Plecotus macrobullaris
espezieko saguxarra
topatu dute Catalunyan.
Espezie urria da, Alpeetan
eta erdialdeko Pirineotako
gune batzuetan bakarrik
aipatua. 2.100 metrotan
kokaturiko haitzuloetan
pasatzen du negua.
Ripolleseko espezien
inbentarioa egiten ari diren
ikerketaren barruan aurki-
tu dute saguxarra. Lan
honen bidez habitaten eza-
gutza osatu eta babes neu-
rriak hartu nahi dituzte.
Katalunyan 29 saguxar
espezie aurkitu dituzte.
Plecotus macrobullaris
bioindikatzaile ona da.





Euskara txukuntzen

Denetik (XXIX)
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“Andonirekin konparatuta”
Euskaraz askoz ere naturalagoak, herrikoiagoak… diren esapi-
deez baliatu ordez, izenburukoa bezalakoak erabiltzen ditugu
maiz.
✗ Pello, Andonirekin konparatuta, zaharra da! (desegokia)
✔ Pello, Andoniren aldean, zaharra da! (egokia)

“Tximinoa egiten” aritu zen Aiur…
Ez da batere txukuna goiko esaldi horretan “tximinoa egin”
hori, baldin eta Aiur aztoratuta zebilela adierazi nahi badugu.
Buztinaz, modelatzeko oreaz (plastilinaz)… tximinoren bat egin
duela adierazteko, berriz, balekoa da!
✗ Aztoratuta zebilenez, tximinoa egiten ibili zen Aiur (desego-

kia)
✔ Aztoratuta zebilenez, tximinoarena egiten ibili zen Aiur  (ego-

kia)
✔ Aztoratuta zebilenez, tximino-plantak egiten ibili zen Aiur

(egokia)
✔ Aitonak utzitako buztinaz… tximinoa eta lehoia egin zituen

Aiurrek (egokia)

Margarita eta Doroteo larrean... gustura baino gusturago!

Ez, Doro! Hi makala
haiz horretarako! Hire
aldean “igualekoxea”

duk Xinforoso!

Hi, Margaita, tontoarena
egiteari utzi eta... 
egingo al dinagu?

ZUZENDU, BEHAR IZANEZ GERO...

1. Gure aitonaren aldean, zaharra da Manuel Fraga hori!
2. Tontoarena egiteari utzi eta ikastolara joan behar duzue!
3. Horrela ibili behar al dun, egun santu osoan?
4. Joxe, gure aldean makalak dituk australiarrak aizkoran!

OHARRA: denak zuzenak, alajaina!

Maizpide euskaltegia

“Kaballitotan” ibili behar zara ala ibili behar duzu?
Zein da zuzena? Lehena edo bigarrena? Bada, “kaballitotan”
xelebre hori kenduta, biak daude ondo! Behin baino gehiago-
tan entzungo zenuten lehena ez dela zuzena, baina
Euskaltzaindiak onartua du!
✔ Eneko, zaldiko-maldikoan ibili behar al zara? (egokia)
✔ Eneko, zaldiko-maldikoan ibili behar al duzu? (egokia)

Hori “BEHAR IZAN” aditzari dagokionez; kontuan hartu,
ordea, beti ez dugula “aukera” hori izango...
✗ Kalixto, ezin duzu horrela joan etxera, guztiz mozkortuta…

(desegokia)
✔ Kalixto, ezin ZARA horrela joan etxera, guztiz mozkortuta…

(egokia)
✗ Kalixto, ezin zara kalimotxoa derrotean edan! (desegokia)
✔ Kalixto, ezin DUZU kalimotxoa derrotean edan! (egokia)





Julen Goia, Alar Arruabarrena, Imanol Iruarriz eta Aitzol Idiakez

Harrobiko errugbilariak 
Ohorezko mailan

Elkarrizketa
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I
diazabalgoa da Julen Goia.

Lazkaomendikoa  Alar Arruabarrena; eta

Ordiziakoak Aitzol Idiakez eta Imanol

Iruarriz. Lehenengoak 18 urte  bete berri ditu

eta gainerakoek 19 urte dituzte. Dagoeneko

errugbiaren gorenean dabiltza, Ordiziako

taldearekin, maila ona erakutsiz. Euskadiko

eta Espainiako selekzioarekin aritzen dira.

apustua egiten du eta horrek jarraitzeko motibatu egiten du.
Askok, jokatzeko aukerarik ikusten ez dutenean, utzi egiten
dute errugbia.
Errespetua ematen al dute?
Aitzol: Hasieran bai. 
Julen: Ohitu beste erremediorik ez daukagu. 
Aitzol: Gu baino 30 kilo gehiago dira. 
Julen: Gu baino zaharragoekin aritzen gara eta haiek daukaten
esperientzia handia. Zikinkeria hori, malizia… adinak ematen
duen esperientzia hori asko nabaritzen da. Denborarekin ikasi-
ko dugu.
Aitzol: Hasierako urteetan horretarako gaude, ikasteko.
Klubeko zaharrengandik ahal den guztia ikasi eta ikasitakoa
zelaian aplikatu.
Gazteek, zelaian, errespetua jartzeko zer egin behar
izaten dute?
Imanol: Ahal den onena eman, bestela akabo.
Aitzol: Taldekideek ondo hartu gaituzte. Lehenengotik gauzak
ondo azaltzen dituzte  eta saiatzen gara ondo ulertzen.
Entrenatzaileek ere asko laguntzen digu.
Aurreneko partiduan… 
Imanol: Nerbioak alde guztietan.
Imanol: Lehenengo partiduan gaizki pasatzen duzu. 
Julen: Presiorik ez daukazula esaten dizute baina norberak ere
kunplitu nahi izaten du. Presio alde batetik, nobatoa zara beste
aldetik…
Aitzol: Baina orduan inoiz baino gehiago laguntzen dizue.
Imanol: Jokatu genuen lehenengo partidua lagunartekoa izan
zen.
Aitzol: Nik, Bera-Beraren kontrako derbian debutatu nuen eta
izugarria izan zen. Zure buruari galdetzen diozu, ea zer arraio
egiten duzun hor. Ondoan jokalari onak ikusten dituzu, horre-
tatik bizi direnak… eta zure buruari galdetzen diozu zertan
zabiltzan. Baina egin beharra daukazu eta kitto.
Julen: Jendeak ere asko egiten du. Bazter guztietan jendea ego-
ten da… 1.500-2.000 lagun, guri begira… Momentu baxuan bal-

Altamira zelai berrian, entrenamenduaren aurretik, elkartu ditu-
gu Ampo-Ordizia Rugbi taldeko lau jokalari gazte. 
Alfonbra gainean gaudela dirudi.
Julen: Hemen zikindu ere ez gara egiten. Baina Trevijanon
beste gauza bat zen.
Alar: Ukolondoak, belaunak eta iztarrak erre egiten dira.
Zuek errugbian hasi zinetean, lehenengo taldea ez zen
Ohorezko Mailan egongo ezta?
Alar: Hasi eta gutxira igo ziren.
Julen: Orduko errugbiak eta oraingoak ez dauka zerikusirik.
Maila ere asko aldatu da. Orain dela bost urteko Ohorezko
Maila eta gaur egun dagoenak, ez dauka zerikusirik. Gu izango
gara, Espainia mailan, kanpotar gutxien daukagun taldea. 
Harrobiari ez diote garrantziarik ematen talde handiek?
Imanol: Diru asko daukatenez, berdin zaie kanpotik bat edo bi
ekarri.
Julen: Ordiziarrentzat oso garrantzitsua da. Ordizia bezalako
talde txiki batek, aurrekontu txikia daukanak, are gehiago.
Harrobitik tira egin beharra dauka.
Imanol: Salvadorrek eta horiek, Liga irabazteko jokatzen dute. 
Alar: Guk ezinezkoa dugu Liga irabaztea.
Julen: Beste filosofia bat da gurea. Etxekoekin, ahalik eta atze-
rritar gutxiena…
Alar: …eta mantendu.
Lehen mailako taldeak harrobiko jokalariak kontuan
hartzen dituela ikustea, garrantzitsua izango da zuentzat
ezta? Motibagarria izango da.
Aitzol: Ikusten duzu, Espainiako taldeek ez dutela harrobiaren
aldeko apustu handirik egiten. Ordizia bezalako talde batek

Elkarrizketa
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Hasierako urteetan ikasteko

gaude. Klubeko zaharrengandik

ahal den guztia ikasi eta

ikasitakoa zelaian aplikatu. 

Aitzol Idiakez
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din bazaude, txaloek asko laguntzen dute.
Jende gehiago hurbiltzen al da errugbira?
Imanol: Orain ikusten da jende gehiago dabilela errugbian.
Txikitxo gehiago hurbiltzen da. 
Julen: Maila guztietan taldeak ateratzeko adina jokalari dago.
Imanol: Gu orain dela 5-6 urte, zortzi katu ginen.
Aitzol: 12ko taldeak 15ekoaren kontra jokatzen genuen.
Julen: Bi ligatan aritzen ginen: gure ligan eta jubenilen ligan.
Imanol: Nire ustez, errugbi moderno honetara egokitzeak eka-
rri du hori.
Errugbi modernoa aipatu duzu. Zeri deitzen diozu?
Imanol: Aldaketa egon da. Moderno esaten dudanean, zera
esan nahi dut: lehen lokatza zegoen, beste teknika bat da…
Goi mailara iritsira, teknika asko aldatu al da?
Imanol: Lehen bakarrik pentsatzen genuen, aurrera joan eta

entsaioa sartzea. Ezberdin pentsatzen dugu. 
Aitzol: Zuzen joaten baldin bazara, 120 kiloko bat aurrean
tokatzen bazaizu, atzeraka botako zaitu. Hori lehen ez zen
pasatzen, baina orain bai.
Mutil handiak egiteko asko jaten al duzue?
Julen: Ez dakit handiak egingo garen baina jateko problemarik
ez daukagu.
Maila txikiagoetan, neska eta mutil ugari dabiltza.
Errugbia indartu egin da beraz.
Imanol: Bai, orain jendea animatu egiten da. Futbola ikusiegia
dagoelako-edo, jendea beste kirol batzutan hasi da. Goierrin
errugbiak indar handia hartu du.
Julen: Neskak aipatu dituzu, eta datorren urterako talderen bat
ateratzekotan dabiltza. 11 neska dabiltza orain. Ordizia bezala-
ko herri batentzat pentsatzea, prebenjaminetatik seniorretara

Elkarrizketa
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Adina: 18 urte.
Nongoa: Idiazabalgoa.
Postua: hiru laurden bezala.
Zaletasun bat: ahal dugunean parrandara
ateratzea, oso gutxi ateratzen gara eta.
Amets bat: 20 bat urtez errugbitik bizitzea
Ingalaterrako edo Zelanda Berrik talde handiren
batean.

Adina: 19 urte.
Nongoa: Lazkaomendikoa.
Postua: Planker, hirugarren lerroa. Normalean, 
6 zenbakia.
Zaletasun bat: Denbora gutxi edukitzen
dugunez, lagunekin egon eta parrandara
ateratzea.
Amets bat: Errugbitik bizitzea, talde on batean.Ju
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arte, 3 talde daudela, orain neskena ere bai.. Orain dela 6 urte
pentsaezina zen.
Zuek adibide izango zarete gaztetxoentzat.
Imanol: Partidu aurretik, pasilloa egiten dute eta asko pozten
du horrek.
Julen: Eta badakite, hemendik urte batzutara, lana ondo eginez
gero, beraiek izango direla hurrengoak. Posible dela ikusten
dute. Hurrengo belaunaldia beraiek izango dira.
Aitzol: Klubak nahi duena hori da: hemendik urte batzutara,
ahalik eta  atzerritar gutxienekin jokatzea eta ia denak etxeko-
ak izatea.
Selekzioan gauzak asko aldatzen al dira? Serioagoa al da?
Espainiakoarekin adibidez, Julen eta Imanol aritu zarte.
Zer moduz?
Imanol: Eduki dugun entrenatzailea gogorra izan da. Baina

berez, esperientzia oso ona da. Lagun berriak egiten dituzu…
Portugal, Polonia, Italia, Frantziara joatea… Esperientzia hartzen
da eta esperientziak asko balio du.
Julen: Gogorra aipatu du Imanolek. Gu ohituta gaude hemen,
zortzietan ordua jarri eta bost minutu beranduago azalduta ere
berdintsu dela. Baina han ez, ordua ordua da. Orduarekin beza-
la denarekin. Janarekin… han dena mugatuta dago. Selekzioa
da eta ez da broma. Hasieran ohitzea kosta egin zitzaigun,
hemengo patxadarekin ohituta. Esperientzia bezala, ona da.
Europako txapelketa batean hirugarrena ez zara askotan geldi-
tzen.
Imanol: Marka hautsi genuen: 19 urtez azpiko selekzioa inoiz
iritsi gabe omen zegoen hain urruti. 6 ginen gipuzkoarrak.
Gipuzkoan errugbia, indartsu dago orduan.
Julen: Bai, bai, indartsu dago.

Errugbia
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Adina: 19 urte.
Nongoa: Ordiziakoa.
Postua: 12 zenbakia.
Zaletasun bat: Denbora dagoenean lagunekin
parrandan ateratzea, lagunekin egotea. Hobby
nagusia, errugbia da. 
Amets bat: Zelanda Berrira joatea eta
urtebeteren bat egotea, errugbian jokatzen.

Adina: 19 urte.
Nongoa: Ordiziakoa.
Postua: Bigarren-hirugarren lerroa.
Zaletasun bat: Lagunekin, errugbi partidua
ikustea, garagardo bat eskuan.
Amets bat: Polita izango litzateke, jubeniletako
jokalari guztiek, lehenengo taldearekin jokatzea. 
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Beste talderen batera joateko aukeraik izango bazenute…
Alar: Imajinatu ere ez gara egiten.
Julen: Lehenengo ikasketak hemen egin eta behin ikasketak
bukatutakoan, Zelanda Berrira edo Ingalaterrara bi urterako
probatzera joatea… bi urte sabatiko hartu eta errugbian aritu…
mundua ezagutzeagatik, eta jokalari bezala eta pertsona bezala
ikasteko. Aukera izanez gero, egingo nuke.
Imanol: Talde on batera joanez gero, izugarrizko esperientzia
izango litzateke.
Errugbitik bizitzea gustatuko al litzaizueke?
Aitzol: Gustatu bai, baina oso zaila da.

Imanol: Oraintxe bertan. Ikusten da babesleak-eta sartzen ari
direla eta gero eta jende gehiago dagoela.
Julen: Diru asuntoa gero eta gehiago mugitzen da. Atzerritarrek
kobratzen dute hemen, baina Espainiako talde guztietan, denek
kobratzen dute.
Aitzol: Musutruk gutxi dabiltza, gu bakarrik. Besteren bat egon-
go da baina gutxi.
Mailari eustea gero eta errazagoa ala zailagoa da.
Imanol: Gero eta zailagoa.
Julen: Gero eta maila altuagoa dago. 
Aitzol: Gero eta berdinduago egoten da liga normalean.
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egorretako bi

anaiek, Asier

eta Iker

Zinkunegik, Dar-dar

antzerki ekoiztetxea

sortu zuten duela ia

hamar urte. Ekoizleak

izateaz gain, Asier,

aktorea da eta Iker,

argiztatzailea. 

Dar-dar produkzioak:
eman eta eman
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Asier eta Iker Zinkunegi

Nolatan erabaki zenuten Dar-dar produkzioak sortzea?
Asier: Ordura arte, ni aktore bezala nenbilen eta Iker teknikari
bezala, beste gauza batzutan eta beste jende batentzat. Ni lau
urte segidan egon nintzen ikasten Sevillan eta 1998an itzuli nin-
tzen. Orduan hasi ginen ideiari bueltak ematen. Nik argi eduki
nuen beti, bueltatutakoan ekoiztetxe bat muntatuko nuela,
segurasko. 1998 urte bukaeratik 2000. urtera bitartean enpresa
sortzeko heltze prozesua izan zen.
Izenari erraparatuz gero, dar-dar egiteko motiborik ba al
dago?
Asier: Ez dago dardarka jarri beharrik. Barojaren ipuin batetik
ateratako izena da. Izen bila genbiltzan, gauza asko begiratu
genituen… Argi geneukan, izen bat nahi genuela, sonoritatea
zuena, erraz gelditzen zena eta euskaraz eta erdaraz esateko
ahalmena ematen zuen izen bat zuena. Kide batek, Barojaren
ipuin batean ikusi zuen dar-dar espresioa eta hortik hartu
genuen. Gainera gustatzen zaigu, batetik, euskaraz duen esa-
nahia eta besterik, erdaraz duena. Dar, dar, dar… Eman, eman,
eman. Hori asko gustatzen zaigu. Enpresa bezala gure filosofia
sintetizatu dezake. 
Euskaraz, beldurraren onomatopeia da.
Asier: Ez dugu inor beldurtu
nahi.
Iker: Antzoki batera sartzen
garenean, askotan esaten dute:
dar-darka hasten gara. Dena den,
uste dut, profesio honetan, dar-
darka nahiko jende ibiltzen dela.
Azkenaldi honetan gehiago
oraindik. Eta orain, krisiaren
ondorioz, dar-dar gehiago dago. 
Asier: Dena dago dardarka.
Iker: Izena jarri genion momentutik, barneratuta daukagu,
batzutan dardarka ibili beharko garela, eta segi aurrera.
Ematen jarraitzea izango garrantzitsuena ezta?
Asier: Bai. Asko eskaintzen duen antzerki ekoiztetxetzat dau-
kagu gure enpresa. Proportzioan, eskatzen duena baino gehia-
go. Kalitate-prezioan, gure produktua oso ona da, arlo guztie-
tan. Gainera, guk ekoizpen ildo bezala, oso argi dugu, gizarte-
ari gauza eskaini diezaizkiokela arteak eta antzerkiak. Itsu-
itsuan pentsatzen dugu mundu hau leku hobe bat izan litekee-
la eta kultura dela tresna agian bakarra, mundua leku hobe bat
bihurtzeko. Guk mundu hau leku hobea egin nahi dugu eta
horretarako gure produktua erabiltzen edo eskaintzen dugu.
Konpromiso sozialeko ikuskizunak egiten ditugu, gehienbat,
azken hiru urteetatik aurrera, bai helduentzat, bai umeentzat eta
bai gazteentzat. Hori da gure lan ildoa.
Gai sozialak lantzen dituzue beraz.

Asier: Bai, konpromiso sozialeko produktuak egiten saiatzen
gara. Oso ondo dago barre egiteko produktua egitea. Oso
beharrezkoa da barre egitea. Oso ondo dago, dramak sortzea.
Baina gu, pixka bat haruntzago joaten gara. Zerbait egiten hasi
aurretik, asko kuestionatzen gara, zer kontatu nahi dugun
horrekin. Zertarako, zer sortu nahi dugun jendearengan gure
produktua ikusten duenean. Eta gehienbat, hori nabarmendu
egin da azken hiru urte hauetan. Hiru urte hauetan, sortu ditu-
gu, batetik, ‘Gaurko menua’, helduentzat, bi emakumeren his-
toria sukalde batean. Gaur egun emakumearen inguruan dago-
en gogoeta sakon bat da. Ikuskizun oso konprometitua da.
Haur eta nerabeentzat, ‘Eta zer?’ sortu dugu. Guztiok desberdin
izateko dugun eskubidearen inguruan. 
Iker: Zerbait berria sortzeko pentsamenduarekin hasten gare-
nean, pentsatzen dugu zein arazo dauden gizartean, zer konta-
tu nahi dugun. Jendea antzokitik ateratzen denean, guk egin
dugunarekin, jendeari zerbait pentsarazi lortu nahi diogu.
Bakoitzaren barruan zerbait sortzea. Asierrek esaten zuen beza-
la: algara sortzea oso ondo dago, baina sortzen baduzu zerbait
komikoa, zerbait kontatzen duena eta irteten denean jendeak
zerbait egin beharko genuke esatea… Momentuz sortu ditugun

istorioak, zerbait kontatzeko,
komikoak dira baina horrek ez
du esanahi beti komikoa izango
denik.  Jendeari pentsarazi nahi
diogu.
Asier: ‘Gaurko menua’ ikuskizu-
narekin, jende asko hurbildu
zaigu emanaldiaren ondoren,
esanez: zeinen ondo pasatu

dudan baina etxera zer pentsatu askorekin noa. Hori da gure
helburuetako bat.
Iker: ‘Eta Zer?’-ekin ere berdin. Gainera badu material didakti-
ko bat ikastetxeetan-eta erabiltzeko.
Asier: Gure produktua interes orokorrekoa dela uste dugu.
Hau da: kultur teknikari bati egin dakioke, berdintasun teknika-
ri bati egokia suerta dakioke… jendeari orokorrean interesga-
rria suerta dakioke. Hau da, gizarteak  dituen arazoen inguruan,
gogoeta bat sortzen saiatzen gara. Hori da Dar-dar.
Proiektu berri bat sortu behar duzuenean, zein pauso
jarraitzen dituzue? Zuek egiten al duzue guztia?
Asier: Ez, momentu honetan ez dugu guk dena egiten.
Ekoiztetxe profesional bat gara. Ideia ezberdinak manejatzen
ditugu eta ideia batengatik apustu egiten dugunean, aukera
ezberdinak daude. Baina guk mundu guztia kontratatu egiten
dugu. Dramaturgo edo idazle bat kontratzen dugu egokitzape-
na egin dezan. Zuzendari bat kontratzen dugu produktuaren
zigilu artistikoa hitzartzeko berarekin. Eszenografoa kontrata-

Asko eskaintzen duen antzerki

ekoiztetxe bat dela uste dugu

Dar dar produkzioak.
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tzen dugu eszenografia diseinatu dezan. Gero eszenografia hori
egingo duen enpresa bilatzen dugu. Zuzendariarekin aktoreak
hitzartzen ditugu, irizpide ezberdinak manejatuz. Kastinga itxita
dagoenean, normalean hurrengo pausoa, entsaioetan sartzea
izaten da. Aurreprodukzio epeak, urtebete edo bi urte eraman
ditzake produktu bat estrenatua egotera iristen denerako.
Beti burua martxan ibiliko duzue beraz.
Asier: Beti gauza berriak pentsatuz. 
Iker: Aukera ezberdinak eduki beharra dauzkazu. Horretaz
gain, merkatua nola dagoen ikusten duzu, edo zer ari den
mugitzen hortikan… Guk bi emakumeren istorioa sortu genue-
nean, ez zegoen antzeko ezer merkatuan. Agian pentsatuta dau-
kazu hori egitea baina bi edo hiru ikuskizun berdintsu dabiltza
bueltaka eta eduki behar duzu zerbait pentsatuta beste alde
batetik jokatzeko. Garrantzitsua da gauza ezberdinak edukitzea
buruan. Erabaki bat hartu eta horren alde apustu egin.
Asier: Enpresa bezala zein prozesutan zauden edo norantz joan
nahi duzun, horrek ere baldintza dezake zein produktu egin

Iker, argi artean

Teknikari batek zein lan egiten du?
Hainbat kurtso egin ditut telebistako argiztapenerako, zineko
argiztapenerako, antzerkiko argiztapenerako… Soinu ikastaro-
ak ere eginak dauzkat. Baina ni argiztatzaile sentitzen naiz.
Dena den, soinu teknikaririk ez daukagu eta biak egiten ditut.

Nola egiten dudan lan? Ikuskizun bat sortzeko garaian, pro-
zesu horretatik hasita, zuzendariaren eskutik joan behar duzu.
Argiztatzaile batek lortu behar duena da, argiztapenarekin
eszena bat, leku batean kokatzea. Leku batean eta ordutegi
batean. Lortu behar duzu bolumen bat, goizeko hamarrak edo
arratsaldeko 6ak ez dira berdinak, etxe bateko edo parke bate-
ko iluminazioa ez da berdina… Zuzendariari proposatzen joa-
ten zara, baina beti azken erabakia izaten duena, zuzendaria
izaten da. Plano artistikoan, produkzio batean zuzendariak
hartzen ditu erabakiak. 

Gero, emanaldietara iristen garenean, dena muntatu behar
da. Askotan 40 foko izaten ditugu, eskilaran gora-behera…
Zuk plano bat egina daukazu. Egia esan, Euskal Herrian
antzoki txiki asko dago eta ezin duzu nahi duzuna egin, nahi-
ko mugatua sentitzen naiz alde horretatik behintzat.
Ikuskizun batean, argiak bere pisua dauka, ezta?
Nik uste aktorea bezain garrantzitsua dela argia. Aktorea gaiz-
ki argiztatuta baldin badago, edo ez baldin bada ikusten, ez da
berdina izango da. Azkenean, argiak dena biltzen du ikuski-
zun bateak.
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nahi duzun. Gure apustua gero eta gehiago da, ahal den kalita-
te handieneko produktua eskaintzea. Horretarako, kontratatzen
duzun jendearen perfila gero eta hobea izan behar da. Horrek
exijitzen du, gero eta inbertsio handiagoa. Horrek darama, gero
eta arrisku handiagoa hartzea. Gu bide horretan gaude. Hamar
urte daramatzagu eta ez dugu edozer egin nahi. Gauzak oso
konkretuak egitea interesatzen zaigu eta horretan ari gara apus-
tu egiten. Gero eta produktu hobea, gero eta prezio konpetiti-
boenean eta ahal den emaitza onenak lortzen saiatu, konpromi-
soaren eta lanaren bidez.
Aktorea eta argiztatzailea. Talde polita, beraz.
Iker: Bi pertsona egoteak, lan guzti hauek egiten, baditu bere
alde onak eta alde txarrak. Agian alde txarrak gehiago ditu
onak baino. Izugarrizko lan pila suposatzen du. Asierrek
produkzioa eramaten du, nik salmentak eramaten ditut.
Horretaz gain, ikuskizunetan gaude… Ni ikuskizun guztietan
egoten naiz, Asier batzuetan. Lan asko suposatzen du, baina
hemen gaude, dar-darka. Bizi gara behintzat!
Asier: Bizirauten! 
Iker: Gaur egun merkatua oso-oso zaila dago eta lan asko egin
beharra dago aurrera jarraitu ahal izateko.
Produktua saldu egin behar izaten da. Hori zure lana da
beraz, Iker? 
Iker: Bai. Lan pisua da oso. Egunaren arabera baina askotan
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dei pilo bat egiten duzu eta ez duzu lortzen bisita bakar bat ere
lotzea. Guk, normalean, plangintza bat egiten dugu salmentara-
ko, telefonoa hartzen dugu eta udaletxez udaletxe deika hasten
gara, bilera bat lortzen dugu, berarengana joaten gara gure pro-
duktua aurkeztera. Pertsonalki gustatzen zaigu gure produktuak
aurkeztea. Aurrez aurreko harreman hori edukitzea garrantzi-
tsua dela uste dugu. Orain merkatua dagoen bezala….
Zaila al dago?
Iker: Bai. Merkatua oso aldrebesa dago.
Asier: Noski, krisiak etortzen direnean, lehenengo murrizten
den partida beti berdina izaten da: kulturarena. 
Iker: Euskal Herria gainera nahiko txikia da. Antzerkiaz bizitze-
ko oso txikia da. Produktora asko daude…
Asier: Dagoen merkaturako produktu gehiegi dago.
Iker: Kanpora ateratzeko ere, oso zaila dago. Orain gainera,
erkidego bakoitzak bere produktuak babesten ditu. Adibidez,
iaz Andaluziako sarean, kanpoko talde bakarra sartu zen eta
hori ‘El Brujo’ zen. Kanpora ateratzea oso zaila dago.
Asier: Momentu honetan dirulaguntzak erkidego guztietan
ematen ari dira. Zer ari da gertatzen? Dirulaguntzak ematen
dituen administrazioa saiatzen da eman duen diru hori errenta-
bilizatzen. Ondo dago. Baina zer gertatzen da? Sare edo erkide-
go bakoitzak hori egiten duen garaian, kanpoko produktuari
askoz ere zailagoa egiten zaio merkatu horretan sartzea. Irla

Asier, lau urteko ikasketak
Sevillan

AArrttee  DDrraammaattiikkooaa  iikkaassii  zzeennuueenn  SSeevviillllaann..  NNoollaakkoo  eessppeerriieennttzziiaa
iizzaann  zzeenn??
Ni beti arduratu izan naiz nire burua aktore bezala formatzeaz
eta horretan saiakera handia egin dut, lau urtean, kanpora joa-
nez. Oso urrutira gainera, Sevillara. Esan liteke, momentu har-
tan, Centro Andaluz de Teatro, Europako eskolarik interesga-
rrienetarikoa zela. Mila kilometro daude. Ezin duzu, agobiatu-
ta nago eta etxera etorri. Eguberrietan eta udan bakarrik etor-
tzen nintzen, ezin nuelako. Hegazkina hartu eta ezin nuelako
etorri. Hegazkina garesti zen momentu hartan, ez orain beza-
la. Eta autobusez, 13 ordu. Bi egunerako ezin duzu 26 ordu
egin. Aurreneko hiru hilabeteak gogorrak egin zitzaizkidan.
Eguberrietan esan nion nire buruari: hemen nik nahi dudala-
ko nago; momentu batean ezin badut, hemen egoteari utziko
diot. Txipa aldatu zen nire barruan eta handik aurrera ondo
egon nintzen. Sevillak gainera, gauza bat dauka ona: pertsia-
na altxa eta egunero zerua urdin-urdin dagoela. Londresa edo
Belgikara joan izan banintz, segurasko ez nuela lau urtean
etsiko. Gainera jende oso jatorra neukan inguruan eta oso
lagun onak egin nituen. 
Aktore bezala, lanik egiten al duzu zuen ekoizpenetan?
Batzutan bai, besteetan ez. 
Lan ezberdin asko egin behar izaten dituzue. Zer gustatzen
zaizu gehien?
Niri, dudarik gabe, eszenatokia. Ni eszenarioan egoteko jaioa
naiz. Baina beste alde batetik, ekoizle ere banaiz. Orduan, nik
argi daukat produktu batzuetan nire burua ikusten dut aktore
bezala eta besteetan ez. Eta ez dit beste munduko ahaleginik
suposatzen gauza batzuetan ez egotea, nahiz eta nik eszena-
tokia behar dudan. Argi dago: ‘Gaurko menua’ ikusten duda-
nean, gaur egun ni ez naiz emakumez egiten ikusten eta saia-
tuko naiz kontratatzen ahal dudan Euskal Herriko bi aktrizik
hoberenak produktu hori egiteko eta egia esan hala izan da:
Ane Gabarain eta Lierni Fresnedo. Beste batzuetan beharba-
da nire burua ikusiko dut eta egongo naiz. Eta beste batzue-
tan nire burua produktu horretan ikusiko dut baina ekoizpen
lana hain handia denez, beharbada ezin izango dut. Ekoizle
bezala interes batzuk dauzkat eta nire aktore interesak ez
daude ekoizlearen interesen gainetik inondik inora. Seguraski
alderantziz. Enpresa bat sortzeak inbertsio handia darama eta
asko arriskatzen duzu eta gure produktuak ezin du baldintza-
tuta egon nire ego-aren satisfakziora. Agian milioi euro mordo
bat edukiko nuke, igual. Ez da kasua noski.
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Asier eta Iker Zinkunegi

Kale Nagusia 42, behea  BEASAIN

Tel.: 943 80 40 15  Faxa: 943 80 55 79
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Mota guztietako
gida-baimenak



mordo bat sortzen ari dira. Euskal Herrira sartzea, kanpokoa
izanda, oso zaila da eta Euskal Herritik ateratzea ere oso zaila
da. Aktore bat, Espainia mailan oso ezaguna dena daukazu, edo
badakizu zure produktua zure autonomia erkidegotik ez duzu-
la aterako. Horrek zer egiten du? Produktuaren errentabilitatea
asko konplikatzen du. Momentu honetan antzerkia produktu
profesional bat sortzeko eta artistikoki oso ondo egoteko, jen-
deak ezin du imajinatu zenbat diru gastatu beharra dagoen. Eta
horren amortizazioa oso konplikatua da. Bi, gehienez hiru urte-
ra kalkulatu behar duzu eta Euskal Herrian, 54 antzoki daude
sarean. 54 horietatik ez dituzu 54ak egingo. Ezta 50 ere.
Gehienez ere 40 egingo dituzu. Inork ez ditu denak egiten. 40
emanaldirekin eskatzen duen inbertsioa errentabilizatzea oso
konplikatua da. Orduan, hortxe gabiltza, borrokan.
Bai haurrentzat, helduentzako eta gazteentzako
produktuak dituzue.
Asier: Gure ekoizpen filoso-
fian adin guztientzako pro-
duktuak sortzea dago. Une
honetan, esan genezake, ‘Eta
zer?’ publiko guztiarentzako
dela. Egia da eskolentzako
emanaldi asko ari garela egi-
ten. Beasainen eta Ordizian
egong ara. 6tik 12 urte bitar-
teko haurrak ari dira etortzen.
Berez, ikusi duten helduek
ere oso ondo pasatu dute. 
Iker: Ikuskizun honek kontatzen duena jende guztiari interes-
garria iruditzen zaio.
Helduen edo haurren merkatua da errazagoa?
Asier: Merkatu errazagorik ez dago, lana serio hartuz gero.
Iker: Askotan harrituta gelditzen naiz: helduentzako ikuskizuna
bada eta foko asko baldin badituzu, ez dizu inork ezer esaten.
Baina haurrentzako antzerkia egitera joaten baldin bazara, esa-
ten dizute, haur batentzako hainbesteko foko?  Helduak esku-
bide gehiago al du eta haurrentzako nola den berdin da nola
egiten den? Alegia, haurrek ere kalitatezko antzerkia ikusteko
eskubidea dutela.

Iker: Ez dauka zertan sinpleagoa izan behar. Gastu aldetik ere
ez dauka izan beharrik merkeagoa. Haurren ikuskizunean lau
aktore izan daitezke eta helduenean, bi. Haserretu egiten naiz,
iruditzen baizait haurrek ere eskubide bera dutela zerbait ongi
egina ikusteko. 
Asier: Exijentzia eta konpromiso maila gure produktuarekiko,
guretzat berdina da, helduentzat egin eta umeentzat egin. 
10 urte eta gutxienez beste 10 urte betetzeko asmoarekin
egongo zarete noski. Proiektu bat baino gehiago ibiliko
duzue buruan, ezta?
Asier: Baditugu bai proiektuak. Orain egia da merkatua oso
konplexua dagoela. Oso-oso-oso. Arrisku handi asko dago
momentu honetan gure sektorean. Denetan, baina gurea gehia-
go. Nik beti esaten dut antzerkia kontsumo minoritarioko pro-
duktu bat dela. Eta hori hala da. Horren proba gisa, jendeari
galdetu besterik ez dago, urtean zenbat aldiz joaten den antzer-

kira. Edo bi urtean behin edo
hiru urtean behin zenbat
aldiz joaten den antzerkira.
Edo azken 10 urteetan zenbat
aldiz joan den. Edo bere bizi-
tzan zenbat aldiz joan den.
Horregatik esaten dut kontsu-
mo minoritarioko produktu
bat dela antzerkia. Une hone-
tan dagoen bezalako krisi bat
dagoenean, kontsumo mino-

ritarioko produktu horiek gehiago sufritzen dute. Eta arrisku-
tsua da antzerki ekoiztetxeentzat. Ekoizpen asko, merkatu
gutxi…
Halako lekutan halako ikuskizuna eskaintzea amesten al
duzue?
Asier: Ez dit motibazio berezirik sortzen Madrilen egitea, ez
dakit zein antzokitan. Baina zer egiteak bai, motibazio berezia
sortzen dit. Orain badarabilkigu eskuartean proiektu bat, espe-
ro duguna gauzatzea… Ez dugu aurreratuko baina mugarri bat
izango litzateke euskal antzerkian. Benetan. Gehiago motiba-
tzen nau zer egin, non eginek baino. Ez dut gehiago baloratzen,
Donostiako ikuslea, Beasaingoa baino. Edo Madrileko edo
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Konpromiso sozialeko produktuak

egiten saiatzen gara, bai

haurrentzat, bai gazteentzat eta

bai helduentzat.
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Bartzelonako ikuslea, Legorretakoa baino. Noski, lan egiteko
baldintza berdinak jarrita eh? Ikusleak nik berdin errespetatzen
ditut, herri txiki batekoa edo
herri handi batekoa.
Iker: Teknikari bezala badau-
de leku batzuk, iluminazioa
muntatzen gozatu egiten
duzula. Nahi duzun guztia
muntatzen duzu, oso lan egi-
teko leku egokia da, denetik
duzu…. Ikuskizuna ikusten
duzunean eta efektuak sar-
tzen ari zarenean, esaten
duzu: bai, hau da! Baldintza
egokietan egitea da kontua.

Ametsa bai da, gauzak
erakargarriak egitea pertsonalki, bai iluminazioa sortzeko
garaian… Ametsa, bizi garen baino hobetoxeago bizitzea hone-
tatik. Enpresa bezala pausoak ematen ari gara, gero eta hobea-
gora goaz, bide bat egina dugu eta espero dugu gehiago egitea
eta bizitzeko era hori hobetuaraztea, hori da ametsa. Eta lortzea,
guk nahi ditugun ikuskizun erakargarri horiek aurrera eramatea

eta gure ildo berdinetik jarraitzea, zerbait kontatzen duten ikus-
kizunak, benetan mamia duten ikuskizunak egitea.

Legorretan, hiru aktore
bazaudete: Jose Ramon
Soroiz, Xabier Agirre eta
Asier Zinkunegi. Hiru
legorretar oholtza
gainean… Ez legoke
gaizki.
Asier: Nork daki! Hiru aktore
profesional gaude.
Teknikariak ere, hiru daude.
Kuriosoa da: mila eta hiru-
rehun inguruko herri batean,
profesio honetatik “bizi den”
hainbeste jende izatea, ez da

normala. 
Zer dago berezia Legorretan?
Asier: Xelebre batzuk garela! Ez dakit. Nire kasuan behintzat,
esan behar da, zure hurbilean norbait ikustea honetatik bizi
dena, agian lagungarri suertatzen zaizula nik ere posible duda-
la ikusteko. 
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Asier: kultur gestio arloan, betiko pentsamol-
de gehiegi dagoela ikusten dugu. Gauza
berriztagarri asko egin daitezke, egiten ez
direnak, pentsamolde karratuegiak daudela-
ko. 
Iker: Guk espero dugu krisi honetatik indar-
tuta ateratzea. Daramagun bidearekin, gure
esperantza hori da.
Asier: Ingalaterran, 70eko hamarkadan uste
dut izan zela, krisi ekonomiko oso garrantzi-
tsu bat izan zen eta kultur sektorea oso balia-
garria izan zen krisi horri buelta emateko.
Lanpostu asko sortu zituen inbertsio ez exa-
geratuekin. Motor ekonomiko oso garrantzi-
tsua izan zen Ingalaterrako ekonomiarentzat.
Hor goian dabilen jendeak aztertu beharko
luke momentu hartan han zer egin zen eta
zer suposatu zuen. Badirudi euskal enpresa
eta euskal kultura, tornilloaren eta plateraren
inguruan dagoela. Baina Euskal Herrian
askoz ere gauza gehiago badaude, agian,
egoera honetatik ateratzeko edo egoera hau
hobetzeko baliagarri izan daitezkeenak.

Antzerkia kontsumo 

minoritarioko produktua da.

Jendeari galdetu besterik ez dago

bere bizitzan zenbat aldiz joan

den antzerkia ikustera

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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Argazki erreportajea

Patxi Madariagak, Fermin
Mendiak eta Fermin
Zunzunegik txirrinduz
Ruta de la Plata
ibilbidea egin zuten udan
Fernando Lopez, autoz,
laguntzaile zutela

A
buztuaren lehen 7 egunetan Sevillatik

Santiagorako bidea egin zuten hiru txi-

rrindulari lazkaotarrek. Ondoren bertan

ateratako argazkiei iruzkin umoretsuak gehitu

eta erakusketa jarri zuten Ansoategi Herrikoan.

Argazki erreportaje honen bidez Goierrira zabal-

tzen dugu beraien ‘abentura’.

3 txirrindulari
7 egun
988 Km

11 komeria
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1. etapa, Sevilla, Monesterio (Badajoz).

3. etapa, Carcaboso (Caceres).

5. etapa, Puebla de Sanabria (Zamora).

6. etapa, Allariz (Ourense).

2. etapa, Alcuescar (Caceres).

4. etapa, Calzada de Valdunciel (Salamanca).

7. etapa, Santiago (A Coruña).
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Bidaian zehar denerako aukera izan
zuten. Caceresko alde zaharra bisitatu
eta bertako egunkari saltzailearen
irudiarekin txantxetan aritu ziren.
Galizian sartu ziren egunean, berriz, 5
mendate igo zituzten: Padornelo, La
Canda, Cañizo, Fumaces eta Estibadas.
Argazkian ikusi daiteken bezala
Cañizoko gainera iristean Patxiri
kostatu zitzaion arnasari buelta ematea.
Ferminek, berriz, ez dirudi asko sufritu
zuenik mendatea igotzeko.

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

Altzariak neurrira
Mota guztietako aroztegi lanak

PVC eta aluminiozko leihoen fabrikazioa

Logela, egongela
eta sukaldeko
altzari nahiz
osagarrietan

aukera paregabea

☎☎ 943 16 40 40  -  639 631 640   faxa: 943 16 47 47 
Antzizar-Katea, 5          BEASAIN
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Txirrindu bidaia

Sniff, sniff... 
Zer primo, ez al

duk fruta usainik
hartzen?

Keba, keba, nik
aldameneko bentako

urdai azpikoa usaintzen
diat,, kar, kar...

Xumarra beti txantxa
egiteko prest, Allarizko
eliza atarian limosna
eskean jarri zen. 

Behin Santiagora
iritsita, nola ez ba,

mahaiaren inguruan
ospatu zuten bidaiaren

bukaera.

Zubierreka,9    ✆✆ 943 16 25 23    LAZKAO

Erretegi bezala
zabalik

❋❋ Eguneroko menuak

❋❋  Karta zerbitzua

❋❋  Ospakizunak

❋❋  Plater konbinatuak

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

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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Hunberto
Arostegi,

konpostik
onena 
berea

G
ipuzkoako 102 konpostatzaileren arte-

an, hamar finalista eta hamar horietatik

txapeldun bakarra: Segurako, Hunberto

Arostegi. Duela bi urte jarri zuen segurarrak

etxeko lorategian konposta egiteko ontzia eta

gustura dago emaitzarekin. Etxean sortzen den

material organikoa eta lorategiko belarrak eta

adarrak ontzian sartu, eta konposta lortzen du.

Gipuzkoako Foru
Aldundiak antolatutako 
Etxeko Konpostajearen 
I. Lehiaketa irabazi du
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Konposta

Birziklatzearekin sentsibiliza-
tuta dagoen herritarra da
Hunberto Arostegi. Duela bi
urte, beste urrats bat gehiago
egin zuen: etxean, konposta
egitea. “Lata asuntoa aparte
bidaltzen dugu, botilak apar-
te, papera aparte… material
organikoa kenduz gero, basu-
ra-basurarako ez da hainbeste
geratzen”. 

Sasietak 2003. urtean jarri
zuen martxan etxeko konpos-
ta baina segurarra, berandu-
xeago hasi zen lehenengo
aldian ez baitzuen aukerarik
izan. “Nire aldameneko biek
hartu zuten eta ni bi urtera
sartu nintzen. Beti esaten dut,
nire irakaslea, aldameneko
Angelita Katarain izan dela”.

Bakoitzak bere sekretu-
txoak ditu eta Hunbertok,
bereak kontatu dizkigu.

Lorategian dauka jarrita
konposta ontzia. “Aireatutako
lekuan jartzea egokiagoa
ikusten dela uste dut”.
Gainerakoan, ez omen du
sekretu handirik. “Hezetasuna
kontrolatu behar da, eta asko
mugitu. Gauza berdina bota-
ta, ezberdina ateratzen da.
Batek zerrautsa bota eta oso
gaizki ateratzen zaio.
Mugitzeko, hasierako taldeari,
birbiki bat eman zioten. Guri,
aitzur txiki bat eman ziguten
baina ez da egokia. Egokiena
birbikia da. Angelitari kentzen
diot birbikia. Eskatuta dauka-
gu eta laster iritsiko omen
dira.  beste batzuei oso
ondo… Nik uste dut sekretu
handia dagoela nahastean”.

Bitxikeria bat kontatu
digu Hunbertok: “102 kospos-
tatzailek eman zuten izena eta

konposta aztertu ondoren,
finalera 10 iritsi gainen. 10
finalisten konposten argaz-
kiak jarri zituzten interneten
eta nik neurea ezagutu nuen,
nahiz eta izenik ez jarri.
Konpostaren beraren usaina
ere baloratu dutela uste dut”.

Lehiaketan parte hartu
dutenen konpostaren azterke-
ta egin dute Fraisoron eta
emaitzen zain dago orain
segurarra. 

Zer bota?
“Konpostadorea jaso genue-
nean, hitzaldi bat izan genuen
Sasietan. Guk horrelako lur
beltza atera? Ezinezkoa, esa-
ten genuen. Baina ateratzen
da bai”, dio Hunbertok.
Gustura dago gainera emai-
tzararekin. “Neurtzerik izango
banu ze bolumen bota
dudan? Ikaragarri bota dut.
Baina gero ez da hainbeste
konpost ateratzen.” dio
Hunbertok.

Etxeko eta lorategiko
material organikoa botatzen
du. Ideia bat egiteko hona
hemen zerrendatxo bat:
“Etxean sortzen den material
organiko guztia: arrautza aza-
lak, kafe hautsa, tximiniko
hautsa, ogia...”. Horretaz gain,
lorategiko kimaketa guztiak. 

Hezetasun egokia
Hezetasunari eusteko inpri-
matu gabeko kartoia eta hos-
toak, orbela botatzen ditu.
“Egunkari papera sartu liteke,
tinta begetala erabiltzen duten
egunkariak. Baina egunkariak
birziklatzeko beste bide bat
dagoenez, nik ez dut erabil-
tzen. Ez dut esperimenturik

Zer da konpostatzea?
Konposta lortzeko materia organikoa (adarrak, hostoak, jana-
ri-hondarrak...) eraldatzea da. Konposta materia organikoa
naturalki deskonposatu ondoren lortzen da. Horretarako,
mikroorganismoek (bakterioek, onddoek...) eta organismo txi-
kiek (zizareek eta kakalardoek) beren lana egiten dute. 

Materia organikoa konpost bihurtzeko konpostagailua era-
bil daiteke, mekanismorik eta motorrik erabili gabe eta man-
tentze-gasturik gabe. 

Egunean sortzen den zaborraren %33 materia organikoa
da eta birzikla daiteke. Ondoren, lurrera itzuliko da landare-
entzako edo laboreentzako konpost moduan. Gainera, bide
horri eutsiz, hondakin gutxiago iritsiko dira zabortegira edo
balioa emateko plantetara. 

Konpostatu ondoren, materia organikoaren bolumena
%80 murrizten da, hau da, konpostagailuan sartutako mate-
ria organikoaren 100 kg-ko 20-25 kg konpost lortzen dira.

Konposta materia organikoa

naturalki deskonposatzean

lortzen da. Horretarako,

mikroorganismoek eta

organismo txikiek beren lana

egiten dute.

☎☎ 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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egin”, adierazi du Hunberto
Arostegik. Bigarren konposta
ontzia eskatuta dauka eta
esperimentuak egiten joango
da pixkanaka.

Pixkanaka hustu
Behin konposta egindakoan
ere bada iritzi ezberdinik.
Konposta pixkanaka atera-
tzen joaten da Hunberto
Arostegi. Batzuk, urtean
behin, dena husten dute.
Niretzat ez da egokia, dena

hustuz gero, zerotik hasten
zara. Pusketa bat ateratzen
baduzu hobe da niretzat.
Ontziaren beheko partetik
konposta atera eta gainean
gelditzen dena behera joango
da. Etengabe ari da lanean.
Diputaziokoak etorri zirenean
nire konpostaren datuak har-
tzera, bi egun lehenago bela-
rra moztuta nengoen. Bero
egiten zuen, ekaina bukaera
zen. Termometroa hartu zuen,
eta 50 º markatzen zituen.

Beraz, edozer botatzen dela,
laster hasiko da lanean.
Konpostadorea martxan egon
behar da beti. Hiru egun
baino gehiago ez da komeni
material organikorik bota
gabe egotea, barruan dagoen
elikadura katea ez eteteko”,
azpimarratu du.

Behin konposta aterata,
karretila batean uzten du
lehortzen eta gero galbahea
pasatzen dio. Lorategian era-
biltzen dute konposta.

Geranio ederrak zituzten
oraindik loran, Hunbertori
elkarrizketa egin genionean.

Uste okerrak
Konposta ontziaren inguruan
hainbat uste oker badagoela
esan digu segurarrak. Batetik,
usain txarraren ustea. “Baina
ez du usainik botatzen”.
Arratoiak inguruan ibiltzen
ote direnarela ere esan izan
da baina segurarraren espe-
rientziatik, beraiei ez zaie
halakorik gertatu.

Sariaz gozatu
Saria jaso duenetik jende
ugari hurbildu zaio
Hunbertori konpostaz galdez-
ka. Jendea sentsibilizatzeko
aukera aprobetxatu behar
dela dio.

Lehiaketa guztietan izaten
da sariren bat eta segurarrak
ere jaso du berea: mila euro-
ko saria. Hori bai, baratzerako
edo lorezaintzarako tresnak
eskuratzeko, nekazalturismo-
etan egonaldiak egiteko, edo
lorezaintza azoketara bisitak
egiteko... erabili beharko du.

2003an hasi zen Sasieta
Mankomunitatea etxeko konpostajeare-
kin. Gaur egun, 600 familiek egiten
dute konposta etxean. Inor interesatu-
rik egonez gero, Sasietara deitu behar
du. Sasietatik aurreratu digutenez,
2010ean, otsaila edo martxo aldera,
beste ikastaro bat egingo dute. Hori
bai, konposta egiteko, “beharrezkoa da
ontzia lurzoru naturalean jartzea, hau

da, ezin da garaje batean edo balkoian
ipini. Beraz berdegune bat, baratza edo
holako zerbait behar da”, dio Enrike
Enparantza, Sasietako teknikariak.

Gipuzkoako hainbat herritan, kale-
an material organikoa botatzeko edu-
kiontziak jarri dute. Goierrin, horrelako
asmorik ba ote den galdetu nahi izan
diogu Enrike Enparantzari: “aurten
Gipuzkoako zenbait herritan esperien-

tzia piloto bat egin da edukiontzi berri
bat kalean ipiniz, marroia alegia.
Bertara herritarrek etxeko hondakin
organikoak botatzen dituzte. Ondoren
material horrekin konposta egiten da.
2010ean esperientzi hori zabaltzen
hasiko da Gipuzkoa guztira. Eta noski
hemen Goierrin ere bai. Dena den
oraindik ez dago diseinatuta nola egin-
go dugun edo nondik hasiko den eta
noiz.  Ziurraski 2-3 herritan hasiko gara
gure ere frogak egiten”.

Goierrin 600 konpostatzaile

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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Elkarrizketa

Eider Lardizabal segurarrak, 
Segurako herri eskolan egindako 
ikerketa aurkeztu du

S
egurako Laiotz herri eskolan sei haur

etorkin dabiltza, 5 eta 11 urte bitarte-

koak. Maroko, Portugal eta Bulgariatik

etorritakoak dira. Beraien euskara maila neurtu

eta ondorioak atera ditu Eider Lardizabal segu-

rarrak: D ereduan eskolatu eta inguru euskaldu-

na izanda, haur etorkinek euskararekin jabetze-

ko inongo arazorik ez dutela dio.

‘Haur
etorkinen
euskara:
eskolaren 
eta inguru
euskaldunaren
eragina’

Euskal Filologia ikasketak egi-
ten ari da Eider Lardizabal
segurarra. Lizentziatzeko,
ikasgai baten falta da. Euskal
Herriko Unibertsitateak
eskaintzen duen Lankidetza
Beka bati esker, Ibon
Manterola irakaslearekin bate-
ra, ‘Haur etorkinen euskara:
eskolaren eta inguru euskal-
dunaren eragina’ ikerketa
burutu dute Segurako Laiotz
herri eskolan. Azaroaren
20an, Bilbon, Euskaltzaindiak
antolatutako jardunaldietan
aurkeztu zituzten emaitzak.
Ondorengo lerrootan, labur-
pentxo bat egin digu segura-

rrak GOIERRITARRA aldizkaria-
ren irakurleentzat.
Euskara eta etorkinak
gaiak lotu dituzu
ikerketan. Zergatik
aukeratu duzue gai hori?
Lankidetza Beka eskatu nuen
unibertsitatean. Karreraren
azken urtean zaudenean, ira-
kasle batekin, ikertzen segi-
tzeko aukera ematen dizue.
Irakasleak animatzeko esan
zidan. Esaten zidan, haur
etorkinen gai hau batere iker-
tu gabe zegoela eta zerbait
egin beharra dagoela. Izan
ere, azkenean, konturatu
gabe, haur etorkinak asko
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Eider Lardizabal

dira. Datuek erakusten dute,
azkeneko bi urtetan %34ko
hazkundea eman dela. Asko
da. 200.000 etorkin daude
denera. Zerbait egin behar
dagoela, euskara bezalako
hizkuntza hain minorizatua
izanda, ikusi beharra dagoela
zer gertatzen den. Haurren
kasuan, adibidez, nola jaso-
tzen duten euskara.
Zergatik aukeratu duzue
Segura?
Eskolatze eta testuinguru
soziolinguistiko jakin batean
egin nahi izan dugu ikerketa.
Batetik, D ereduan eskola-
tzea, Seguran ez daukate
beste aukerarik, Seguran D
ereduan ikasi beharra dauka-
te. Eta inguru soziolinguisti-
koa oso euskalduna izatea.
Ikusteko, inguru euskalduna
izateak zein eragin daukan
haur etorkin hauengan.
Zein adinetako haurrak
hartu dituzue?
Denek adin ezberdina zeuka-
ten: 5 urteko bat, 7 urteko bi,
8ko bat, 9ko bat eta 11ko bat.
Kontuan hartu behar da, den-
bora ezberdina daramatela
hemen. Batzuk 2 urte darama-
te, beste batzuk urte eta
erdi… 
Zertan oinarritu duzue
ikerketa?
Lankidetza Beka hori, datu
bilketa bat izan zen azken
finean. Seguran sei haur etor-
kin daude eta haiek grabatu
nituen ipuin bat kontatzen.
‘Mattin zaku’-ren ipuina. Nik
lehenengo ipuina kontatu
nien, marrazkiak erakutsiz,
serieak ilaran jarrita. Gero,
beraietako batek besteari
ipuina kontatu behar zion,

marrazkiak ikusiz. Txandaka
denak pasatu arte.
Zehazki, zer neurtu nahi
izan duzue?
Gure helburua zen ikustea,
ikasle etorkinen euskara nola-
koa zen; beraien ikaskuntza
aztertzea. Gure kasuan, erabi-
lera bezala, ipuin kontaketa
bat hartu dugu. 

Grabaketak egin genituen
eta aztertu genituen puntuak
hauek izan ziren. 

Batetik, autonomia: kon-
taketarako zein autonomia
zeukaten. Hau da, ea kapaz
ziren beraiek bakarrik ipuin
bat hasi eta bukatzeko
marrazkien laguntzarekin.
Kontaketa autonomia aztertu-
ta, denak dira kapazak, hasie-
ratik bukaerara, inongo
laguntzarik gabe, kontatzeko,
bost urtekoa izan ezik.
Laguntza behar du, baina ez
etorkina delako, bost urtekoa
delako baizik. 

Bestea, ipuin egitura ea
ondo jarraitzen zuten: guk
egitura narratiboa jarraitu
dugu. Bost ataleko egitura
bat: hasierako egoera, desore-
ka aldia, ekintzen garapena,
oreka aldia eta amaierako
egoera. Zati horiek ondo
betetzen ote zituzten. Egitura
narratiboari dagokionean,

bost ataleko egitura hori,
gutxi gorabehera denek jarrai-
tzen dute. Bost urteko honi
hasierako egoera falta
zitzaion, baina txikia da. 

Eta hirugarrenik, ergatibo
kasua: nork kasua ondo egi-
ten ote zuten. Ergatibo kasua-
ren markaketan, diferentziak
bazeuden, baina, sei haueta-
tik bi haur bazeuden, euskal-
dun elebakarrak bezalaxeko
ondo betetzen dituenak erga-
tiboak. Beste bik, akatsen bat
edo beste egiten dute, baina
orokorrean oso ondo. Beste
bi badaude orokorrean, akats
gehixeago egiten dituztenak.
Ibon Manterolak Zumaiako
haur batzuk grabatuta zituen,
etxetik euskaldunak zirenak.
Ipuin bera kontatu arazi zien
eta lan hauxe bera egin zuen.
Ikusten zena zen, Zumaian,
etxetik euskaldunak zirenak
baino emaitza hobeak eman
dituztela askotan hauek.
Ergatiboa euskaldun berri
guztiei zaila egiten zaie, baina
hauek inongo arazorik gabe
ari dira jasotzen.
Zein ondorio orokor atera
duzue?
Lortu dugun emaitza izan da:
ikasle etorkinek bertakoen
antzeko euskara gaitasunak,
trebetasunak lortzen dituztela.

Euskaraz eskolatzeak eta
eskolaz kanpora euskaraz hitz
egiteak, kalean euskaraz hitz
egitea nabaritzen dela euska-
raren ikaskuntzan, baita haur
atzerritar hauengan ere bai.
Euskarak bai, baina inguruak
izugarrizko eragina dauka.
Ume hauek herrian integra-
tzeko, lagunak egiteko euska-
ra behar dute. Euskara ikaste-
ko beharra daukate. Maroko-
arrak eta bulgariarrak, hika
egiten dute elkarrekin.
Segurarrek bezalaxe hitz egi-
ten dute. 
Segura herri euskalduna
da. Baina urrutiegi joan
gabe, errealitatea guztiz
ezberdina da. 
Kontuan hartu behar da, hau
ikerketa txiki-txiki bat dela,
puntuala, 6 umerekin eginda-
koa. Esaten dute, etorkinen
%71 Bilbo Handian,
Donostian eta Gasteizen bizi
dela. Segurako hau, %29
horren barruan sartuko litza-
teke. Gainera ume horien
gehienak, Hego Euskal
Herrian, A ereduan eskola-
tzen omen dira. Hemengoak
D eredukoak dira. Beraz,
ondorio potolorik ezin dugu
atera. Abiatu egin gara.
Beraz, aurrera begira ere
badago zer eginik.
Interesgarria izango litzateke,
beste gai batzuk aztertzea.
Adibidez, ea lehenengo hiz-
kuntzarekin zer gertatzen
den. Euskara jaso duten eran
beraien ama hizkuntzarekin
zer gertatzen ote den. Aparte
uzten ote duten, edo zailtasu-
nak ote dituzten, hizkuntzeki-
ko jarrerak positiboak edo
negatiboak diren…

Segurako ikasle etorkinek

bertakoen antzeko euskara

gaitasunak, trebetasunak

lortu dituzte.

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

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
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Zinea euskaraz
Abenduak 19, larunbata:
17:00etan: ‘Animal Channel’, haur zinea.
19:30ean: ‘Berri ona’.
Abenduak 26, larunbata:
17:00etan: ‘Cristobal Molon’, haur zinea.
Abenduak 19, larunbata:
19:30ean: ‘Goa!zen’.

Goieniz zine kluba
Abenduak 17, osteguna:
21:00etan: ‘Déjame entrar. Lat den ratte coma in Raed’,
filma. Usurbe Antzokian.
Abenduak 29, asteartea:
21:00etan: Laburmetraia emanaldia. Usurbe Antzokian.
Abenduak 30, asteazkena:
21:00etan: Laburmetraia emanaldia. Usurbe Antzokian.

Egunkariaren aldeko ekitaldiak
Abenduak 17, osteguna:
18:30ean: Hitzaldia: Epaiketa hasieraren berri zuzenean
jasotzeko aukera izango da Txema Auzmendi auzipetuaren
eta Joanmari Larrarteren eskutik, Gerriko txokoan.
Abenduak 19, larunbata:
12:30ean: ‘Egunkaria libre!’ kantu jira, herriko plazatik abia-
tuta.
Arratsaldean: Bilboko manifestaziora joateko autobusa anto-
latu da.
Abenduak 20, igandea:
11:30ean: Herriko plazan, ‘Egunkaria libre!’ materiala saltze-
ko mahaia jarriko da herriko plazan.

Beasain

Lazkao

Goierri

Agenda

Liburu azokak, 
Ataunen, Lazkaon eta Ordizian

Aurreko asteburuan Seguran eta Beasainen izan ziren beza-
la, asteburu honetan, Ataunen, Lazkaon eta Ordizian Euskal
Liburua eta disko azokak izango dira. Segura, Ataun, Lazkao
eta Ordiziak, elkarlanean antolatzen dute azoka. Jarraian
duzue herriz herriko egitaraua:

Ataun, San Gregorioko Elkargunean:
Abenduak 18, ostirala:
19:00etan: Irekiera, aurkezpenekin eta poesia errezitaldiare-
kin. Gero, mondeju jana (txartelak salgai).
Abenduak 19, larunbata:
Arratsaldean, herritarren txokoa. ‘BiZi!’ diskoaren eta
Ataungo irakaskuntzaren historia biltzen duen liburuaren
aurkezpenak.
Abenduak 20, igandea:
Umeentzako jolasak, marrazkiak eta ipuin kontalaria. Lazkao
Txiki musika eskolako ikasleen saioa.

Lazkao:
Abenduak 18, ostirala:
17:00etan: Irekiera ekitaldia, Lazkao Txiki Musika eskolako
ikasleen saioarekin.
Abenduak 19, larunbata: 
Eguerdian, kantu-jira plazan. Arratsaldean, haur eta hel-
duentzako jolasak eta zinta-karrera.
Abenduak 20, igandea:
Krosa eta Gabonetako Euskal Kantuen IV. lehiaketa, Arerian.

Ordizia:
Santa Maria kaleko, 31. zenbakian, Urdin tabernaren ondo-
an.
Abenduak 18, ostirala:
18:00etan, irekiera, Jakintza eta Urdaneta dantza taldeekin.
Abenduak 19, larunbata:
Patxi Zubizarreta idazlearen aurkezpena eta kale animazioa.
Abenduak 20, igandea:
Arrate Leunda ipuin kontalaria.

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
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Agenda

Abenduko ekintzak
Abenduak17, osteguna:
20:00etan: Kontzertua: Musika Eskolako Banda, ikasleak,
abesbatza, korala eta akordeoi orkestra. Andre Mari
Zeruratuaren parrokian.
Abenduaren 18tik urtarrilaren 3ra:
Goierriko artisten VIII. Topaketa, Usurbe Antzokiko
Erakusketa aretoan.
Abenduak 20, igandea:
19:30ean: Loinatz Abesbatzaren kontzertua, Andre Mari
Zeruratuaren parrokian.
Abenduak 23, asteazkena:
19:30ean: IV. Gospel zikloa: The Upper Room Gospel. Udal
Batzar aretoan.
Abenduak 24, osteguna: 
12:00etan: Ikastetxeen bilkura, Gernika pasealekuko pilota-
lekuan.
17:00etan: Gabon eskea, Igartzako errotatik hasita.
Abenduak 25, ostriala:
12:00etan: Udal Txistulari Bandaren kalejira.
Abenduak 26, larunbata:
22:15ean: Dantza jaialdia Ostadar taldearekin, Usurbe
Antzokian.
Abenduaren 28tik 30era:
Haur parkea, Antzizar kiroldegian.
Abenduak 29, asteartea:
19:00etan: Aitziber Saldiasen ‘Quenna’ liburuaren aurkezpe-
na, Udal Batzar Aretoan.
Abenduak 31, osteguna:
12:00etan: San Silvestre krosa, Beti Bizi elkarteak antolatu-
ta.

Antzerkia, bertsoak eta puzgarriak

Abenduak 22, asteartea:
17:30ean: Tenderete taldearen ‘Gazaporen istiorioak’ saioa,
Guraso Elkartean. Antolatzailea: Liburutegia.
Abenduak 23, asteazkena:
10:00etan: Xurdin antzerki taldearen ‘Xurdin gabonetan’
antzezlana, Guraso Elkartean. Antolatzailea: Aita Iparragirre
Herri Eskola.
Abenduak 30, asteazkena:
11:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 19:00etara:
Haurrentzako puzgarriak, Igarondo pilotalekuan.
Antolatzailea: Kultura komisioa.
22:00etan: Bertso jaialdia, Guraso elkartean. Antolatzailea:
Izalgo Bertso taldea.

Pirritx, Porrotx eta MariMotots
Abenduaren 27an, Goierriko ikastolek Urruñako eta
Ziburuko ikastolen aldeko jaialdia antolatu dute aurten ere.
Ohi bezala, Pirritx, Porrotx eta MariMotsek, azken ikuskizuna
aurkeztuko dute: ‘Irrien lagunak’. Abenduaren 17tik aurrera
jarriko dira txartelak salgai, 6 eurotan. Informazio gehiago,
Goierrithartxo gehigarrian.

Zortzi finalisten saioa
Argi Berri elkarteak antolaturik, Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketako finalean parte hartu duten zortzi bertsolarien
saioa izango da abenduaren 26an, Majori kiroldegian, arra-
tsaldeko 6etan. Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Amets
Arzallus, Aitor Mendiluze, Jon Maia, Unai Iturriaga, Aitor
Sarriegi eta Sustrai Colina arituko dira bertsotan.

Beasain Idiazabal

Ordizia

Victor Mendizabal, 2
☎☎ 943 88 47 65

ORDIZIA

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

BEASAIN

OINETAKOAK
☎ 943 880 127  Ka le  Nagus ia ,36  BEASAIN

GGaabboonn  zzoorriioonnttssuuaakk
ooppaa  ddiizzkkiizzuueegguu
gguuzzttiiooii!!



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 !

B E A S A I N

E T X E B E
TABERNA

Zaldizurreta kalea

BEASAIN

☎☎  943 88 86 81

Nafarroa Etorbidea, 27

BEASAIN

Zaldizurreta kalea  ☎ 943 88 45 06   BBEEAASSAAIINN

P U B

ARRANO
TABERNA
Pintxo eta ogitartekoak

Jaietan ere preso eta iheslariak gogoan

Nagusia, 12   BEASAIN

943 88 20 23
Iturriotz, 11- Beasain
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Eguberrietako ekitaldiak
Abenduak18, ostirala:
18:00etan: Jubilatuen Egoitzan Eguberrietako jaialdia,
Umore Ona Abesbatza, poesiak, zozketak...
19:00etan: Kirol-sarien emanaldi-ekitaldia, Barrenan.
Abenduak19, larunbata:
19:00etan: Santa Ana abesbatzaren kontzertua elizan.
Abenduak 22, asteartea:
19:00etan: Goiztiri AEK-k antolatutako Gabonetako postal eta
idazlan lehiaketako sari banaketa Barrena Kultur Etxean. 
19:00etan: Musika Eskolako ikasleak aterako dira.
Abenduak 23, asteazkena:
10:30ean: ‘D’elikatuz Bizi 2009 Saria’-ren banaketa.
19:00etan: ‘Gabonetako postalen Lehiaketa’-ko lan guztien
erakusketa Barrena Kultur Etxean.
20:00etan: Oroith eta Oroith txikiren kontzertua elizan.
Abenduak 24, osteguna:
Eguberrietako abesbatzak kaleratuko dira.
18:00etan: Olentzero etorriko da dantzari eta trikitilariak
lagun dituela.
Abenduak 25, ostirala:
10:30ean: Diana ‘Beti-Argi’ musika bandaren eskutik.
13:00etan: Eguberrietako kontzertua ‘Beti-Argi’ musika ban-
daren eskutik Plaza Nagusian.
Abenduak 26, larunbata:
11:30ean: Ordiziako kasko historikoaren bisita gidatua.
18:00etan: Majori Kiroldegian Bertso jaialdia. (EHko txapel-
ketako finalistak). Antolatzailea: Argi Berri Elkartea.
Abenduak 27, igandea:
16:00etan eta 18:30ean: Pirritx, Porrotx eta MariMotots pai-
lazoeken ‘Irrien lagunak’ ikuskizuna Majori kiroldegian.
Abenduak 28, astelehena:
11:00etan: Ipuin kontaketa Mertxe Aizpuruarekin, Barrena
Kultur Etxeko Liburutegian. 
17:00etan: Gabonetako VI. Saskibaloi Lehiaketaren finalak,
Majori Kiroldegian.

Ordizia
18:00etan: Jubilatuen Egoitzan, ‘Aiton-amona eta bere bilo-
ben eguna’. Monda Lironda pailazoak ‘Zorionak!!’ lanarekin.
Abenduak 29, asteartea:
10:00etan: I. Alebin mailako Futbol torneoa, Altamiran.
10:00etan: 3x3 Saskibaloi Torneoa Alebin eskolarra, Majorin.
10:00etan: ‘Eguberritako Nazioarteko XXVII. Sari Nagusia’,
Ordizia K.E. Igeriketa sailak antolatuta, Majorin.
11:00etan: Txotxongiloak ‘Ipuin lapurrak’, Barrenan.
17:30ean: ‘High school musical’ filma, Herri Antzokian.
18:00etan: ‘Eguberritako Nazioarteko XXVII. Sari Nagusia.
Abenduak 30, asteazkena: azoka berezia:
9:00etan: Kapoi, Antzar eta indioilarren XXIII. Erakusketa
Beti Alai Pilotalekuan; errezil sagar, fruitu, fruitu lehorren
erakusketak Garagartza Plazan. Orein, pottoka, asto, bigan-
txa... erakusketa Beti Alai kanpoko pilotalekuan. 
11:00etan: Ipuin kontaketa, ‘Kontu zaharrak eta kontu
berriak’ Pello Añorgarekin, Udal Liburutegian.
18:00etan: Jubilatuen egoitzan, Urte bukaerako jaialdia.
Abenduak 31, osteguna:
11:00etan: D’Elikatuz-en ‘Altxorraren bila’ jokoa.
17:00etan: XXXIV. San Silbestre krosa-Jose Manuel Caballero
VII. Memoriala’. Proba herrikoia, 18:30etan hasiko da.
19:30ean: Ohikoa den ‘Kattalin’ doinua joz, Beti Argi Banda
eta Laguntasuna errondaila kaleratuko dira.
Urtarrilak 2, larunbata:
11:30ean: Ordiziako kasko historikoaren bisita gidatua.
Urtarrilak 2, 3 eta 4:
11:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara: Haur
Parkea, Plaza nagusian.
Urtarrilak 5, asteartea:
12:00etan: ‘Whinkyreren zaldia’ filmaren emanaldia haurren-
tzat, Herri Antzokian. Saio honetan ohiko errege-errosko eta
pizzen zozketa egingo da.
19:00etan: Erregeen kabalgata.
Urtarrilak 6, asteazkena:
10:30ean: Ordiziako Txistularien Diana.
11:00etan: Santa Ana abesbatzak lagundutako Meza
Nagusia elizan. 

Agenda

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.



Ordiziako Tabernarien partetik

Eguberri zoriontsuak guztioi!

HHEERRRRIIKKOOAA  TTAABBEERRNNAA

TTaabbeerrnnaa



Argazki zaharra

42 [ 2009-12-17 ]

Lazkaotarrak
1954 inguruan
Ixabel Agirrek utzi digun argazkia
Lazkaon Manuelenea tabernaren
aurrean ateratakoa da duela 55
urte inguru.

Zutik ezkerretik eskuinera:
Manuel Murua, Ixabel Agirre,
Martin Naldaiz, Martin Barandiaran
eta Jesus Naldaiz.

Erdiko ilaran: Xabin Mingo,
German Barandiaran, Joxe
Begiristain eta ezezaguna

Aurreko biak: Sekundino Urteaga
eta haurra ezezaguna

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 !

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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