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Medikuntzaren ikuspegitik, ikerketa batzuk terapia

honen eragina (batez ere ziztadena) zalantzan
jartzen badute ere, bertze batzuk, aldiz, eragin
positiboak onartzen dizkiote artrosia, artritisa
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ak ere erakusten ditu
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«Sega ez da
bakarkako kirola»

«Fisikoa, teknika eta
erreminta ona».
Horiexek dira Jonen
iritziz segan ongi
aritzeko behar dire-
nak. Bestalde, «talde
lana» ere azpimarratu
digu. «Txapela bati
bakarrik ematen zaio,
baina gehiago
beharko lirateke».Jon KANFLANKA | Leitzako segalaria
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G. PIKABEA | ELGORRIAGA
Nolatan sartu zinener-
leen munduan?
2006anerleakparatzeko
ikastaro bat egin nuen
Fraisoron eta ikaragarri
gustatu,etaliburubatzuk
irakurtzen hasi nintzen.
Baionako Unibertsitate-
an apiterapiari buruzko
ikastarobatereeginnuen
eta teknika izugarria ze-
la ikusi nuen. Informazio
bila hasi eta Txilen titula-
zioaematenzutenesko-
la bat topatu nuen. Ha-
ratjoanetahanikasinuen
teknika eta titulazioa ere
hanateranuen.Bainaaz-
kenfinean,egunerokoan
ikastenda,bakoitzades-
berdina delako.
Zertarakobalio duapi-
terapiak?
Gaixotasun aunitzetara-
kobaliodu,bainahemen
gehien tratatzen direnak
artrosia, artritisa, ziatika,
diska etendura eta gerri-
mina dira. Ginekologia-
ko gaitzak sendatzeko
ere balio du, eta derma-
tologia arazoak, psoria-
sia,ekzemak, traumatis-
moak eta era guztietako
oinazeak ere bai.
Zer moduzkoa izaten
ari da erantzuna?
Ona.Minakentzendueta
antinflamatorioa da, sis-
temainmunologikoamar-
txanparatzendu...Ezdi-
ra erleen ziztadak baka-
rrik erabiltzen. Bertze
produktuak ere bai: ez-
tia,erregina-jelea,propo-
leoa, polena.. Horiek ere
hainbat ezaugarri dituz-

te eta kasuaren arabera,
batzukedobertzeakgo-
mendatzen ditut.
Apiterapiamedikuntza
gisa erabil daitekeela
iruditzen al zaizu?
Kuban, gizarte seguran-
tzarenbarnedagoetaos-
pitalean apiterapia kon-
tsultarajoandaiteke.He-
menezdaezaguna, bai-
naTxile,Venezuela,Japo-
nia eta AEBetan aunitz
erabiltzen da. AEBetan,
erraterako,50.000 lagun
bainogehiagoaridiraapi-
terapiarekin lanean. Es-
klerosianizkoitzalantzen
aridiraetasendatuezda
eginen,bainahobetubai.

Ba al du kontraindika-
ziorik?
Kontraindikaziorikhaun-
dienaalergikoaizateada,
etahorregatikalergiapro-
baeskatzendutbeti.Ha-
gitz jendeguttidagoaler-
gikoadena,etanahizeta
nikhorrenkontrako txer-
toa izan, ezdietmomen-
tu txarrik pasarazi nahi.
Insulinarenmenpekodia-
betikoek,giltzurrunetako
gutxiegitasuna dutenek
eta haurdun daudenek
ereezindute.Kasugutti-
tan dago kontraindika-
tua. Erleak zituen jendea
luzaroagoanbizizelakon-
turatuta hasi ziren azter-

tzen, eta erleen ziztan-
dengatik zela ikusi zen.
Zer egiten duzu zure
kontsultan?
Normalean elkarrizketa
bategitendugu.Apitera-
piandiagnostikatzenika-
siezdugunez,diagnosti-
koarekinetortzekoeska-
tzendut.Halere,kinesolo-
giaikastennabiletadiag-
nostikatzen ikasten ari
naiz.Bentosarekinmasa-
jeaematekoikastaroaere
egin nuen eta masaje
ayurvedarena ere bai.
Emozionalki eta burutik
eregaitzaaunitzetortzen
zaizkigulako ikasi ditut.
Etabehinkontsultan,pin-
tza berezi batzuekin er-
lea hartu, eta gaitzaren
arabera, puntu jakinetan
uztendut.Apiterapiaegi-
teko apipuntura teknika
erabiltzendut, eta erleak
apipunturako puntuetan
ziztatzendu,bainaezdiot
ezten guztia hor uzten.
Eztena hartu eta hainbat
punturara banatzen dut.
Gainera, erleek gorpu-
tzekodesorekaenergeti-
koak ere somatu eta hor
ziztatzen dituzte. Berez,
gorputzaberasendatzen
da erleen laguntzarekin.
Erleak desagertzen ari
direla erraten da...
Etahagitzkaltegarriaizan
daiteke.Erratendute,er-
leakdesagertuta,biurte-
tan mundua akituko de-
la. Garai batean ia base-
rriedoetxeguztietaniza-
ten ziren erleak, baina
orain ez. Jendea erleak
jartzeraanimatukonuke.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jaione Irisarri pintzarekin erleari eusten diola.

Erleak guregana hurbiltzea sobera maite ez
badugu ere, erraten denez, 500 gaixotasun
baino gehiago sendatzeko gai dira. Eta bada
erleak eta honen produktuak osasunerako

erabiltzen dituen teknika bat ere: apiterapia
Euskal Herrian ez dago hagitz hedatua eta
esku bakarrarekin kontatzekoak dira dauden
apiterapeutak, baina horietako bat Elgorria-

gakoa da. Ikastaroak egin eta titulazioa ere
atera zuen Txilen, eta orain Doneztebeko
Kimetz belar-dendan hartzen ditu gaitzak
apiterapiarekin sendatu nahi dituztenak.

Jaione IRISARRI | Elgorriagako apiterapeuta

«Gorputzeko desoreka energetikoa
somatu eta hor ziztatzen dute erleek»

ERABILGARRIA
«Gaixotasun askota-
rako balio du, baina
hemen gehien trata-
tzen direnak artrosia,
artritisa, ziatika,
diska etendura eta
gerrimina dira.
Ginekologiako
gaitzak ere bai»
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TTIPI-TTAPA| ETXALAR
Duela 14 urte egin

zuen TTIPI-TTAPAk In-
terneterako saltoa,
1996ko uztailean, ze-
hazki.TTIPI-TTAPAizan
zen, gainera, edukiak
sareanparatuzituen le-
hendabiziko euskal he-
dabidea.Etahorrexega-
tik hartu zuen 1997an
Rikardo Arregi Kazeta-
ritza Saria, Komunika-
bideen Berrikuntza Sa-
ria deiturikoa.
Baina Interneten

gauzak momenturo al-
datzenaridirenez,2006-
an ere berrikuntza ba-
tzuk egin ziren web
orrian.Orduraartealdiz-
kariko edukiak sarera
bolkatu baino ez bazi-
renegiten,2006anegu-
neroko albisteei segida
ematenhasizitzaien.Gi-
sa beran, orain gure ar-
tean ez dagoen TTIPI-
TTAPATelebistakoegu-
nekoalbisteen laburpe-
na ikusteko aukera iza-
ten zen. Kultur agenda,
aldizkarikoalezaharrak
kontsultatzeko aukera,
Merkatu Ttikia, urte-

betetzeak…Horiekguz-
tiakorduanparatuziren
martxan.

www.ttipi.net-enber-
tsio berriak hori guztia
erebadu,bainaaurkez-
teko modua eta itxura
aldatuegindira.Egune-
koalbisteensegidaegi-
ten da orain ere, baina
azala txukunago anto-
latuadagoeta lehenbai-
no eduki gehiago dau-
de.Egunekoalbistega-
rrantzitsuenentitularrak
ageri dira lehen orrian,
baina gainean klikatuz
gero, azalpena ere
irakur daiteke, argazkiz
hornitua. Iruzkinak egi-
teko aukera ere bada-
go. Hemerotekako be-
rriak ere kontsulta dai-
tezke,etaeskuinekozu-
tabean, urtebetetzeak,
Merkatu Ttikia eta egu-
nean eguneko agenda
modu errazean ikuste-
ko aukera dago.
Parte-hartzea bul-

tzatu nahian, norberak
bereproposamenakbi-
daltzekomoduaereba-
du webguneak, baita
urtebetetzeak eta Mer-

katu Ttikia kontratatu
ahal izateko ere. TTIPI-

TTAPAaldizkariapdf for-
matuan ere eskura dai-

teke. Eta eguraldia eta
errepideen inguruko in-

INTERNET� WEBGUNE BERRIA

Itxuraberritua
gelditu da
www.ttipi.net
atari digitala
Nafarroako Gobernuaren
dirulaguntzarik gabe gelditu da
aurten Ttipi-Ttaparen web orria

Web orri argiagoa eta parte hartzeko aukera ge-
hiago eskaintzen dituena. Halaxe da www.ttipi.net
atari digitala. Diseinu berrituarekin, uztail
hasieratik dago ikusgai eta itxura txukunagoa eta
irakurtzeko errazagoa izateko egokitu da. Bide
batez, parte-hartzea ere bultzatu nahi izan da.

ARGAZKIAK: WWW.TTIPI.NET
www.ttipi.net atari digitala itxura berriarekin.
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J. IRIGOIEN | ETXALAR
Gobernuak irizpideak aldatu di-

tu 2010eko dirulaguntzak banatze-
rakoan eta baita kopuruak ere. Aur-
ten 220.000 euro banatuko ditu de-
netara (2004an309.642euro ziren),
etadiruakbanatzerakoanere, irizpi-
deak aldatu egin ditu, nabarmen
gainera. Ondorioak dirulaguntzek
izan duten bilakaeran ikusten ahal
dira garbiago. Garbi gelditzen ez
zaiguna da zein den aldaketa ho-
nen justifikazio eta arrazoia.

IRRATIEK 2008AN BAINO %41,18
GEHIAGO HARTUKO DUTE 2010EAN
2010eko ebazpena hartuta dei-

garri egiten da ikustea dirulagun-
tzaren kopuru absolutoa murriztu
denarren,2008anbaino20.000eu-
ro guttiago, irratien artean 2008an
baino 37.296 euro gehiago banatu
direla2010ekodirulaguntzetan.Ho-
rrela, bada, 92.270,92 euro hartu-
ko dituzte aurten irratiek, 2008an
baino %41,18 gehiago, 2008an
53.280,00 euro hartu baitzuten.

ALDIZKARIEK %17,54 GUTIAGO
Aldizkarien kasuan, aldiz, kon-

trako jokabidea hartu du Euskara-

bideak. 2008an 90.576,00 euro ba-
natu zituen eta, aurten, 76.085,72
euro onartu ditu (%17,54 gutiago).
Kasuak banan-banan ikusita, eta
2008analdizkaribakoitzak jasozue-
narekin alderatuta, TTIPI-TTAPA
da, diferentzia handiarekin, kal-
tetuen atera dena.

INTERNETEKO EDIZIOENTZAT
%76,87 GUTIAGO
BitxiadaatalhonetanEuskarabi-

deakhartuduenerabakia:bakarba-
karrikGuaixe.net-i emandiotediru-
laguntza,diotenez,gainerakoek“na-
hikoa hedapenik” ez dutelako. Ka-
su honetan ere, zalantza serioak
sortzen dizkigu hedapen datuak
egiaztatzeko Euskarabideak erabi-
li dituen kriterioen sendotasunak.

TELEBISTENDAKO BAT ERE EZ
Gaur egun Nafarroan emisio di-

gitalean aritzeko lizentzia duen te-
lebistarik ez dagoenez, hutsik utzi
dute telebistendako dirulaguntzak.
Alabaina,berriki sinatuadutehitzar-
men bat Xaloa Telebista eta Euska-
rabidearenartean10.000eurokodi-
rulaguntzarekin, ikusentzunezkoma-
terialetan 100 ordu uztearen truke.

Irratientzat laguntza handiagoa
osotara kopurua ttikitu bada ere

� NAFARROAKO GOBERNUAREN 2010EKO DIRULAGUNTZEN ANALISIA

formazioa ere eskain-
tzen da, Ttipi txartela-
ren inguruko xehetasu-
nekin batera.

BERRIKUNTZAK
Edizio digital honen

berrikuntza nabarme-
nena,halere,blogakdi-
ra. Iritzia, bota bertsoa
eta11galdera laburblo-
gak ditu www.ttipi.net-
ek. Iritziaren blogean,
kolaboratzaileen eta
bertze iritzi-emaileenar-
tikuluak aurkituko ditu-
zue, eta iruzkina egin
nahi izanez gero, egin
daiteke. Bota bertsoa-
ren tartea, izenakberak
dioen bezala, bertsola-
ritzari eskainitakoa da,
eta 11 galdera labur-
ena, TTIPI-TTAPA al-
dizkarian izen hori da-
ramansailarenparekoa.
Eta sare sozialari lekua
eginez, Facebook-en
ere hortxe dago TTIPI-
TTAPA.
Informazioazaparte,

bertzelako edukiak eta
aukerak dituenwebgu-
nea da, beraz,www.tti-
pi.neten edizio berria.
Eta Nafarroako Gober-
nuak TTIPI-TTAPAren
web orriari dirulagun-
tzarik eman ez badio
ere, lanean segitzen du
egunero-egunero aha-
lik eta eduki interesga-
rrienakmoduargianes-
kainiz.

MUNDU ZABALEAN
Baztan,Bertizarana,

Bortziriak, Malerreka,
Leitzaldea eta Xareta
ingurukoakdirawww.tti-
pi.netenerabiltzailege-
hienak. Baina hemen-
dikkanpoerebaditubi-

sitariak. Google Analy-
ticskontatzailearenara-
bera,2008koirailetikho-
natmunduosoko93he-
rrialdetako bisitariak
izanditu:EuskalHerria,
espainiar estatua, fran-
tziar estatua, AEB, Ale-
mania,Mexiko, Erresu-
ma Batua, Herbehere-
ak, Argentina eta Txile-
koak bereziki. Urte ho-
netan,berriz,57.914bi-
s i t a i zan d i t u
www.ttipi.net-ek eta
guztiraTTIPI-TTAPAren

ARGAZKIAK: WWW.TTIPI.NET
www.ttipi.net atari digitalaren nabarmentzeko berrikuntzak blogak dira. Irudiotan, bota
bertsoa, iritzia eta 11 galdera labur-enak ageri dira.

239.944orrialde izandi-
ra ikusiak. Eta eguneko
bisita kopurua 330-en
inguruan ibiltzenda,ba-
tzuetan guttiago, ber-
tzeetan gehiago.

DIRULAGUNTZARIK EZ
TTIPI-TTAPAren

web orria Nafarroako
Gobernuaren
dirulaguntzarik gabe

gelditu da aurten. Go-
bernuarenarabera, «es-
katzen den guttieneko
bisitari kopururik ez
duelako».

TTIPI-TTAPA aldiz-
kariak, ordea, joan den
u r t e an ez beza l a ,
13.146,88 euro hartu-
ko ditu, baina 302.910
euroko aurrekontu ba-
ti aurre egiteko. Esku-

aldeko hedabideei da-
gokienean, TTIPI-TTA-
PArendiru-laguntzabe-
ra hartuko du Leitzako
Karrape irratiakere–au-
rrekontua35.000euro-
koa du– eta Xorroxin
irratiarentzat, berriz,
24.650 euro bideratu-
ko dira –aurrekontua
198.852,04 eurokoa
du–.

BERRIKUNTZA
Blogak dira web orri
itxuraberrituaren
berrikuntzarik nabar-
menenak. Iritzia, bota
bertsoa eta 11 galde-
ra labur-en blogak
dira.

DATUA

0
EURO

hartuko ditu
www.ttipi.net-ek aurten
Nafarroako Gobernutik.

Alegia, ez du dirulaguntza-
rik jasoko.

DATUA

93
HERRIALDETAKO
bisitak hartu ditu
www.ttipi.net-ek
azken bi urteotan.
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2010eko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .55€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .123€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Utikan eguzkia hartu aitzinetik eta ondotik
eman beharreko kremak eta hondartzatik
bueltan behatz artetik harea ezin kenduz

ibiltzea. Akabo izerdi arteko siestak. Berriz ere
iratzargailuaren tirrin goxoaren arabera ernatuko
gara, umeak ikastetxera eraman eta (posible due-
nak) lanera joateko. Oporretako mozorroa kendu
eta urte osokoa jartzeko tenorea da. Afiiii!!!!

Normaltasunera bueltan

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1995.09.07 / TTIPI-TTAPA 165. zbk

Bere nahia betez, Berako lurrak hartu zuen Julio Caro Baroja
1995eko abuztuaren 18an hil zen Beran Julio Caro Baroja, Pío Baroja idazle
ezagunaren iloba, 80 urte zituela. Madrilen sortua bazen ere, lotura estua izan
zuen Barojatarrek Beran duten Itzea etxearekin eta bere nahia betez, Berako
lurrak hartu zuen betirako Julio zena. Josu Goiak zioenez, «bere heriotzarekin
maisua eta laguna galdu dugu. Gure herriko ohiturak berreskuratzen irakatsi
zigun, historia ezagutzen, eguneroko detailetxoetan ohartarazten». 1980ko ar-
gazkian, Euskal Besten Mendeurrena zela eta, Josu Goia eta Manuel Iriarte Ju-
liori plaka eta zilarrezko domina ematen ageri dira.

Uda ailegatu da, edo dagoeneko akitzen ari
da, eta urtero bezala, Baztanen eta inguru-
ko herrietan pintura erakusketaz erakuske-

ta ibilbide luzeeta zaba-
la egiteko aukera dau-
kagu. Ikustekoa da zen-
bat edertasun topa di-
tzakegun erakusketa
ugariak bixitatzen badi-
tugu. Zer erran dauzka-
gun artistetaz, ez diet
izena paratuko, seguru
bat baino gehiago baz-
terrean utziko nukeela eta ez legoke ongi. Ez da
harritzekoa hemenmargotzeko afizioa izatea, izan
ere, kanpotar batek erraten zidan bezala, «bailara
honetako txokobakoitzamargotzen ahal den koa-
dro polit bat da». Egun euritsu, triste eta gris ho-
rietako batean, ez dakigunean zer egin, «Artearen
Ibilbidea»egitea interesgarriaetapolita izanen litza-
teke, baita kultur aldetik aberasgarria ere. Bazta-
nen eta Bidasoa osoan ditugun herri zoragarri ho-
rietako bat bisitatu bidenabar.

Uda artearekin

Nire txanda
Ruben GARATE

Hemen eskubideak
eskatu egin behar
ditugu eta horrek
ez du ostatu
ematen diguna leku
onean uzten

Irati OTXOTEKO
Lesakako txirrindularia

Bartzelona Horta belo-
dromoankadetemailan
pistako Espainiako txi-
rrindularitza txapelke-
tanbrontzezkobidomi-
na eskuratu zituen, 500
metroko proban eta
abiadurakoan.

Xabier MINDEGIA
Beintza-Labaiengo aizkolaria

Euskadikobigarrenmai-
lako aizkolari txapelke-
taren finalean izanenda,
kanporaketako denbo-
rarik onenaeginda.Be-
rekinbatea,OihanLarre-
txea eta Ander Erasun
ere sailkatu dira.

Francisco Javier MEOKI
Elizondoko txirrindularia

Master 50 kategorian
Espainiako txapeldun
suertatu zen uztailaren
25ean Segovian. Es-
painiako Kopa bitan
irabazia bazen ere,
txapelketa lehen aldiz
irabazi du.
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Kolaborazioak

Beti susmagarria iruditu baitzait akelarrearen
bidea, zer esanik ez oraingo abertzalearen
definizioa, Espainiako Errege Akademiaren

iritzia sustatzen bada. Erdara peto-petoan «nacio-
nalista radical» esan nahia izanen du. Gure kontura
barrez?
Duela 400 bat urte, sorginen epaiketak zirela eta,
toki batek izan zezakeen izena gaiztoen bilera dei-
tze modua bihurtu zen. Baztertu zituen garai hartan
erabiltzen ziren besteak –sabat, juntas, conventí-
culos– eta atentzioa deitu zuen beste horrek, ake-
larreak hartu zuen guztien tokia. Hori bai, bere den-
borakostatuzitzaion.He-
mengo hainbaten bulka-
da behar izan zuen hasie-
ra hartan, 1610ean; erdi
atzendurik zegoela, bi
mende beranduago be-
rrargitaratu zuten, pila al-
diz, garaiko kronika –Mo-
ratin jaunakeginzituen13
edizio eta laguna zuen
Goyapintoreakemanzion
irudia- eta, harrezkero...
Makurrena gero etorriko
zen, euskaldunok amua
irentsi, jan eta sinetsi egin
genuen.Bertako jakintsu-
ek eman zioten hasiera,
herritarxumearenganaur-
te gutti direla hedatu ba-
zenere.Azkue,Barandia-
ran eta Caro Barojaren atzetik, AEKlarreak zirela,
Akelarre musika taldea dela, pelikulak, antzerkiak,
komikiak eta liburuak, turismo, leizeak, iñotiak... ge-
zur batentzat lur emankorregia. Egun, gaztelaniaz,
ez dago besterik.
Hala ere puskaz errazago gauzatu da, berrikiago,
beste bat: zuloarena, alegia. Honetan ere ardura
handiena gurea delakoan nago. Gu hasi ginen zen-
tzu ezkutua ematen, gorde tokiarena...(bereziki era-
kunde klandestino baten ezkutaleku edo arma-gor-
delekua adierazteko erabiltzen da, Elhuyar Hiztegi
Entziklopedikoa).Gaztelaniazagujerodute,escon-
dite,cavidad,cueva,...dituzte.Ezba!Horretan, gu-
ri mailegua hartu nahirik, urte eskas batzuetan ko-
munikabideen jaun eta jabe egin zaigu, teorikoki
sentiberatasunhandiagobatsuposatzenzaionEITB
bera barne.
Dena den, abertzalearena gehiegizkoa dirudi. Pa-
triota hitza maite dute. Nazionalistak besteak dira.
Aberria/patria zainetatik hartzen duten nazionalis-
tak, gaztelaniaz…abertzaleak? Esaterako? Inestri-
llas jauna abertzale deituko dute? Besterik gabe?
¿Falangista abertzale español? Eskerrak Akademi-
ak gauzak argitzeko omen dauden.

Abertzaleen
akelarrea leize-zuloan?

«Abertzalearena
gehiegizkoa dirudi.
Patriota hitza maite
dute. Nazionalistak
besteak dira.
Aberria/patria
zainetatik hartzen
duten
nazionalistak,
gaztelaniaz…
abertzaleak?
Esaterako?
Inestrillas jauna
abertzale deituko
dute?»

Juainas PAUL ARZAK

Udahasieran ezagutarazi zen berria, eta egia
errateko, ez du oihartzun handirik izan ez
prentsan, ezta gizartean ere. Ertzaintzak

atxiloketa zentroak irekiko ditu Araban, Bizkaian
eta Gipuzkoan; hau da, komisariaz aparteko egoi-
tzak erabiliko ditu atxilotutako herritarrak giltza-
peratzeko. Elizondo non dagoen ez zekien sailbu-
ruakzuzentzenduenPoliziak,nonbait, agente«ge-
hiegi»erabiltzendituatxiloketabakoitzeko,etako-
misariak, gainera, atxilotuz lepo egoten omen di-
ra. Beraz, aparteko egoitzak behar dituzte lana
egoki egiteko. Agian gauza normala da, eta berri-
ak ez zuen komentario gehiagorik merezi. Agian
paranoiaren edo dema-
gogiarenondorioadaho-
rriburuzhausnartzea,bai-
na«atxiloketazentro» ter-
minoari kutsu faszistana-
baria antzematen diot.
BertzeherrialdeetakoPo-
liziek erabiltzen dituzte-
nak aztertzen egonomen
dira, eredua bilatu nahi-
an. Interneten begiratuz
gero, herrialde anglo-
saxoietan atxiloketa zen-
troak nahiko hedatuak
daudela ikus dezakegu,
batik bat, etorkinak ber-
tan atxikitzeko. AEBetan,
ErresumaBatuanetaAus-
tralian, adibidez, dezente
dituzte,etazaindariekera
guzietako gehiegikeriak
egitendizkietebertanatxi-
kitakoei. Arizonan, adibi-
dez, 2003tik guttienean bederatzi etorkin hil dira
(dituzte?) zentro horietan. Australiak ehunka etor-
kin ditu preso Christmas uhartean, Ozeano Indi-
koaren erdian, herrialdetik pare bat mila kilome-
trora.Eurendelitua?Asiakogatazkapolitikoezber-
dinetaik ihes egitea, bertzeak bertze. Australiako
hainbat erakunde ez-ofizialetatik behin eta berriz
salatu dute zentro hori, eta hango gobernuak di-
tuen gisako bertze zenbait. ErresumaBatukomul-
tinazional batek kudeatzen ditu zentroak, eta bi-
zi-baldintza ikaragari gogorrak ezartzen ditu: pre-
so aunitzek bere buruaz bertze egin dute, eta go-
se greban hastea ohikoa da. Ez zuen hortik hartu-
ko eredua sailburuaren lan-taldeak, ezta? Bueno,
duela hamarkada batzuk Argentinan eta Txilen ere
baziren atxiloketa zentroak. Atxilotuakbortizki tor-
turatzen zituzten han. Eta gero itsasora botatzen
zituzten.

Atxiloketa zentroak

«Poliziak, nonbait,
agente «gehiegi»
erabiltzen ditu
atxiloketa
bakoitzeko, eta
komisariak,
gainera, atxilotuz
lepo egoten omen
dira. Beraz,
aparteko egoitzak
behar dituzte lana
egoki egiteko. (…)
«Atxiloketa
zentro» terminoari
kutsu faszista
nabaria
antzematen diot»

Mikel RODRIGUEZ
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Narbarteko
barrideak
kezkatuak
Miren I. Iriarte
Narbarteko barrideen
izenean

Azkenbihamarkada
hauetan, hainbat kultu-
ra, tradizioetaherrialde-
tako jendea hartu dugu
Narbarten, eta ez dugu
arazorik izaneurekonar-
tu eta eurekin elkarbi-
zitzeko.
Orain, ordea, liska-

rrak eta ezinegon oro-
korrabainoekarri ezdi-
tuen familia bat hartze-
rakoan sortu zaigu ara-
zoa. Are gehiago, bel-
durtuz eta bertze toki
batetikbidali eginzituz-
tela erranezetorri ziren,
eta dirua eskaini zitzai-
en, eta horrekin euren
etxebizitza erosi dute.
Familiazakaretaera-

sotzailea da, eta eure-
tako batzuk har ditza-
keten farmako eta ber-
tze produktuen eragi-
nez, herritarrak kikildu-
ak, beldurtuak eta abar
gaude.
Euretako batzuek

aurrekari penalak di-
tuzte, eta azken aldian,
gaztetxoekadineanau-
rrera doazenei eta be-
reziki haurrei hitzez eta
fisikoki erasoak egin
dizkiete. Elkarbizitza
hondatu egin da, gaue-
ko zaratak etengabeak
dira,etahaurraketaadi-
nekoak ikaratzen di-
tuztenbizakurkumeere
badituzte. Herritarrok
hainarruntakdirengau-
za batzuk egiteari utzi
diogu,plazanedoosta-
tuanegoteari, adibidez,
erasoa jasanezina de-
lako. Haurrek honela-

koak erraten dizkigute:
«beldurra diguzue, gu-
re kontra ezin duzuela-
ko deus ere egin», ba-
bestuak baitaude.
Ondoko barrideek,

bikzehazki,eurenetxea
utzi behar izan dute eta
laguntzagehigarriahar-
tu, bigarren etxebizitza
lortzeko. Hemen bizi-
tzea ezinezkoa delako.
Gobernuak ematen

dizkieten laguntzekinbi-
zi dira, eta umeen ikas-
ketakordainduarren,ez
dieteeskolara joatendi-
renalaez jarraipenikegi-
ten.
Azken hilabete ho-

netan, zenbait lapurre-
ta tarteko, prentsan ere
agertu dira.
Egoera jasanezina

da,zerbaiteginnahidu-
gu eta denbora dara-
maguhorretansaiatzen,
baina ez dugu irtenbi-
derik aurkitzen.
Hau guztia modu

onean lehenbailehen
akitu dadin, laguntza
emandigutenguztieies-
kerrakemannahidizkie-
gu.

Ibai izenen
erabilera
zuzenaz:
Bidasoa
Andres IÑIGO
Euskaltzaindiako
Onomastika Batzordea

Euskaltzaindia Eus-
kal Herriko ibai nagusi-
en izenak arautzen ari
da. Osoko bilkuraren
azkeneko bi bileretan
Bizkaiko mendebalde-
ko mugatik hasi eta Gi-
puzkoakoekialdekorai-
no Kantauri itsasoan
isurtzen diren ibaienak
etaberauenerreka-adar
nagusienenakonartudi-
tu,hots,Karrantzatikha-
si eta Bidasoraino.
Toponimoetan ohi

den bezala, amaierako
-a bokala berezkoa ez
bada, artikulua baizik,
Euskaltzaindiak izena-
ren ondotik (-a) marka
jartzendie, izenhoride-
klinatzean nola jokatu
beharden jakinahal iza-

teko, esaterako Deba,
berezkoadelako,baina
Bidasoa (-a), artikulua
delako.
Hori dela eta, Bida-

soa izena deklinatzean
honela egin behar da:
Bidasoa, Bidasoan, Bi-
dasoarekin..., bainaBi-
dasoko, Bidasotik, Bi-
dasora... Era berean,
izen horrek bere azken
-a galtzen du ondoan
beste determinatzaile
bat edo adjektiboa da-
ramanean.Adibidez:Bi-
daso maitea, Bidaso
osoan, gure Bidaso
hau...
Erabaki hau hartze-

ko,Euskaltzaindiak ing-
uruhorretakoeuskaldu-
nen erabilera izan du
kontuan. Izan ere, XIX.
etaXX.mendeetakotes-
tuetan erabat arruntak
dira gisa honetako ai-
puak: Bidasora doaz;
BidasokoBera;Bidaso-
konekazarienbiltzarra;
Baztan, Malerreka eta
Bidasokogazteria,etab.
Bertako herritarren ar-
tean bildutako ahozko

testigantzak ere erabi-
lera horren alde mintzo
dira,arruntakbaitira,ba-
tikbat, adinbatetikgoi-
tikoen artean gisa ho-
netako esaldiak: Bidá-
sora bota zuten; Bidá-
sotik atera zuten; Bidá-
soko izokinak, etab.
Horretaz gain, kontuan
izatekoada,herritar ize-
na edo ‘jentilizioa’ de-
itzendena,azken-aho-
ri gabekoa dela, hots,
bidasotarra, eta ez *bi-
dasoarra.
Hortaz, erabat baz-

tertzekoakdiraazkenal-
di honetan, bai idatziz
bai ahoz, hedatzen ari
direngisahonetakoesal-
diak: *Bidasoakotrenbi-
dezaharra;*Bidasoarai-
no iritsi ziren; *Bidasoa-
tikpasatuziren;Baztan-
*Bidasoakoingurua;*Bi-
dasoako hitza... Horien
ordez bertze hauek era-
bili behardira:Bidasoko
trenbide zaharra, Bida-
soraino iritsi ziren, Bida-
sot ik pasatu z i ren,
Baztan-Bidasoko ingu-
rua, Bidasoko hitza...

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Maddalen LOPEZ TAPIA (Lesaka) • Doinua: Aita izena

Uda honetan egin ditugu
hainbat irri ta algara
bestak, pistina eta hondartza
denetan ibili gara
baina DBH 2-an hasteko
badaukat nahiko ikara
ohartu gabe uda osoa
pasa egin zaigu iada
bukatu dira oporrak eta
bagoaz ikastolara. (Bis)

Hurrengo urtin ikastolari
erran beharra adio
baina kontrolak ta azterketak
aurten in bar ttut serio
irakasleak ez direlako
gurekin aunitzik fio
beraien ustez alferkerian
aritzik ez du balio
orain ikasten hasi beharko
ea ze erremedio. (Bis)

Ikasturte berria
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

AurtengoAmabirjinbestakhitzba-
karrarekindeskribatubeharkoba-
zenitu, zein erabiliko zenuke?
Mundialak.
Zer dakanpoko jendeaGoizueta-
ko bestetara erakartzeko sekre-
tua?
Jai herrikoiak izaten direla.
Krisia somatu al da bestetan?
Krisia eta eguraldia, biak nabari-
tudira.Ostiral eta larunbatean ibi-
li zen jendea, baina eguraldiak ez
zigun askorik lagundu.
Zinegotzia izanda aunitz aldatu
al zaizkizu bestak lehenagokoe-
kin alderatuz?
Lehen gauekoa bakarrik bizi
nuen, eta orain egunez ere hor
ibiltzen naiz.
Nolaaurkeztukozeniokenes-
kabatinordenGoizuetakoFer-
nando?
Hitz egiteko moduko pertso-
na bat bezala.
Elektrizista lanean edo besta
egiten, zeinetan moldatzen
zara hobekien?
Bakoitzaberega-
raian.
Zein afi-
zio di-
tuzu?

Parranda, uste dut gazte gehie-
nekbezala, eta lagunekin egotea.
Nola ikusten dituzu Goizuetako
gazteak?
Orokorrean, animatuak eta lane-
rako gogoarekin.
ZererranenzeniokeArtikutzaDo-
nostiako dela erraten edo pen-
tsatzen duenari?
Nireustez,ArtikutzakoegunaGoi-
zuetako fiestetakoazkenekoegu-
na da.
Zer da Goizuetak faltan eta so-
beran duena?

Faltan,errepideho-
bex igoa eta
gazteentza-
ko etxebi-
zitzak.
Soberan
deus ez.
Amets
bat?
Herriko
gaztea
Goizuetan
gelditzea.

«Krisi hau garrantzi-
tsua da, 80ko
hamarkadakoaren
antzerakoa, baina
hura ere gainditu
genuen. Ekonomia
berpizten hasiko da,
eta enplegu eta gara-
pen aukera izanen
dugu guztiondako.
Orain gerrikoa estutu
beharra daukagu
aurrera ateratzeko.
Positiboa naiz, ez
gara zulotik ateratzen
ari, baina aterako
gara».

Gloria AGERRI
Cederna-Garalur elkartea
BERRIAK, 2010/2 (43.zkia)

«Badago uste bat
gitarra zaharrak
hobeak direla,
egurraren zahartzea-
rekin soinua ere
hobetu egiten dutela.
Baina egia da arazoak
ere ematen dituztela,
eta azkenaldian izan
ditut arazo batzuk
afinazioarekin (...)
Mimatu egin behar
ditut –gitarrak–, sokak
aldatu, afinatu, heze-
tasunetik aldendu...
horrek lana eskatzen
du».

Joseba IRAZOKI
Berako musikaria
BERRIA, 2010/08/24 � Fernando GOIA � Goizuetako zinegotzia
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BERA

Egun horretan
talderik ez bada
aurkezten bi
asteko epea
emanen da

TTIPI-TTAPA
ZuzendaritzaBatzor-

dea aldatzeko estatutu
berriak onartu ondotik,
irailaren 17an eginen di-
ra Gure Txokoa elkarte-
ko zuzendaritza berri-
tzeko hauteskundeak.
20:00etarako egin dute
deialdia. Egun horretan
ez bada talderik aur-
kezten, bi asteko epea
izanen da eta berriro ez
badainoraurkezten,Ku-
deaketaBatzordeaosa-
tuko da.

PARTE-HARTZE ESKASA
Uztailean egindako

ezohiko batzarrean era-
bakizenestatutuakalda-
tzea.Denaden,gaiaga-
rrantzitsua izanikere,el-
karteak dituen 1.300
bazkideetatik26bertze-
rik ez ziren bildu.
Proposatuzirenauke-

ren artean, lehenbizikoa
izanzenbozkatuena,20
botorekin.Hala,hautes-
kundeakdeitueta hauta-
gairik aurkeztuko ezba-
litz, edo aurkeztutakoak
aukeratuak aterako ez
balira,unehorretanelkar-
teak dituen bokalia ba-
koitzeko ordezkari ba-
narekin osatutako Ku-

deaketaBatzordeaosa-
tuko litzateke.
Batzordehonenagin-

tealdiagehienezurtebe-
tekoaizanendaetaden-
borahorretan,egokiaba-
deritzo, hauteskundeak
deitzenahalditu.Epeho-
ri betetzendenean, pro-
zeduraberarekinbatzor-
de berria izendatuko da
eta aitzineko agintaldi-
koek ere, segitzeko au-
kera izanen dute.
Uztaileko batzarrak

izan zuen arrakasta es-
kasa ikusita,gauregun-
go zuzendaritzatik go-
goraraziduteGureTxo-
koa bazkide guziek
osatzen dutela, eta ez
batzuek bakarrik.

GIZARTEA � HAUTESKUNDEAK

Gure Txokoako zuzendaritza
aldatzeko botazioa hilaren 17an

ARGAZKIA: GURE TXOKOA

Gure Txokoako dantzariak Donostiako Aste Nagusian
Aspaldi hasi ziren Gure Txokoa Dantza Taldekoak herritik kanpo saioak eskain-
tzen, eta gaur egun, aunitz dira bisitatu dituzten tokiak. Joan den hilabetean,
berriz, Donostian izan ziren, eta XXXIII. Txistulari Alardearen egitarauaren barre-
nean, Makildantzak eskaini zituzten Konstituzio Plazan. Eta telebistan agertu
ziren, ETBk abuztuaren 21ean egun horretako saioa eskaini baitzuen. Argazki-
an Gure Txokoako dantzariak Xabier Otaegi aurkezlearekin ageri dira.

Iragarri bezala, 17ur-
teko Izei Gilleneak
abuztuan Japonian
jokatu zen Kenpo-
KaikoMunduko Txa-
pelketan parte hartu
zuen. Hamamatsu
herrian jokatu zen
txapelketa, abuztua-
ren9aneta10ean,eta
parte hartu bakarrik,
ez, emaitza onak ere
eskuratu zituen. Bo-
rrokan,hirugarrengel-
ditu zen jubeniletan
eta horrez gain, az-
pitxapelduna izanzen
jubenil mailako kata
sailean. Zorionak!

PERTSONAIA
Izei GILLENEA

Bikain
moldatu da
Munduko
Txapelketan

Matrikulazioa
Musika Eskolan
IsidoroFagoagaMu-

sika Eskolan matriku-
latzeko epea irailaren
1etik 10era izanen da.

Dantzari Ttiki
Eguna
GureTxokoaDantza

Taldeakantolatuta, irai-
laren 18an, larunbata-
rekin,DantzariTtikiEgu-
na eginen da. Xeheta-
sunak hurrengo alean.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Bosgarrenez nagusitu da Etxegarai Saran
Aurten bosgarren aldiz irabazi du Fernando Etxega-
raik Sarako Kontrabandisten Lasterketa, eta ordura
arte zegoen bortz garaipenekomarka berdindu zuen.
Baina ez da, parte hartu duen herritar bakarra izan:
gizonetanIñakiPikabeabosgarrenizanzen,etaemaku-
meetan Loli Pagola eta Jone Zelaietak ere parte har-
tu zuten. Etxegarai eta Pikabearen postuekin, talde-
ka Bera nagusitu zen. Bertzalde, Nafarroako txokor-
biltze txapelketa ere irabazi du aurten Etxegaraik.
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LESAKA

LANA � GALBANIZATU ETA MARGOKETA LERRO BERRIA

Arcelor-Mittaleko lerro berria
urte bukaeran hasiko da lanean
Bidasoa
Planean 30
milioi euroko
inbertsioa
egiten ari dira

Aitor AROTZENA
Arcelor Mittalek Le-

sakan duen lantegian
egiten ari diren margo-
tze eta galbanizatu lerro
berriaurtebukaeranha-
sikodalanean,enpresa-
ko iturriek jakinarazi du-
tenez.Hasierabatenpro-
ba moduan hasiko dira
eta martxan jartzen de-
neanikusikodaBidasoa
Planeanaurrikusitakoin-
bertsioarenemaitza.Plan
honen ondorioz, Lega-
sako lantegia itxi eginen
daetajardueraguziaLe-
sakan bilduko da.
Arcelor Mittaleko ar-

duradunek aipatu dute-
nez, plan honetako in-
bertsioak (30milioi euro
inguru) aurrikusitakoa-
ren arabera gauzatzen
ari dira, baina produk-
zioaren inguruko zalan-
tzakdaudeoraindikora-
in. Honela, emandako
datuen arabera, estatu
osoko lantegiak (tartean
Legasa eta Lesakakoa)
bere aha lmenaren
%70era aritu ziren apiri-
la eta ekaina bitartean.
Urteko lehenbiziko hiru-
hilekoarekinkonparatuz
zertxobait gehiago da
kopuruhori, bainadato-
zen hilabetetan igoera

erritmo hori motelduko
dela uste du enpresak.
Aipatu,ArcelorMitta-

lek 1.830 milioi euroko
irabaziak izandituelaur-
teko lehen sei hilekoan.

Burdinaren Etxea
Urteosoan itxiaegon

ondotik, uda garaian,
abuztuaren10etik iraila-
ren 12ra zabalik dago
Burdinaren Etxea. Ze-
hazki, asteartetik igan-
dera,10:00etatik14:00e-
tara zabaltzen ditu ate-
ak.Sarrera2euroordain-
dubeharkodaeta12ur-
te arte dohainik izanen
da. Irekia dagoen bitar-

tean,TurismoBulegoere
bertan izanen da.

Bittiriko bestak
Irailaren 10etik 12ra

ospatuko dira Bittiriko
bestak. Ortziralean,
20:00etan patata tortilla
txapelketaeginendaeta
ordu berean, Bittiriko III.
TrikitixaTxapelketajoka-
tuko da. 21:00etan txu-
pinazoa botako da eta
21:30eanberenduafaria
eginenda.23:00etanrock
kontzertua izanendaAr-
ma, Tiro, Punk etaAska-
tu taldeekin.
Larunbatean,hilak11,

10:00etan diana izanen

da txistulariekin eta
12:00etan auzoko korri-
kalarienartekodesafioa.
Apusturako aukera ere
izanen da. 13:00etan
bertsopoteoaeginenda
trikitilariekineta14:30ean
bazkaria JonMaia, Josu
Sanjurjo etaMañukorta-
rekin. 19:30ean berbena
izanen da Gaubela tal-
dearekin.
Azken egunean,

11:00etan haur jokoak
izanen dira Eltzeta pla-
zan. 17:30ean Lur Korta
ipuin-kontalaria ariko da
Bittiriko plazan eta bu-
katzeko, 18:30ean, triki-
tixa jaialdia eginen da.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

3x3 futbola Bortzirietako Gorrien eta Beti Gazteren eskutik
Bortzirietako Gorriak peñak eta Beti Gaztek, Udalaren eta Osasuna Fundazioa-
ren laguntzaz antolatuta 3x3 futbol lehiaketa egin zen abuztuaren 11n, frontoia-
ren gibelaldeko aparkalekuan. Lehen mailan 8, 9 eta 10 urteko lau hirukote ari-
tu ziren (bi lehenbizikoak Iruñean jokatu ziren finaletarako sailkatu ziren) eta bi-
garren mailan, 11 eta 12 urteko talde bakarra izan zenez, zuzenean sartu zen
finalean. Lehenbiziko aldia eta abuztua zela kontuan hartuta, futbolari gazte-
txo gutti animatu arren, gustura ageri ziren antolatzaileak.

Irati Otxoteko txirrin-
dulari lesakarrak ka-
dete mailako Espai-
niako pistako txapel-
ketan brontzezko bi
domina eskuratu zi-
tuen Bartzelonako
Horta belodromoan.
Lesakarrak 500 me-
trokoprobanetaabia-
dura proban atera zi-
tuen bi dominak. 500
metrotan denborak
hagitz estu egon zi-
ren, batez ere hiru le-
hendabizikoenak, de-
zima berdinean sartu
baitziren.Urrezkodo-
minatik 54zentesima-
ra gelditu zen Irati,
baina kontent egin-
dako lanarekin. Abia-
dura proban, berriz,
lehendabizi 200 me-
tro egiten dira, eta le-
hen 8 txirrindulariak
buruz buruko enfren-
tamenduetara sailka-
tzen dira. Irati 3. sail-
katu zen, eta lehen
enfrentamendua ira-
bazi zuen, baina fina-
lerdietan galdu egin
zuen.Hirugarrenpos-
turako lehia irabazita
lortu zuen domina.

PERTSONAIA
Irati OTXOTEKO

Brontzezko
bi domina
Espainiako
txapelketan
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EHIZA � LASTER HASIKO DA DENBORALDIA

Usategietako
postuen enkantea
irailaren 11n
eginen da
12:00etan
izanen da
Herriko Etxean

Irune eta Itsaso
Udalak enkante pu-

blikoa eginen du Iar-
mendikobarrutianditu-
en postuak aurtengo
ehizaldirako errentan
jartzeko.

Joandenurteanbai-
no bederatzi postu gu-
tiago dira eta gainera-
koek zenbaki ezberdi-
na dute. Enkantearen
baldintzak udal idazka-
ritzan daude interesa-
tuak dauden guztien-
tzat.Ondokotaulanpre-
zioaz gain, postuek le-
hen zeukaten zenbakia
eta oraingoa ageri dira.

EAko zinegotziak
talde independente
EAk Udalean zituen

hiru zinegotziek –Aran-
txa Zubieta, Agustin
Arribillagaeta JoseAn-
tonio Telletxeak– talde
independente gisa se-
gitzeaerabakidute.Ho-
rren arrazoi nagusia
EAk hartu dituen era-
baki politikoekin ados
ez egotea dela azaldu
dute. Jakinarazi dute-
nez, «seriotasuna eta
zorroztasunagure izae-
ra politikoaren oinarri-
ak izanen dira eta, ur-

te aunitzez lan honeri
ekiteko asmoa berrai-
patu nahi dugu».

HERRI TALDEA HARRITUA
Herri Taldeak bere

harridura adierazi du
«batez ere Nafarroako
EAk gure eskualdean
egindako inbertsio po-
litikoakontutan izanik».
Horrekin batera, zera
gaineratu du: «1983an
Independientes de
Echalar zerrenda bat
ere aurkeztu zen eta ez
beza i zenak i zana
egin…».

Larraburuko kideak
Goierrin
Urtero bezala, Larra-

buruaelkarteakegunpa-
sako ateraldia antolatu
zuen Goierrira abuztua-
ren20an.Goizean,Urre-
txunerleenmuseoabisi-
tatu zuten. Ondotik, Le-
gazpin Mirandaolako
burdinolaren bisita bir-
tualaeginzutenetaarra-
tsaldean Zumarragako
La Antigua eliza ezagu-
tu. 31 lagun joan ziren
eta Joxepa antolatzai-
leak erran duenez, jen-
dea gustura ibili zen.

ETXALAR

ARGAZKIA: JABIER IRIARTE

Pasatu dira Andremariak
Andremariak giro ederrean joan dira. Aurtengoan Pello Apezetxea, herriko ape-
zak, eman zion hasiera besteei antxaferoa botaz; Orain dela 20 urte Euskara
Mankomunitatearen sortzaileetako bat izan zelako eta baita azken urte haue-
tan euskal kulturaren alde egin duen lanarengatik ere. Aurtengo ekitaldi arra-
kastatsuenak herriko dantzarien saioa, herriko gizon eta emakumeen arteko
kirol desafioa, Txutxin Ibañez mariatxi taldearen emanaldia eta nola ez, bezpe-
rako herri afaria eta Asaua izan dira. Nahiz eta gorabehera ttiki batzuk izan di-
ren, egitaraua osorik bete da eta kontent agertu da Udala.

POSTU ZENB. LEHENGO ZENB. PREZIOA
6 3 1.555 €
7 2 2.000 €
8 Parapeto 2.960 €
9 10 2.020 €
10 11 2.020 €
11 13 2.960 €
12 14 1.320 €
13 15 1.320 €
14 16 830 €
15 Maxterneko kaskua Udalarena
16 18 830 €
17 19 830 €
18 21 830 €
19 22 830 €
20 23 1.320 €
21 24 1.320 €

� 2010EKO EHIZA GARAIA
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IGANTZI

KIROLA � BILTOKI ELKARTEAK ANTOLATUTA

Mendi bizikleta
ibilaldia eginen da
igande honetan
Helduek hiru
ibilbide izanen
dituzte aukeran
eta haurrek bat

TTIPI-TTAPA
Uztail hondarrean

egin zenMendi Bizikle-
ta Jautsierak ez ditu
nonbait ase herriko txi-
rrindulazaleak, eta hor-
taz, igandehonetarako,
irailak 5, azken urteo-
tan ohiko bihurtu den
mendi bizikleta ibilaldia
antolatuduBiltokielkar-
teak. Haur nahiz heldu-
ek izanen dute ibiltze-
ko modua.
Haurren ibi la ldia

09:30ean hasiko da eta
helduak10:00etanabia-
tuko dira. Hiru bide iza-
nendituzteaukeran: 15
kilometrokoa,20koaeta
25ekoa. Orain arte bi
izaten ziren, baina aur-
ten bertze bat egitea
erabaki dute.
Izen-emateaegune-

an bertan egin beharko
da, 09:30 baino lehen.
16 urtetik beheitikoek
dohainik izanenduteeta

gainerakoek10euroor-
daindubeharkodituzte.
Ibilaldiaren ondotik

oparienzozketaeta lun-
txa izanen dira.

60 LAGUN MENDI
BIZIKLETA JAUTSIERAN
Eguraldi beroari go-

gor eginez, 60 kirolarik
parte hartu zuten uztai-
laren 31ko Mendi Bizi-
kletaJautsieran.Bi txan-
datanerabaki zen lehia,
eta Xabier Telletxea he-
rritarra sailkapen oro-
korreanhirugarrenaeta
30urtetikgoitikoenmai-
lan lehenbizikoa izan
zen. Ez zen, ordea, he-
rritar bakarra izan. Ima-
nolRetegiereaterazen,
eta elitemailako sailka-
penorokorrean,22.gel-
ditu zen. Bere gibeletik
Alfonso Iantzi beratarra
geldituzen.AlbaroGon-
zalezberatarra izanzen
juniormailan parte har-
tu zueneskualdekoba-
karra, eta bere katego-
rian zazpigarrena eta
absolutuan 33. gelditu
zen. Master 30 katego-
rian, bertzalde, Xabier
Telletxea izan zen ga-

raile, eta Iñaki Esarte
baztandarra hirugarren
gelditu zen, eta 12.
absolutuan.
Proba hau Euskadi-

ko Openerako puntua-
garria izan zen, eta irai-
laren 25ean Galdakaon
(Bizkaia) jokatuko den
azken probaren faltan,
puntugehiendituenaTel-
letxea da. Bere katego-
rian lehen proba izan
ezik, denak irabazi ditu.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Iraitz Etxebarria (23 urtez beheitiko kategorian garaile), Jose Antonio Diez (irabazlea) eta
Xabier Telletxea herritarra (Master 30 kategorian txapeldun) podiumean.

ARGAZKIA: MILA IRAOLA

Donostiako Aste Nagusian ere txapeldun
Unai Telletxeak bertze txapel bat ekarri du herrira.
Oraingo honetan, Donostiako Aste Nagusiko XXI.
Pilota Txapelketatik. Infantil mailan, Telletxeak Iker
Espinalekin osatu zuen bikotea –argazkian–, eta
abuztuaren19ko finalean,18-8 irabazi zietengipuz-
koarrei. Hilabete honetan ere Donostian jokatze-
koa da Telletxea, eta Logroñon ere ariko da.

DATUA

80-100
PARTE-HARTZAILE

izan dira azken urteotako
Mendi Bizikleta Ibilaldian.
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ARANTZA

UDALA � LANPOSTU DEIALDIA

17 lagunek eman
dute zerbitzu
anitzetako
lanposturako izena
Urrian
azterketak
hasiko dira

Nerea ALTZURI
Hasiera batean, hila-

betehonenhasieranhas-
tekoakzirenzerbitzuani-
tzetako langilea aukera-
tzeko azterketak. Baina
azkenean, urrian abiatu-
kodira,euskaraazterke-
tarekin. Hori izanen da
lanposturakolehendabi-
ziko froga, eta ondotik,
azterketa teorikoa eta
praktikoa eginen dira.
Deialdi honetarako

epaimahaia horrela osa-
tuaegonenda:mahaibu-
ruaalkatea izanendaeta
honenordezkoaalkateor-
dea; kide bat zinegotzia
izanendaetabereordez-
koaerezinegotzia.Biga-
rren kidea Nafarroako
udaletakontzejuekizen-
datutako teknikaria iza-
nen da eta ordezkoa ere
halaxeizanenda; Ceder-
na Garalurrek izendatu-
ko ditu hirugarren kidea

etahonenordezkoa;Be-
rako Toki Ona Institutu-
ko irakaslebat izanenda
bertze kidea, eta honen
ordezkoa bertze irakas-
le bat. Idazkaria herriko
idazkaria izanen da, eta
ordezkoa, Etxalarkoa.
Guzira 17 lagunek

emandute lanposturako
izenaetaurtebukaerara-
ko langile finkoa lanean
hastea espero da.

Medikuaren etxea
Medikuarenetxekobi-

zitzakolanaktxukun-txu-
kun doaz. Jon Azkarra-
gaetaMikelAltzuri herri-
kolangileaketaPatxiMu-
tuberria iturgina ari dira,
bertzeak bertze, lanean.

Guk abizena, zuk?
Hilabetehonetanabi-

zena euskaratzeko kan-
paina hastea aurreikusi
da eta egin nahi duenak
udaletxera jo dezake.

Herria zainduz
Bakoitzareneskuetan

dagoenez herri guziaren
ondasuna zaindu eta
errespetatzea,herrikoal-

tzariak gutti errespeta-
tzendituen jendeahaus-

narketa egitera bultzatu
nahi du Udalak.

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI

Besta ederrak izan dira
Gibelean utzi dugu udako egunerokoa. Oraindik urte sasoiari akabera emateko as-
te batzuk gelditzen badira ere, ikasturtearekin batera betikora itzuli gara ia gehie-
nak. Baina ezin aipatu gabe utzi bestak. Aurtengo Amabirjinetan baserritarrei egin
zitzaien gorazarre eta Teodoro Pikabea eta Ixidro Etxeberria baserritarren ordezka-
riek bota zuten Herriko Etxeko balkoitik altxaferoa. Berrikuntzetako bat suziria egu-
erdian botatzea izan zen. Abuztuaren 13an, Ekaitza Elkarteak eta Gazte Asanbla-
dak antolaturik arratsa izan arren, Amabirjin bezperako eguerdian lehertu ziren bes-
tak. Bertzalde, egitarauari gehiago erreparatuz, Iruñeko erraldoien konpartsa ttikia-
ren bisita izan genuen. Gainerakoan, egunez zein gauez, egitaraua ederki osatua
gelditu zen. Bertze gisa, aurten ez da udal bazkaririk egin bestetan. Krisi egoera de-
la eta, diru hori bertze gauzetan erabiltzea egokiagoa ikusi duUdalak. ArantzaRock
gauak izandako erantzunarekin, berriz, kontent gelditu da Gazte Asanblada.
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SUNBILLA

Sunbildarrak
Ameriketan
elkarteak eta
Udalak antolatu
dute, bertze
erakundeekin

TTIPI-TTAPA
Sunbildarrak Ameri-

ketan Elkarteak eta
Udalakantolatuta,Ame-
riketan izandakoeuskal
artzainen besta handia
irailaren19aneginenda.
700lagunesperodituzte
bazkarianetaegunoso-
koegitarauzabalapres-
tatu dute:

•09:00etan:hainbathe-
rritatikautobusakabia-
tuko dira.
•10:00etanharrera-eki-
taldia eginen da. Triki-
tilariak ere ariko dira
eta jatekoa-edatekoa
eskainiko da.
•11:00etan,ElizanMe-

za izanen daAmerike-
tan ibilitakoguztienal-
de,herrikoabesbatza-
ren eta bertsolarien
kantuekin.
• 12:00etan dantzariak
eta Sebastian Lizaso
etaAndoniEgañaber-
tsolariak ariko dira.
• 13:00etan Herriko
Etxeanartzainen topa-
keta eginen da eta
omenaldia eskainiko
zaie.
• 14:00etan Highballa
zintzur bustitzea egi-
nenda,Ameriketanha-
inohikoazutenedaria,
Canadian Club whis-

kyaren eta Seven Up
freskagarriarennahas-
keta berriz ere edate-
ko aukera izanen da.
•Ondotik, 700 lagunen-
dako bazkaria izanen
dapilotalekuanetaani-
mazioa ere izanen da.
•19:00etan agurra es-
kainikodaetaautobu-
sakabiatukodirabuel-

tan herrietara.
Aipatu, bertzalde,

artzainen egun hau
iragarriko duen kartela
Agustin Sainz igan-
tziarrak eta Josetxo
Etxepare lesakarrak
egin dutela eta irudia
harrian grabatu etaHe-
rrikoEtxean jartzekoas-
moa dagoela.

Errepide mozketa
irailaren 9an
Protestek aitzinera

segitzen dute, eta hu-
rrengoerrepidemozke-
ta irailaren 9an eginen
dela iragarri dute. Lau-
garrenmobilizazioa iza-
nen da eta 11:30etik
12:00etara eginen da.

OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Ameriketan
ibilitako euskal
artzainen besta
irailaren 19an
eginen da

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Giro ederrean Santiburtzio bestak
Alkateak bota zuen txupinazoa baino lehen, antzinako eta gaur egungo base-
rriko lanak aurrez-aurre paratu ziren herri kirol jaialdi berezian. Eskulanekoek
15 segundogatik irabazi zieten «motorizatuei». San Tiburtzio Egun handian,
dantzari ttikiek bere saioa eskaini zuten. Aitzitik, helduen Dantza Luzerik ez zen
izan, taldea osatzeko mutil nahiko elkartu ez zelako.

DATUA

700
LAGUN

espero dituzte
euskal artzainen bestan.
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 17TIK 19RA

Iraileko hirugarren
asteburuan
ospatuko dira
besta ttikiak
Larunbatean
Jalisko Band-
ekin dantzaldia
izanen da

TTIPI-TTAPA
Aurtengobestattikiek

badute eguna: irailaren
17anhasieta19anakitu-
kodira.Lerrohauekidaz-
terakoan, antolatzaileak
oraindikegitarauazehaz-
ten ari baziren ere, gutti
goitibeheitihauekizanen
dira ekitaldiak.
Besta ttikiei hasiera

ofizala eman aitzinetik,
ortziralean, hilak 17, pin-
txoakizanendira,etabe-
randuago,20:00etantxu-
pinazoabotakoda.Gaue-
ankontzertuakizanendi-
ra. Larunbatean, eguer-
dian tortilla eta paella le-
hiaketak eginen dira eta
horrekinbazkariaeginen
da gero. Ondotik, mus
txapelketa jokatuko da
da. Gauean, berriz, Ja-
lisko Band taldearekin
dantzaldia izanen da.
Gainerako xehetasu-

nakhurrengoaleanema-
nen ditugu.

IAT zabalik
Ibarburu aldean erai-

kidutenIbilgailuenAzter-
ketaTeknikora(IAT)egoi-
tza berria irekia dago

abuztuaren23azgeroztik.
Azterketak egiteko bi le-
rro edukiko ditu eta TÜV
Rheinland enpresak ku-
deatuko du.

Merkatarien
zozketako saridunak
Hauek izan dira Do-

neztebarrakMerkatarien
Elkarteakabuztuaren21-
eanzozketatuzituen200
euroko10erosketa txar-
telensaridunak: Lourdes
Goñi(Doneztebe);Amaia
Castro (Doneztebe); Eva
Lertxundi (Almandoz);
ArantxaArregi (Donezte-
be); KontxiSaldias(Bein-
tza-Labaien); Junkal Zu-
bigarai (Legasa); Laura
Andresena(Legasa);Izas-
kun Juanena (Donezte-
be); Mª Jesus Elizondo
(Doneztebe) eta Junkal
Zubigarai (Legasa).

Seniorren bi talde
Seniorren mailan, bi

talde izanen ditu denbo-
raldihonetanErrekak.Le-
henbiziko taldea, iazko
jokalariekin osatutakoa
da etaDani Urroz izanen
da entrenatzailea. Dena
den, hiru jokalari garran-
tzitsuk taldeautzietaLe-
hen Maila Nazionalean
ariko dira: Pascual Ber-
tiz Sanco Anaitasunan,
eta IbaiMarizkurrenaeta
Javi del Villar Atarrabia-

koBetiOnaktaldean.Eta
bigarren taldea Juanjo
Ramosek zuzendukodu
eta jokalariak iaz jubeni-
letan aritu zirenak dira.

MINDEGIA ETA MEOKI
OHOREZKO MAILAN
Niko Mindegiak eta Ibai

MeokikAmayaSportSan
Antoniorekin Ohorezko
Mailanjokatukoduteaur-
tean. Taldeak izanen di-
tuenbinafarbakarrakdi-
ra eta hara non, biakDo-
neztebekoak eta Erreka
Kirol Elkartetik aterata-
koak dira.

Denboraldihonetan,
beraz, herriko bortz jo-
kalari izanen dira maila
nazionaletan: bi Oho-
rezkoMailan (Meokieta
Mindegia) eta hiru Le-
hen Maila Nazionalean
(Bertiz,Marizkurrenaeta
Del Villar).

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: ERREKA KIROL ELKARTEA

Udako Kirol Eskola arrakastatsua
Hiru taldetan banatuta, 50 neska-mutikok ederki pasatu dituzte udako goizak
kirola eginez. Ainara Marizkurrena izan dute Erreka Elkarteak aurten hamarga-
rrenez antolatu duen ekimen honetako begiralea. Argazkian, goitik behera, tti-
ki, ertain eta haundien taldeak Ainararekin.
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OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 31N

Lehia eta
apustuaren
aitzakian, giro
ederra Leurtzako
urtegietan
Eguraldi
onarekin,
50 lagun
elkartu ziren
bazkaltzeko

Joseba URROTZ
Azkenaurrekoalean

adierazibezala,uztaila-
ren31nLeurtzakourte-
gietanbazkariaeginzen
herriko gazteen artean,
eta aitzinetik kirol lehia
ere izan zen.
Eguraldi polita iza-

nik,kanpotaraunitz iza-
tea ez zen harritzekoa,
baina apustuaren ikus-
le ia denak herritarrak

izan ginen. Lehia polita
sortu zen, eta alde ha-
gitz ttikia atera zuen bi-
kote irabazleak, 20 se-
gundo inguru bertzerik
ez. Bikote batek bortz
enbor moztu behar zi-
tuen eta bertzeak hiru,
gero lasterkadenekber-
din, bi itzuli bi urtegiei.
Enbor gehien mozteko
zituztenak irabazizuten,
aipatubezala,segundo-
tako aldearekin.
Ondotik, 50 lagun

inguru elkartu ginen
bazkaltzeko,horretara-
ko eguraldi bikaina ze-
goen,etagiropolita izan
zen. Entsalada, kroke-
tak eta txuleta ausarki,

iluntzen hasi zuen arte
han egon ginen gehie-
nak.
Bertzalde, ez dakit

eragina izanen zuen
bestahauhemen iraga-

rri eta foruzainak aipa-
tu izanak aitzineko ale-
an, baina kontrola pa-
ratuomenzutenAnizpe-
ko bidegurutzen lege
zaindariek,denboragu-

ttiz izan bazen ere. Be-
harbadaezzuenbazka-
riarekin zerikusirik, edo
TTIPI-TTAPA irakurtzen
ote dute? Hori ona edo
txarra ote da? Auskalo!

URROZ

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Herritarrak elkartzeko aitzakia ezinhobea izan zen uztailaren 31n egindako hitzordua.
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FESTAK � AKITU DIRA AMABIRJINAK

Haur, gazte eta
helduek gozatu
dute Amabirjin
festetan
Haurrek goizez
eta arratsaldez
gozatu dute
aurten

Fermin ETXEKOLONEA
Inolako ezbeharrik

gabe, arbola altxatuz
hasi eta botaz akitu zi-
ren aurten ere Amabir-
jin festak.Etabost egu-
neko ospakizunak la-
burbiltzekozerbaitesan
beharko bagenu, dena
ongi joan dela esanen
genuke. Bezperan, la-
runbatarekin ibili zen
jendegehien,bainagai-
nerako egunetan ere
herritarren artean giro
ona sortu zen.

HAURREN EGUNA
Haurrek ederki pa-

satzekoaukera izandu-
te festetan. Izanere,aur-
tengoan egun osoan
izan baitzuten aisialdi-
rako tartea.Goizean,50
marrazki inguru aur-

keztu ziren lehiaketara
eta Eriz Magoaren ma-
giarekin ere gozatu zu-
ten. Arratsaldean, be-
rriz, betiko jokoak egin
ziren.Batukadaere izan
zen egun horretan eta
gauza batekin eta bes-
tearekin, egun polita
atera zen.

TXAPELKETAK
Festen barne, hain-

bat txapelketaere joka-
tuzirenherritarrenarte-
an, pilotakoak batzuk,
eta musekoak eta pla-
ter tiroketakoak,beste-
ak.
Pilotan, nesketan,

pala txapelketa jokatu
zen, etaAndreaMendi-
buru eta Leire Mariez-
kurrena izan ziren ga-
raile. Finalean Olaia
Loiarte eta Ainhoa La-
rreari irabazi zieten.
Palan, gizonezkoe-

tan, Gorka Fuentes eta
Oinatz Asensio izan zi-
ren txapeldunak. Fina-
leanTxominUhaldeeta

Jon Mikel Asensio ga-
raitu zituzten.
Eskuz, berriz, Urko

Loiarte eta MIkel Inda-
koetxea nagusitu ziren,
f inalean, Jon Mikel
Asensio eta Imanol Ba-
leztena mendean har-
tuta.
Mus txapelketan,

bestalde, Pedro Arregi
etaAintzaneJuanikore-
nasenar-emazteakate-
ra ziren txapeldun. Bi-

garren sailkatu zen bi-
kotea Pello Santeste-
ban eta JexuxMutube-
rriak osatutakoa izan
zen; hirugarren Pili eta
Maixux Santesteban
gelditu ziren eta lauga-
rren Xanti eta Txomin
Uhalde aita-semeak.
Plater tiroketan, be-

rriz, Hilario Mutuberria
gailendu zen, eta Xabi-
er Bendoiro gelditu zen
bigarren.

Akitudira festak,uda
ere badoa, eta horrekin
batera ikasturteahaste-
ko tenoreaailegatu zaie
neska-mutikoei. Ho-
nezkero,eskolarakomo-
txilaprest izanenduba-
tekbainogehiagok.Egur
loteakeremarkatuakzi-
ren eta egurrak atera-
tzenerehasiakdiraherri-
tarrak. Egunerokomar-
txa hartzekoorduaaile-
gatu den seinale.

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Patata tortilla txapelketako irudia da goikoa, eta besteak Haurren Egunekoak eta
emakumezkoen pala txapelketako finalistena.
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OIZ

BESTAK � IRAILAREN 3TIK 6RA ETA 8AN

Igande arratsaldeko
aizkora apustuan
Erasun, Saralegi,
Kastro eta Larretxea
gazteak ariko dira
Meza Nagusia
asteazkenarekin
eginen da

ORTZIRALA 3

20:00etan altxaferoa,
bestei hasiera emanez.
Ondotik Doneztebeko
txistulariak herrian bar-
na.21:00etatikaitzine-
raZopakHerrikoOsta-
tuan.Gauezdantzaldia
FRANTZISKOakordeoi-
lariarekin.

LARUNBATA 4

11:00etanmus txapel-
keta elkartean. 11:30-
ean gaztetxoen laxoa
partida.17:00etanhau-
rrendako jokoakplazan.
18:30ean jokoak herri-
tarren artean. Ondotik
haurrentzat eta hel-
duentzat txokolatea.

Arratsaldezetagauez
dantzaldia LAIOTZ tal-
dearek in . Ta r tean ,
23:00etan kontzertua
MUGALARIAK taldea-
rekin.

IGANDEA 5
11:00etan pilota parti-
dak afizionatuen arte-
an.11:00etatikaitzine-
raherrikoartisauenera-
kusketa.18:00etanaiz-
kolariak:AnderErasun-
Ruben Saralegi, Raul
Kastro-OihanLarretxea-
ren kontra. 19:00etan
herritarren artean VII.
patata tortilla lehiaketa.
Ondotik tortilla, xinga-
rraetatxistorradastake-
ta. Arratsaldez eta
gauez dan t za ld i a
FRANTZISKO akorde-
oilariarekin.

ASTELEHENA 6
14:00etan herri bazka-

ria. Bertsotan, Sustrai
ColinaetaJulioSotoari-
ko dira. 17:00etan To-
ka eta sokatira herrita-
rren artean. Arratsal-
dezetagauezdantzal-
dia MODESTO akor-
deoilariarekin. Bestak

akitzekokalejiraherrian
eta GAIXOA NI.

ASTEAZKENA 8
11:00etanMezaNagu-
sia.Ondotik luntxa he-
rriko ostatuan.

ARGAZKIAK: ALBERTO SAN MIGEL
1970ean ateratako argazkia da goikoa, orduan eskolan zeuden neska-mutikoena.
Gainerakoak, berriz, azken urteotako bestetan ateratakoak dira.

OHARRA
Bestetan gerta
daitezkeen arazoez
herria ez dela
erantzule eginen
jakinarazi du Udalak
ohar bidez.

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei

Oizko Udalak
besta zoriontsuak opa dizkie

herritar eta bisitari guziei
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DONAMARIA

BESTAK � ORAIN HURRENGOAK NOIZ AILEGATU ZAIN

Giro ederrean
joan dira bortz
eguneko
bestak
Azken eguneko
herri-bazkarian
180 lagun bildu
ziren

Iñaki TELLETXEA
Joan zaizkigu aur-

tengo herriko bestak
ere.Azkenurteotanbe-
zala, arrakasta gehie-
na izan duten ekitaldi-
ak astelehenekoaizko-
ra apustua, asteazke-
neko herri bazkaria eta
asteartekopatata torti-
la lehiaketa izan dira.
Herri bazkarian, adi-

bidez, 180 lagun ingu-
ru bildu ziren eta baz-
kal-ondorengo giroa
ederra izan zen.
Jendea erakarri zu-

enbertze ekimena, pa-
tata tortilla lehiaketa-
ren ondotik egin zen
kantu zaharren afaria
izan zen. Hori izan da,
aurtengo bestetako

berrikuntza eta jende-
ak ongi erantzun zuen.
18 patata tortilla lehia-
tu ziren eta 230 lagun
inguruk tripak ederki
bete etaberaien kantu-
rako sasoia plazaratu
zuten.

UDALAREN ESKERRAK
Lerro hauen bidez,

Udalak bestetanberai-
en laguntza eskaini du-
ten guztiei eskerrak
eman nahi dizkie.

ARGAZKIAK: IZASKUN GOÑI ETA IÑAKI TELLETXEA
Tortilla lehiaketa, aizkora apustua eta herri bazkaria: bestetako ekitaldirik arrakastatsuenak.

ARGAZKIA: AITOR BERISTAIN

To, hau tomatea!
Goiko argazkian ikus daitezkeen bi tomate ederrak Migelteneko Aitor eta Na-
taliaren baratzean hartu dituzte. Haundienak 1,35 kilo ditu eta bertzeak kilo bat.
Ikusgarriak, ezta?

DATUA

230
LAGUN

elkartu ziren abuztuaren
17an, lehiaketako

patata tortillak dastatu
bidenabar, kantu

zaharrak kantatzera.
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ERATSUN

PESTAK � IRAILAREN 8TIK 12RA

Mindegia eta
Larretxea aurrez
aurre ariko dira
ostegunean
Eta larunbatean
Erasun eta
Xabier
Mindegiaren
txanda izanen
da

ASTEAZKENA 8

09:00etan txupinazoa.
Ondotik txistulariekhe-
rrian barna ibiliko dira.
11:00etanMezaNagu-
sia Lokariko Amabirji-
naren omenez. 18:00-
etan afizionatuen arte-
kopilotapartidak: lehe-
nengopartidan, lau t’er-
dian, Bendoiro Tainta-
renkontra.Bigarrenpar-
tidan,Garralda-Azanza,
Ollo-Iriarteren aurka.
Arratsaldezetagauez
dantzaldia MODESTO
akordeoilariarekin.

OSTEGUNA 9

18:00etan a izkora
apustua: Mindegia-La-
rretxea.Arratsaldezeta
gauez dantzaldia MO-
DESTO akordeoilaria-
rekin.

OSTIRALA 10

11:00etan herriko mus
txapelketa. Bikote txa-
peldunak bildots bana
irabazikodu;bigarrenak
bina txuletaetabinabo-
til ardo eta hirugarrenak
bina txuleta. 18:00etan
afizionatuenartekopilo-
ta partidak: lehenengo
partidan, laut’erdian, Iol-
di Jaunarenarenkontra.
Bigarren partidan, Tain-
ta-Madariaga, Bendoi-
ro-Azanza.Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
GABEZIN taldearekin.

LARUNBATA 11

14:00etan herri bazka-
riaKUPELAtaldearekin.
18:00etan a izkora
apustua: Ander Erasun
eta XabierMindegiaren
artean.Arratsaldezeta
gauez dantzaldia GA-
BEZIN taldearekin.

IGANDEA 12

Goiz-arratsaldezume-
en parkea gaztelu puz-
garriekin. Arratsaldez
dantzaldiaAIERRIK tal-
dearekin.

Eratsungo Udalak
besta zoriontsuak

opa dizkizue

Eratsungo Udalak
besta zoriontsuak

opa dizkizue

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Aizkora apustuak pestetan hutsik egin ezin duten ekitaldietako bat dira. Haur, gazte
zein heldu, denak erakartzen dituena.
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SALDIAS

GIZARTEA

Bi sugegorri
herriko plazan
Ostatu
bazterrean eta
gure karriketan
ibili dira

Eneko eta Markel
Joan den larunbat

ilunabar batean, bi su-
gegorri azalduomenzi-
ren plaza inguruan.
Bizpahiru lagunek iku-
si zituztenostatubazte-
rrean. Ez jakin nondik
nora agertu ziren, su-
geak ez baitira hola eta
hola karrikan agertzen.
Jendea, badaezpada,
urruti samarretik egon-
du zen begira, hozka
gaiztoa izatenbaitu su-
gegorriak.

BARCINA ETA
SANZBERRO
Abuztuaren 14an,

jende handiak izandu-

ak ditugu herrian. La-
baiengo errege bidetik
barrena agertu ziren
diztargi handiko auto
ilun dotoreetan: Yolan-
da Barcina Iruñeko al-
kate famatua eta Be-
goña Sanzberro ande-
re txit baztandarra eta
Nafarroako Landa Ga-
rapen eta Ingurumen
kontseilaria. Laguntzai-
le mordoska ere bazi-
tuzten bizkar aldetik,
zer gerta ere.
Batzuek diote Ma-

lerrekako eta Basabu-
ruko herri koxkor hauei
bisita jator bat egitera
etorri zirela eguraldi
ederra aprobetxatuz.
Urrozen eta Labaienen
izandu omen ziren ho-
nara ailegatu aurretik.
Beste batzuek dio-

te, berriz, hurbil samar
dauzkagun 2011ko
hauteskundeen usai-
nean etorri ote ziren,

herriko etxeak bisitatu
eta beren doktrina za-

baltzera. Uzta jasotze-
ko, lehenbiziko erein

egin behar omen da
eta...

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mielmari Urrutia buruz burukoan
Azken bi urteetako txapeldunari ailegatu zaio txapela defenditzeko ordua. Fi-
nalerdietan da Casino Kursaal torneoa, eta ligaxka moduan ari dira jokatzen.
Lehen partida irabazia dioMatxin IV.ari; tanto alde ederrarekin, gainera, eta TTI-
PI-TTAPArenzenbakihauargitaratzerako,bigarrenaere jokatua izanenduEzku-
rrarekin. Eustiok!
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EZKURRA

PESTAK � AKITU DIRA AMABIRJINAK

Azken urteotako pestarik
jendetsuenak izan dira aurtengoak
Gazteen herri
kirol saioa eta
herri bazkaria
izan dira
aipatzekoak

Fernando ETXEBERRIA
Beste urte batez

Amabirjinarenomenez,
pestak ospatu ditugu
abuztuan. Eta dudarik
gabe, azken urteotako
jendetsuenak izan di-
ra.Giro ezinhobea izan
da eta inolako gorabe-
herarik gabepasatudi-
ra. Beharbada, pasa-
dizorik aipagarriena
musika talde baten ja-
rrera izan zen. Bost or-
duz jotzeko kontrata-
tuak ziren, baina goi-
zaldeko ordubatetan,
euren tresneriak hartu
eta ospa egin zuten,
plazan inor ez zegoe-
lako. Kontratuan goi-
zaldeko hirurak arte jo
behar zutela hitzartua
zegoen.

ARRAKASTATSUENAK
Bi ekitaldi nabar-

mendu behar dira: al-
de batetik, ikusle asko
bildu zituen herriko
gazteen arteko herri ki-
rol saioa eta bestetik,
herri bazkaria. Jende-
ak ongi jan eta edan
zuen seinale, dantza
asko egin zituzten gaz-
teek eta ez hain gazte-
ek Joxe Angelekin.

Mus txapelketan 15
bikotek hartu zuten
parte eta txapeldunak
Migel eta Bautista izan
ziren. Garaikur ederra
jaso zuten.
Aurtengo berrikun-

tza, berriz, Ezkain ingu-
ruan egin zen usaku-
me tiroketa izan zen,
plater tiroketaren or-
dez egindakoa. Jende
asko animatu zen par-
te hartzera.

Pilotalekuko obrak
Espainiako Gober-

nuarendirulaguntzare-
kin frontoia berritu egin
da. Teilatua moldatu
da, pareta ere margo-
tu da eta lurzorua ere
egokitu da, nahiz eta
ezin izan zen akitu he-
zetasun haundia ze-
goelako. Orain, bero
haundiaeginduela-eta,
lehortu egin da eta ge-
ruza berri bat ematea-
ri ekin zaio.Honekin pi-
lotalekua itxura ede-
rrarekin geldituko da.

Ehiza sasoia
prestatzen
Urtero bezala, ehiz-

tar iak euren armak
prestatzen ari dira zor-
tea aldeko izan deza-
ten denboraldi hone-
tan, aurreko urteko sa-
soia penagarria izan
baitzen.Dagoenekobi-
deak eta ehiza-postu-
ak auzolanean txukun-
du dituzte.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiko argazkian herri kirol saioko protagonistak ageri dira eta gainerakoak herri
bazkarikoak –bazkarian eta dantzan–, mus txapelketakoa eta harri-jasotze
erakustaldikoa dira.

Txantxangorri elkar-
tea egoera ekonomiko

onean dago, eta kiro-
la eta ehiza aldetik ere

hala izatea falta zaio
orain.
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NARBARTE

GIZARTEA � ARAZOAK HERRI

Familia batek
herritarren arteko
elkarbizitza
hondatzen duela
eta kezkatua dago
jendea
Gizarte
Zerbitzuekin
bildu eta
elkarretaratzeak
egin dituzte

TTIPI-TTAPA
Kezkatuak daude

herritarrak. Narbartera
etorri zen familia batek
arazoakbainoezomen
dizkie ekartzen eta ez
dute irtenbiderik aurki-
tzen. Egoerari buelta
ematekohelburuarekin,
Malerrekako Manko-
munitatekogizarte lan-
gileekin eta bertze era-
gileekin ere bildu izan
dira,bainaarazoaezda
oraindik konpondu.
Bertze urratsa elka-

rretaratzeakegitea izan
da. Hala, abuztuaren
20aneta21eanbimobi-
lizazio egin ziren egoe-
ra salatzeko. Ez dugu
erasogehiagonahi, as-
ki da, elkarbizitza duina
etaBakeanbizi nahidu-
guziotenkartelengibe-
leanhainbatherritarbil-
du zen plazan.

EGOERA ALDATZEKO
ESPEROAN
Barrideek prentsara

igorritakooharreanage-
ri denez, «familia zaka-
rra eta erasokorra da»
eta horren ondorioz,
herritarrak«beldurtuak»
daude. Azken bolada
honetan heriotz-me-
hatxuak hartu dituzte-
la eta herritarren arte-
ko elkarbizitza kaltetu
dutela ere salatu dute.
Gisa berean, «herrita-
rrokhain arruntakdiren
gauza batzuk egiteari
utzi diogu, plazan edo
ostatuan egoteari, adi-
bidez, erasoa jasanezi-
na delako».
Miren I. Iriartek TTI-

PI-TTAPAri adierazidio-
nez, bi elkarretaratze-
ak egin ondotik, pixka
batean esperoan ego-
nendira, «ea zerbait al-
datzenden».Herritikal-
de egitea edo erasoak
bertanbeheragelditzea
eskatzen dute, eta
egoerakberdinsegitzen
badu, mobilizazioak
egitensegitzekoasmoa
dutelabaieztatudu Iriar-
tek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Egoera salatuz, abuztuaren 20an egindako lehendabiziko elkarretaratzea ageri da irudi
honetan.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederrean joan dira bestak
Eguraldi eguzkitsua egin du aurten bestetan eta herritarrek, noski, gustura har-
tu dute udako giroa. Ortziralarekin hasi eta astelehena bitarte iraun zuten os-
pakizuneketaaipatzekoakdira, LosZopilotesTxirriaus taldearen larunbatgaue-
ko kontzertua, eta igandeko herri kirol saioa. Azken honetan, herriko gazteek
omenaldia egin zieten urteetan plazaz-plaza ibili izan diren Oronozko Leoncio
Goñi eta Arizkungo Martin Altzubierteri. Oroigarri bana oparitu zieten gazteek
eta eskerrak eman euren parte-hartzeagatik. Herri kirol saioan gazteak zaha-
rren kontra aritu ziren eta azken hauek atera ziren garaile. Sokatiran ere zaha-
rrek lortu zuten garaipena. Astelehenean, berriz, zikiro eguna izan zen. Bertso-
lariek alaitu zuten bazkalondoa eta ondotik Agerralderen emanaldia izan zen.
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LEGASA

OSPAKIZUNAK � BESTAK AKITU ETA HURRENGO ASTEBURUAN

Leokadiko bestak ospatuko dira
larunbat eta igande honetan
Ohi bezala,
larunbatean
zopak eta
igandean,
meza, bazkaria
eta musika
izanen dira

TTIPI-TTAPA
San Agustin bestei

lekukoa hartuz, gaine-
an den asteburu hone-
tan, ohiturari segituz,
Leokadiko Eguna os-
patuko da.
Hasteko, larunbate-

an, irailak 4, 21:00etan
zopakemanendira. Eta
biharamunean, irailak
5, Meza Nagusiaren
ondotik bazkaria iza-
nen da. Arratsaldean,
berriz, DJ Txemaren
doinuekin alaituko di-
ra bazterrak.

Ikasturte berria
hastear
Irailaren 6an hasiko

dute eskolako haurrek
ikasturte berria. Erran,
lau neska-mutiko berri
sartuko direla: Izei,
Naiara, Gaxuxa eta
Iraitz. Beraz, denetara
zazpi haur egonen di-
ra aurten eskolan.
Halere, ikasturte ho-

netan, asteko egunba-
tean, Labaien, Saldias
eta Eratsungo eskole-

tatik haurrak etorriko
dira zenbait irakasgai
lantzeko. Normalean,
Doneztebera joatendi-

ra, baina aurten toki al-
detik nahiko gaizki da-
biltzanez, Legasara
etortzea erabaki dute.

Bestak
Besten ingurukoxe-

hetasunak hurrengo
alean aipatuko ditugu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Apezaren etxeko obrak aitzinera doaz
Apezaren etxeko lanak erritmo bizian doaz. Kanpotik, teilatua eta aitzinaldea
moldatu dituzte –ikusi argazkia–. Orain barreneko aldea egiteko irailetik aitzi-
nera auzolanak antolatuko dira.

DATUA

7
NESKA-MUTIKO

hasiko dira aurten esko-
lan. Horietatik lau

lehendabiziko aldiz joa-
nen dira.



Eguneko
ekitaldiek
erantzun ona
jaso dute

Esteban AROTZENA
Amabirjin jendetsua-

goakezagutudituguza-
latzarikgabe,baina fes-
taherrikoiengauregun-
goegoerakontutanhar-
tuzgero,aurtengoekere
erronkariongieutsidio-
tela esan dezakegu.
Gaugiroaren gaine-

tik,azpimarratzekoada,
egunekoekitaldiek jaso
duten erantzuna. Esate
baterako, hiru otordu
herrikoiek –Gazte Egu-
nekoak, presoen alde-
koaketaPeñarenbazka-
riak–txartelakagortudi-
tuzte ia inoiz ez bezala.
Pilota-partidetanerejen-
de asko ibili da, bi be-
tekada haundirekin
–profesionalen jaialdian
eta Peñaren Egunean–.
Denaden,hirugarrenur-
tez jarraian frontoian
jendetza haundienabil-
du duen ekitaldia Umo-
re Ona Dantza Taldea-
rena izanda.Jendetsua

eta hunkigarria aldi be-
rean,haundiabaita4ur-
tetik60urtebitarteko63
herritar ikusteaerahone-
tako emanaldi batean.
Goraipatzekoa da Ele-
na,Unai, ItsasoetaEide-
rrek egiten duten lana.
Jendearen parte-

hartzealdetikhainarra-
kastatsuakezdiren fes-
tatako beste osagarri
batzuei buruzko ezta-
baida mahai-gainean
dago aspalditik; txa-
rangaz, zezenetaz eta
berbenetazarigara,ba-
tez ere.
Bukatzeko, esan,

udako festatako egita-
rauaren azkeneko egu-
na, Artikutzako Sana-
gustinetako erromeria,
giro ederrean joan dela
aurten ere.
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GOIZUETAGOIZUETA

FESTAK � GUTXIAGO GELDITZEN DA 2011KO AMABIRJINETARAKO

Bederatzi jaiegun edukiz betetzearen
erronkari ederki erantzun diote herritarrek

ARGAZKIAK: ITSASO ETA ENERITZ
Herritarrek giro ederrean pasatu dituzte aurtengo festak ere. Begiratu, bestela,
argazkiei.

DATUA

63
DANTZARIk

parte hartu zuten
Dantza Taldearen
festetako saioan.
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OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 16AN

Mikel Ruiz omendu dute aurtengo
San Roke Egunean
Azken 40
urteetan
argazki-teka
dotorea osatu
du

Ainhoa ANSA
SantioetaSantaAna

eguna pasatu ziren eta
ondotik berehalaxeda-
torrenegunadaSanRo-
ke, abuztuaren 16an.
Aurten, betiko moduan
meza izan zen goizean
eta ondoren gerturatu-
tako hamaika txistula-
rik goxatu zuten giroa.
Lau t´erdiko pilota par-
tida ere jokatu zen An-
der Lopez eta Julen
Etxenikeren artean.
Aurrenekohonek iraba-
zi zuen 22-9ko emai-
tzarekin.
Baina horrez gain,

aurtenMontebeokoMi-

kel Ruiz omendu dute
antolatzaileek, Aranon
azken40urteetanegin-
dako argazki-teka do-
toreagatik. 1968tik ho-
na ateratako argazkiak

herriareneskuutzikodi-
tuela esan zuen Mike-
lek eta dudarik gabe
artxibo garrantzitsua
izango da herritarren-
tzat.

Arano-Urnieta
ibilaldia
Hamar bat lagunek

eginzutenAranotikate-
ra eta Urnietarako ibi-

laldiaabuztuaren10ean.
Eguraldiak lagundu zi-
en eta eguerdirako Be-
sabi jatetxera hurbildu
ziren beste hainbeste
herritarrekinbaterabaz-
kaldu zuten. Giro ede-
rrean ibili ziren eta Ara-
nora itzultzean afaldu
ere elkarrekin egin zu-
ten batzuk.
Berriz ere horrelako

ibilaldi bat egiteko go-
gozgeldituzirenhan ibi-
litakoak.

Arano-Goizueta
pilota partida
Santiotan izatenden

ohikopilotapartidaezin
izan zen jokatu egural-
di txarragatik eta Goi-
zuetako Amabirjin jaie-
tanbigarrena jokatube-
harrean aurtengo ba-
karra jokatu zen. Goi-
zuetak irabazi zuen 22-
20ko emaitzarekin.

ARANO

ARGAZKIA: HERNANIKO KRONIKAK UTZITAKOA

San Roke egunean Mikel Ruiz omendu zuten antolatzaileek.
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LEITZA

Erakusketak,
tailerra, gurdi
ibilaldiak, herri
kirolak... izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Plazaola Partzuergo

TuristikoakTaloarenEgu-
na antolatu du aurten
bosgarren aldiz, Udala-
renbabesarekin. Igande
honetan, irailak 5, egi-
nen da eta ohi bezala,
egitarau osatua pres-
tatu dute.

MERKATUAREN IREKIERA
10:00ETAN
•Leitzako talo-egileak
(Villabona eta Sarale-
gi).
•Artisauak.
•Taloa egiteko eta ba-
serrikotresnenerakus-
keta.
•Baserriko animalien
erakusketa.
•Haurrentzat gurdi ibi-
laldiak.

EKINTZA
GASTRONOMIKOAK:
11:00-13:30
•Eskualdeko Talo Le-
hiaketa: lehenengohi-
ru sailkatuentzat sari-
ak banatuko dira kiro-
lakbukatuondotik (ira-

bazleak 100 euro eta
trofeoaeskuratukodi-
tu, bigarrenak 50 euro
eta hirugarrenak 25).
Materiala eta plantxa
antolatzaileek paratu-
ko dituzte eta lehiake-
tan parte hartzea doa-
koa izanen da. Izen-
ematea, berriz, aurre-
tik (948 507205ra dei-
tuta) edo egun berean
egindaiteke,12:00bai-
no lehen. Parte har-
tzekoPlazaolaPartzu-
ergoTuristikoarenbar-
nedagoenudalerriba-
tekoa izatea ezinbes-
tekoa da.
•Taloarekin egindako
plateren erakusketa:
Musunzar, Peritza,
Txoko, Elosta eta Le-
kuonberri ostatuek
egindakoak.
•Taloa egiteko tailerra
(4-14 urteko neska-
mutikoentzat).

HERRI KIROLAK
12:00ETAN
•Euskal Herriko Aizko-
lariGazteenTxapelke-
ta. Tartean ariko da
Eneko Saralegi.
•Nafarroako Gizonez-
koen Txinga-Eramate
Txapelketa.MigelAng-
elSukuntzakpartehar-
tuko du. Xehetasunak
43. orrialdean.

OSPAKIZUNAK � AISIALDIA

Eskualdeko Talo
Lehiaketa jokatuko
da igandeko
Taloaren Egunean

Nafarroako euskal dantzarien eguna
eginen da irailaren 11n
Nafarroako euskal

dantzarien topaketa
egiteko Leitza aukera-
tuduteaurten. Irailaren
11n, larunbatarekin,
izanen da eta Aurrera
DantzaTaldeaetaEus-
kal Dantzarien Bil-
tzarra burubelarri da-
biltza antolatzen.
Arratsaldeanhasiko

dira ekitaldiak. 17:00-
etatik18:00etarabitar-
tean, Nafarroako hain-
bat dantza talde bost
auzotan banatuko di-
ra. Amazabal, Patxi

Arrazola,SanJosepla-
za, Sagastimarrea eta
Manuel Lasarte ingu-
ruetan dantza emanal-
diak eskainiko dituzte.
19:00 aldera plazan
bildukodiraguztiak,hi-
tzordunagusirako.Eki-
taldi nagusi honetan,
besteak beste, Leitza-
ko Ingurutxoa dantza-
tuko dute.
22:00etan, berriz,

afaria eskainiko da. 19
eurotan menua ema-
nen da, baina joan na-
hi duten dantza talde-

ek aurretik egin behar-
koduteordainketa, irai-
laren 4a baino lehen.
Euskadiko Kutxako
3035 0058 36
0580011919 kontu
zenbakianordaindube-
har da. Afalondoan,
erromeria izanen da.
Lerro hauek idazte-

rakoan, oraindik ze-
haztu gabea zen zen-
bat dantza taldek par-
te hartuko duten, bai-
na hamar taldetik gora
elkartzekoak dira, tar-
tean Aurrerakoak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Pestak umore onean
Haur, gazte zein helduek denek izan dute San Tiburtziotan gozatzeko aukera.
Argazkietan, aurtengo txupinazoa bota dutenak, pesta giroan ederki pasatzen
ari den neska kuadrilla bat eta ezpatadantzariak ageri dira. Ingurutxoarekin ba-
tera, San Tiburtzio Eguneko Ezpatadantza baita dantzen artean garrantzitsue-
na. Eta aurten ere ez du hutsik egin. Miguel Olano, Oihan Alduntzin, Iker Urkio-
la, Joseba Sagastibeltza, Eneko Zabaleta, Mikel Azpirotz, Beñat Zabaleta eta
Mikel Oronozek dantzatu zuten. Azken honek, Andoni Zabaletaren erreleboa
hartu zuen eta bera izan zen dantzaren bukaeran, Azpirotz eta Olano dantza
lagunek aupatu zutena. Dantza hau bukatu zenean, ikurriña ere dantzatu zu-
ten eta ikusleek txalo zaparrada batekin agurtu zituzten dantzariak.
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DIRULAGUNTZAK � LANDA GARAPEN ETA INGURUMEN DEPARTAMENTUAK BIDERATUKO DU

152.000 euroko dirulaguntza eman dio
Nafarroako Gobernuak Udalari
Udala aztertzen
ari da zein
lanetarako
erabiliko den

Juana Mari SAIZAR
Nafarroako Gober-

nuko Landa Garapen
eta Ingurumen Depar-
tamentuak abeltzain-
tzako di ru laguntza
eman dio Udalari. Ze-
hazki, %60ko suben-
zioa jasokoduetabi ur-
tehauetanhobekuntzak
egiteko izango da.
Aurtengoak azaroa-

ren15abaino lehenbu-
katuak egon beharko
duteeta2011koakurria-
ren 31rako.
Aurrekontua254.000

eurokoa da, eta dirula-
guntza, berriz, 152.000
eurokoa izango da.
Oraindik Udalak ez da-
ki zehazki zein molda-
keta egingo diren, be-
harrak eta denbora
aztertzen ari baita.

Sutarako egur lotea
etxean
Aurten lehen aldiz,

sutarakoegurraetxerai-

no ekarri da 120 euro-
rentruke,eta jendeaoso
pozik azaldu da.
Aste honetan beste

hainbat egur lote pista
ondoan jarriko dituzte
eta zozketa egingo da.
Bakoitzakbere lotearen
zenbakia udaletxean
atera beharko du.

Kirol ikastaroetan
apuntatzeko epea
laster zabalik
Ikasturte berriarekin

batera, kirol ikastaroak
jarri nahi dira martxan.
Aurtengoan,multifitnes,
mantenimenduko gim-
nasia eta Gustura gure

soinean Aresoko gim-
nasia izenekoa propo-
satu ditu Kirol Manko-
munitateak.
Ikastaroak aurrera

ateratzeko, bakoitzean
gutxienez sei lagunek
emanbeharkodute ize-
na.Etamultifitnesenka-
suan egunak eta ordu-

akzehaztuakdaude:as-
telehen eta asteazke-
netan izango dira,
17:30etik 19:00etara.
Prezioa 80 eurokoa
izangoda.Gainerakoe-
na zehaztu gabe dago.
Apuntatzeko epea,

bestalde, irailaren15ean
hasi eta 30ean bukatu-
ko da. Udaletxean egi-
tekotan,ostiraletanegin
beharko da 09:00etatik
11:15era eta bestela,
astelehenetik ostegu-
nera,08:00etatik15:00-
era, 948 604545 telefo-
nora deituz.
Ikastaroak urriaren

4an hasiko lirateke eta
maiatzean bukatu.

Mendi martxa
igandean
Igandehonetan, irai-

lak 5, eginen da hiru-
garren aldiz Aresoko
Mendi Martxa. Gure
mendietan barna, 26
kilometroeta1.200me-
troko desnibela duen
itzulia eginbeharkodu-
te mendizaleek.
Xehetasun gehiago

aldizkari honetako 43.
orrialdeanaurkitukodi-
tuzue.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Herriko pestak umore onean
Oso giro alai eta ederrean pasatu dira pestak, eta denen parte-hartzea eta el-
karlana aipatu eta goraipatu beharrarean gaude. Hainbat otordu –sei zehazki–
etxetik kanpo egin dira, plazako txosnan, eta jende asko eta asko aritu da la-
nean. Antolakuntza ona nabaria izan da, baina onena hainbeste lan egin ondo-
ren, pestarako gogoa ere gelditzen zela izan da eta plazan gozatu ahal izan da.
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BAZTAN

BESTAK � ELBETEKOAK IRAILAREN 10ETIK 14RA

Gurutze Sainduaren
Egunean akituko
dira bortz eguneko
bestak
Baztan Zopak
eta zikiro
jaterako
txartelak
ostatuan daude
salgai

ORTZILERIA 10
Mezpera

18:00etan suziria eta
ezkil jotzea. 21:00etan
Herriko Ostatuan Baz-
tan Zopak, FRANTZIS-
KOkalaituta.00:00etan
txopo goratzea.Ondo-
tikELBETEROCK:KO-
MANDO KASTAÑA,
AMETS ILUNAK, AIZ-
KOR ERAUNTSIA eta
TALDE SORPRESA.

LAUNBETA 11
Zikiro Egune

09:00etanargisoinuak.
14:00etan zikiro-kate-
rin jatea SALABERRIk

alaituta. Ondotik asto
karrera. 20:00etatik
22:00etara dantzaldia
SALABERRIreneskutik.
22:00etanMutildantzak
plazan. 00:30ean dan-
tzaldia JALISKOBAND
taldearekin.

IGENDIA 12
Zozketa Egune

09:00etanargisoinuak.
11:00etanMezaNagu-
sia. 12:00etan Mutil-
dantzak.18:00etanPa-
txin Potxin ikuskizuna
haur eta gurasoentzat.
18:30ean bat-bateko
mus eta partxis txapel-
keta.20:00etatik22:00-
etara zozketa (lau per-
tsonendako afaria, bi
pertsonendako afaria
etabi gasna zozketatu-
ko dira).

ASTELEHENA 13
Herritarren Egune

09:00etan dianak .
13:00etan herri bazka-

r ia Kar r ika txar ren ,
FRANTZISKOkalaituta.

ASTEARTEA 14
Gurutze

Sainduaren Egune
eta Haurren Egune

09:00etan dianak .
11:30ean Meza Nagu-
sia. OndotikMutildan-

tzak plazan eta luntxa
He r r i ko Os ta tuan .
14:00etanhaurrenbaz-
karia frontoian. 18:00-
etanGorritietabereani-
maliak. Ondotik japo-
niar bonbak plazan.
19:00etan txokolatada.
20:00etatik 22:00eta-
ra dantzaldia AGE-
RRALDEren eskutik.
Ondotik GAIZUA NI.

ARGAZKIAK: ITZIAR BIDEGAIN
Goian ageri diren argazkiak suziria botatzeko momentukoa, mus txapelketakoa eta zikiro
jatekoa dira.

OHARRA

Baztan-Zopetara
joan nahi duenak
txartelak ostatuan
aurkituko ditu salgai,
eta zikiro-katerin
jatekoak, berriz,
ostatuan eta Karrika
ostatuan eros
daitezke.
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Zilbeteko
harrobiaren
proiektuan
Erdizkoa ere
aipatzen da

Maite OTEIZA
MagnaenpresakEr-

dizen harrobi berri bat
irekitzekoasmoazabal-
duzuelarik, gizartemu-
gimendu haundia sortu
zen. Baztandarren pre-
sioa zela eta, proiektua
gorde eta Zibeltin ber-
tze harrobi bat irekitze-
ko pausuak hasi zen
ematen . Bad i rud i ,
proiektuaaitzineratdoa-
la, baina honekin bate-
rat, Erdizi buruzko as-
moa berriz ere plazara-
tu da.
Magnaren Zilbetiko

proiektuan,Erdizkoha-
rrobia behin eta berriz
aipatzen omen da. Hau
dena, Udalaz Gaindiko
Plan Sektorial baten
barneankokatuadago.
Alegia,Udalarengaine-
tik dagoen proiektua

izandaGobernuarenes-
ku geldituko litzateke.
Zilbetikoharrobiaren ire-
kiera, une honetan be-
har dutenmateriala es-
kuratzeko izateazapar-
te,Erdizkoharrobiaribi-
dea zabaltzeko izanen
litzateke. Alderdi hau
LIC edo babestutako
eremuaizandaere,erra-
zago edukiko lukete.
BerriaBaztaneratai-

legatu bezain fite, ba-
tzar bat antolatu zen
abuztuaren 25ean. Ho-
nen berri emateaz ga-
in, Zilbeti aldekoei la-
guntzaetababesaema-
teko. Berriki, berriz,
udan jendeaerlaxatzen
dela aprobetxatuz, Na-
farroako Aldizkari Ofi-
zialean alegazioak aur-
kezteko epea argitara-
tu dute, aste bateko
epea izanik.
Helburuabai Zilbeti-

koa eta bai Erdizko ha-
rrobien kontra dauden
guztiakelkarlanean,Na-
farroako Gobernuaren
aitzinean alegazioak
aurkeztea da. Hortaz,
batzarrean adostuta,

Baztango herri guztie-
tarat alegazioak egite-
ko agiriak banatzekoak
ziren, aste honetanNa-
farroakoGobernukobu-
legoan aurkezteko.

Iruritako denda
bakarra ixtear dago
800 bizilagun inguru

ditu Iruritak, eta gaur
egun duen denda ba-
karra,PaulinoedoSpar,
ixtear dago. Bizitza lu-
zebatenakabailahurbil-
tzen ari zaioMª Puy eta

NievesUrtasun ahizpei
jubilazio garaia ailega-
tu zaielakoz.
Beltraneaetxean,Ur-

tasundarrek okindegia
edukizutenurteetan, ja-
nari-dendarekinbatera.
Iruritan zeuden bi okin-
degiek, Urtasunek eta
Muruk, Elizondoko Pa-
nifikadorarekinbategin
zutenean, ordea, herri-
koakdesagertu egin zi-
ren.Spardendahaundi-
tzeko asmoz, ogia egi-
teko tokira lekualdatu

zuten denda, eta urdai-
tegia eta janari-denda
bihurtu zen.
Baina urteak pasatu

dira, eta gibeletik etxe-
ko inorezdagoenez,es-
ku-aldatzeaerabakidu-
te, ea norbaitek nego-
zio honekin segitzeko
interesa duen.
Seidendaizatetik (Iri-

artean,Gernoxaharrean,
Azteberrian, Arkialde-
an,Beltranean eta Sute-
gainean),dendarikeziza-
terapasadaiteke Irurita.

BAZTAN

GIZARTEA � ERDIZKO HARROBIAREN AFERA HIZPIDE

Magnaren
itzala Erdizen
berriz ere

ARGAZKIA: ONDIKOL

II. Argazki lehiaketaren sariak banatu ziren Bertan Egunean
Bertan elkarteak bigarren urtez antolatutako argazki lehiaketaren sari banake-
ta egin zen abuztuaren 7ko Bertan Egunean. Aurtengoan Juan Carlos Olaetxea
beratarrak irabazi du lehendabiizko saria, Mitxel Etxenike erratzuarrak bigarre-
na eta Juan Lameirinhas elizondarrak hirugarrena. Miguel Quevedo eta Mari
Joxe Alaña, Bertan elkarteko kideen eskutik eskuratu zituzten sariak.
LehendabizIko saria 400 euroko erosketa bonoa zen, Bertan elkarteko 80 ko-
mertzioetako edozeinetan erosteko eta Olaetxearen ordez, Iratxe Oterok jaso
zuen. Bigarren saria 200 euroko erosketa bonoa zen eta hirugarrena 100 eu-
roko erosketa bonoa. Lehiaketara aurkeztu diren argazkietako batzuk Bertan
elkarteak argitaratuko duen 2011ko egutegian agertuko dira.
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BAZTAN

HEZKUNTZA � OSPAKIZUNAK

40 urte beteko ditu ikasturte
honetan Baztan Ikastolak
Urteurrenaren
harira, Pirritx
eta Porrotx
irailaren 19an

TTIPI-TTAPA/ M. OTEIZA
Ikasturteberezia iza-

nen da aurtengoaBaz-
tan Ikastolarentzat.
Izan ere, irail honetan
martxan paratu zene-
tik 40 urte beteko ditu

Nafarroako lehen ikas-
toletako bat izan ze-
nak, Baztangoak, ale-
giak. Eta urteurrena
modu berezian ospa-
tzeko asmoz, ekimen
bereziak iragarri di-
tuzte.
Uda honetan, erra-

terako, argazki zaha-
rrak biltzen aritu da
ikastolako Guraso El-
kartea bere blogean
(http://baztanikastola-

gurasoelkartea.nireblog.-
com/). Baina horrez ga-
in, irailaren 19rako, Pi-
rritx eta Porrotx paila-
zoakgonbidatudituzte.
Egun horretan, 17:00-
etatik aitzinera, bi pai-
lazo ezagunek euren
ikuskizuna eskainiko
dute Lur Aretoan.

SARRERAK
Toki hauetan esku-

ra daitezke Pirritx eta

Porrotx ikusteko sa-
rrerak: Elizondoko An-
txitonean; Lesakako
Atxaspi ostatuan; Be-
rako Errekalde ostatu-
anetaDoneztebekoTi-
ti ostatuan.

Indusketak
Amaiurren
Aurten berriz ere,

bosgarren urtez, ze-
hazki, Aranzadi Elkar-
tea,Amaiurkoherria eta
Udala elkarlanean ari-
tudiraAmaiurkoGazte-
luko indusketa lanetan.
Abuztuko lehenda-

biziko hamabortzal-
diko lanekXIV.mende-
ko harresiak eta dorrea
zaharberritzea izan zu-
ten helburu, eta batez
ere, harginen lana izan
zen.
Betidanik zegoen

mendiko p is ta XX.
mendekoa zen, eta ho-
nen azpian XVI.-XVII.
mendeko hainbat pa-
reta agertu dira.
Bisitariak hurbilduta

ikusiko duen lehenda-
biziko gauza Baluarte-
ko muturra izanen da,
eta ondotik barnekoal-
dean, XVI.mendekour-
depositua, galeria…
daude. Gibelekoalde-
an, berriz, Erdi Aroko
gazteluaren paretak
ageri dira.
Hortaz, hemendik

aitzinera, jatorrizkosar-
bidetik sartuko gara,

ondarearen aldet ik
izugarrizko aurkikun-
tza etabalio haundikoa
dena ikusiz. Aurkitu di-
ren aztarnen artean
XVI. mendeko zerami-
kak, proiekti lak eta
ezpata oso bat daude.
Erran behar da, in-

dusketa hauek Euskal
Herrian egiten direnen
artean, osorik euskara
hutsez egiten diren ba-
karrak direla.

16 urte baino ez di-
tu Leire Ramos Be-
rroetako gazteak eta
azken urteotan hain-
bertze gustatzen
zaion kirola egiten
aritu daBKTBaztan-
go Kirol Taldean: es-
kubaloia. Azkenden-
boraldia BKTko ka-
deteen A taldean
egindu, atezain lane-
tan, baina orain, au-
keraberria sortu zaio:
Lizarrako Itxako tal-
dearendeia hartu eta
harat joatea erabaki
du. Dagoenekoden-
boraldia eta taldea
estreinatu ditu, bai-
ta bizitokia ere. Zor-
te on!

PERTSONAIA
Leire RAMOS

Berroetatik
Lizarrara,
BKTtik Itxakora

UTZITAKO ARGAZKIAK

75.675 euro kosta da Aritzakun-Urritzate pista konpontzea
Ekaineko eurite gogorren ondorioz, Aritzakun-Urritzateko pista hondatua gelditu
zen.EtahorregatikerabakizuenUdalakkonpontzea.Oihanekolanen 2010/2011ko
kanpainaren barne egin ditu lanak. Bide-zorua kaltetua gelditu zelako, 13 kilome-
troko tartean zabor-legarra bota da, eta 3 metroko zabalerako bidea gelditu da
–4. argazkia–. Horrez gain, kunetak ere garbitu dira, hostoz eta urak herrestan era-
mandako bertze materialez beteak zeudelako. 40 cmko sakoneran egin da gar-
biketa, 13 kilometroko tartean. Kanteneatik hurbil, bertzalde, ezponda erori zen
pasabide estua utziz –2. argazkia–. Kasu honetan, eskabazio lanak egin dira pis-
taren zabalera berreskuratzeko –3. argazkia–. Eta toki horretan, eskoilera edo ha-
rri-lubeta ere eraiki da. Aipatu, halaber, harrobitik leku horretara dagoen distan-
tziaaltuakgarestitueginduelaharri-lubetaegitea.Bidegorritaaldera,berriz,amilde-
gi batetik harriak eta hondakinak erori ziren pistara, hor zegoen hodi bat estaliz
–1.argazkia–. Hori ere garbitu da. Lanek 75.675,75 euroko gastua sortu dute.
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ZUGARRAMURDI

AISIALDIA � IKUSKIZUNA

1609ko gertakariak
gogoan antzerkia
izanen da larunbat
honetan leizeetan
Sorginak izatea
leporatuta hil
zirenen
omenez
prestatutako
ikuskizuna da

Koro eta Margari
1609.urtean Iparral-

deko hainbat herritan
sorginkeria zela-eta,
ehunka lagun hil zituz-
ten. Hain zuzen, jende
haren omenez, eta his-
toriahuragogoratzeko,
Iparraldean antzezlan
bat prestatu zuten,
Iduzki lore izenekoa.Eta
azken boladan, alde
hartakozenbaitherritan
antzeztuz dabiltza.

Gure herrian gerta-
tutakoa hangertatu ze-
narenondorioa izanzen.
Hori dela-eta, Akelarre
Elkarteakantolaturik, la-
runbat honetan, irailak
4, 20:30ean antzezlan
hori ikustekoaukera iza-
nendugu leizeetan.Sa-
rrerazortzi eurokoa iza-
nen da.

150 lagun ‘Akelarre’
filma ikusten
Abuztuaren 21eko

gauean, leizeetanpara-
tutako pantaila erraldoi
batean,Akelarrepeliku-
la eskaini zen. Gau ho-
ri seguraski udahuntan
izan dugun eder eta
epelena izan zen, eta
etorritako 150 inguru

ikuslek ederki gozatu
zuten,baipelikularekin,
etabai leizeagauezno-
lakoadenezagututaere.
Berezitasun bat ere

bazuen: film hau bera
toki berean eman bai-
tzen orain duela 27 ur-
te, 1983.urtean, leizee-
tan antolatu zen lehen-
biziko gaupasan.

Bestetako zozketa
Hauek dira besteta-

ko zozketaren zenbaki
sarituak: 1.029 (La Per-
laTalasoterapia); 1.005
(Bildotsaetaarnokaxa)
eta 495 (kutxa sorpre-
sa).

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Argazkian ageri den taldea da Iduzkilore antzerkian parte hartzen duena.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Hasi dira onddoak
Onddo ederrak agertzen hasi dira. Honako hauek
Urdazubiko Manoli Azkarragak hartuak ditu.
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SARA

BESTAK � BURUILAREN 11TIK 15ERA

Maialen Lujanbio,
Amets Arzallus eta
Ximun Cazaubon
bertsulariak ariko
dira azken egunean
Ekitaldiz
beteriko bestak
antolatu ditu
Besten
Komiteak

LARUNBATA 11

17:00etanSara Korrika,
10kilometrokolasterkal-
dia. 22:00etan AIZKOR
ERAUNTSIAetaZEESA-
TEK!taldeenkontzertuak.
00:00etanMIKELHATS-
ekindantzaldia.Gaugu-
zian Iparraldekogaitero-
ak karrikak animatzen.

IGANDEA 12

10:00etan Meza Nagu-
siaUrruñarrakklikarekin.
Ondotik Tamborrada
Mariñelak gaiteroekin
itzulian itzuli. 10:30ean

luzeanerrebotean:Luzaz
Gazte(DonibaneLohizu-
ne),AzkaindarrakBat(Az-
kaine) taldearen kontra.
16:30ean gaiteroak, jo-
aldunaketa ahate jokoa.
Segidan euskal kirolak:
sokatira, lasto altxatzea,
lasto botatzea eta orga
altxatzea.19:00etanape-
ritifaSarakoKantariekin.
22:00etan kantaldia
AMAIA RIOUSPEY-
ROUS-ekin. 23:30ean
dantzaldiaSAMAIN-ekin.
00:00etan suzko zeze-
na.Txarangaitakkarrikak
animatuko ditu.

ASTELEHENA 13

Goizean itzulia gaitero
eta txistulariekin. 10:30-
ean luzean errebotean
Kapito Harri (Uztaritze),
Lapurdiko selekzioaren
kontra. 13:30ean zikiro
jateaIkastolakantolatua.
16:30ean jokoak:jendar-

meeta kontrabandistak.
17:00etan trinketeanes-
ku huska: Pleka Txapel-
ketan,E.P.B.kotorneoofi-
ziala:lehenfinalerdia: Iba-
rrolla-Harismendy, Wal-
tari-Lazkanorenaurka.2.
finalerdia: Alfaro-De Ez-
kurra,Lambert-Etcheto-
ren kontra. 18:30ean
dantzasaioaZazpiakBat
taldearekin. 20:00etan
trikitilariekin aperitifa.
22:00etankantaldiaINA-
HALArekin. 23:00etan
dantzaldia LARZENAK-
ekin.GauguzianLos In-
cansables txaranga.

ASTEARTEA 14
Goizean itzulianitzuligai-

tero eta txistulariekin.
09:30ean Paxaka txa-
pelketa tr inketean.
10:30ean luzeanerrebo-
tean: Noizbait (Hazpar-
ne), Spuc (Senpere) tal-
dearenkontra.17:30ean
errebotean, Joko Garbi
(lehenpartidaSarakoIza-
rra pilota eskolako gaz-
teekin). 18:15ean Joko
Garbi helduen partida:
LuzazGaztetaldea(Ene-
ko Sarratia, Eneko Pe-
lletrat eta XimunDestai-
llac) eta Hardoytarrak
(Fréderic Karrikaburu,
Peio Etxeleku eta Lau-
rentAlbistur).19:00etan
MutxikoakKuxkuxtutxa-
rangarekin. Txalaparta
ere izanenda.20:30ean
GaztetxeanUSAUnited
Sara of America. 20:30-
ean trikitilariekinaperiti-
fa. 22:00etan GAUBE-
LA taldearekin dan-
tzaldia.GauguzianKux-
kuxtu txaranga karrikak
animatzen ariko da.

ASTEAZKENA 15

Goizean itzulian itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.09:00etan trinkete-
ko zabaldeian azienda
lehiaketa Sarako labo-
rarientzat (Primak:1.700
euro). 10:30ean plazan
haurren jokoak (euria-
rekin, k i roldegian) .
10:30ean trinketean,
PlekaTorneokopartida:
Agirre-SorhouetetaKa-
rrikaburu-Urdanpilleta.
17:00etan plazan, es-
ku huska. Euskal Herri-
kobestetakoeskupilo-
ta txapelketaren finaler-
dia. 18:30ean trinkete-
an esku huska: E.P.B.
Torneokofinala.Aldibe-
rean, trinketeanetapla-
zan bertsulariak: Maia-
lenLujanbio,AmetsAr-
zallusetaXimunCazau-
bon. Gaia emaiten Kar-
losAizpurua.Gero ton-
bolarenzozketa.19:30-
ean Anne Bidalunekin
aperitifaetakontzertua.
22:00etan dantzaldia
KIKI BORDATXOrekin.
23:30ean suzirien tiro-
kada. 00:30ean dan-
tzaldia XITOAK taldea-
rekin. Gau guzian Los
Incognitos-ek karrikak
animatuko ditu.

ARGAZKIA: IDOIA ERRANDONEA
Gutti gelditzen zaie gogoz dauden herritarrei besta giroan murgiltzeko.
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Herriko
Etxearen
errekurtsoa
onartu eta
erabaki irmoa
eman du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Justizia

Epa i teg i Nagus iak
(TSJN) arrazoia eman
dioUdalari Dantxarine-
ko saihesbidearen eta
herrikosarbidearenerai-
kuntzaren aferan. Era-
bakia irmoa da eta ez
du errekurtsoa jartzeko
aukerarik ematen.
Gogoratu behar da

saihesbideko lanenad-
judikazioa zuzenean
eman zelakoan eta ez
lehiaketabidez,bibizila-
gunekapelazioaaurkez-
tu zutela. Lehen apela-
zioa ez zen onartu, bai-
naberrizerebibizilagu-
nekerrekurtsoaaurkez-
tu eta arrazoia eman zi-
enepaitegiak,kontrata-
zioprozeduranakatsak
zeudelakoan. Santiago
Villaresalkateak,ordea,
gertatutakoazzeraazal-
du zuen: «adjudikazio-

rahiruenpresaaurkeztu
zirelaziotenpaperakba-
genituen,bainahorieta-
kobik ez zuten azkene-
an parte hartu. Horre-
gatikhirugarrenarieman
genion proiektua». Ha-
la, Udalak errekurtsoa
aurkeztu zuen doku-
mentazioguziarekineta
orainarrazoiaemandio
Nafarroako Justizia
Epaitegi Nagusiak.
Alkateak erran due-

nez, «erabakihonekhe-
rritarren interes oroko-
rra bi bizilagun horien
gainetik jartzendu.Sai-
hesbideaberaienapar-
kalekuaren ondotik pa-
satzea nahi zuten, herri
guziari mesede egiten
dion tokitik pasatu be-
harrean».

Argiteria berria
leizean
Ikaburuko leizeak ire-

ki zirenetik 20 urtera,
LED teknologian oina-
rritutako argiteri siste-
ma berria paratu dute.
Teknologiahau,gisaho-
netakomonumentueta-
rako argiteri ekologiko
eta egokiena dela dio-
te: ez omen du leizea-

ren habitat naturala
hondatzendutengorol-
dioeta likenakugaritzea
uzten, leizearenberezko
espeziea den Abasola
Sareaarmiarmatxurieta
itsua, Munduan bere

ezaugarriak dituen ba-
karra, babesten du eta
energiakontsumoanau-
rrezpen haundia eragi-
nen omen du.
Gainera, gaur egun,

leizeen interpretaziora-

ko gune berria egoki-
tzenaridasarreran,hel-
du den neguan inaugu-
ratzea aurreikusia da-
goena,bisitariei leizeen
informaziohistorikoaeta
xehea emateko.

URDAZUBI

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Errotaren Eguna arrakastatsua
Burdinaren Eguna ospatu zen abuztuaren 7an hirugarren urtez. Historiak dioe-
nez, duela bi mende arte, Bizkaitik zetorren minerala portuz portu Zibururaino,
eta handik, Urdazuri errekan goiti eramaten zuten Azkaineraino eta, azkenik,
gurdietanUrdazubikoSanEstebanbaseliza ingururaino.Handik,Salbatoremo-
nastegiak zituen oletan banatzen zen, burdina lantzeko. 1641.urtean 200 lan-
gile omen zituzten ola hauetan, kontuan hartuz Somorrostroko 10.000 kintal
burdin jasotzen zituztela. Duela hiru urte berreskuratu zuten Urdazubiko Uda-
lak eta Bertiz Partzuergo Turistikoak ekitaldia eta Donibaneko Itsas Begia el-
karteak egin zuen portuz portuko bidaia Bilbotik. Aurtengoan ez da itsas bidaia-
rik egin, bainaBoniren idiekminerala garraiatu zutenSalbatoremonastegi ingu-
ruraino, Javier Larralde txistulariaren eta Juan Miguel Iriarte atabalariaren la-
guntzaz eta mojek urrearen truke erosi zuten, materialaren kalitatea ongi azter-
tu ondotik. Joan den urtean baino jende gehixeago bildu zen eta giro ederre-
an igaro zen dena.

HIRIGINTZA � UDALA

Dantxarineko
saihesbidearen
aferan arrazoia
eman dio justiziak
Udalari
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SENPERE

AZPIEGITURAK � ELIZA

Baionako apezpikuak Otsanzko kapera
berritua benedikatu du uda huntan
Lapurdiko
otoitz leku
zaharrenetakoa
da

Franck DOLOSOR
Uztai laren 22an,

Santa Madalena Egu-
neanmunduabilduazen
Otsanzko kaperaren
inguruan, egun hortan
Marc Aillet Baionako
apezpikuak otoitz toki
berrituabenedikatuzue-
larik.Kaperahori toki zi-
nez berezian kokatzen
da Uztaritzeko eremu-
an, Senpere eta Zurai-
dekomuga-mugan.La-
purdiko hiru herriek el-
gar hunkitzen dute ka-
perarenatariarenondo-
an eta lehen auzoak
Senperekoeremuanbi-
zi dira.
Berriki arte, kapera

arrunt desegina zen,
denborarekin harri ge-
hienak lurrerateroribai-
tziren.Duelaurtebatzuk
René Clément zinegile
zenak eta bere andere-
ak erosi zuten kapera-
ren eremuaetabereha-
la otoitz lekua berriz

altxatzeadeliberatuzu-
ten.Clément jaunazen-
du ondoan, alargunak
xede berarekin segitu
zuen aitzinera eta ka-
pera osoki altxatu du
horrek sortu duen gas-
tu haundiarekin.

HISTORIA LUZEA
Otsanzko kaperak

historia luzea du, iduriz
Lapurdialdekootoitz le-
ku zaharrenetakoa bai-
ta. Girixtinoak hor gor-

detzen omen ziren Erdi
Aroan eta San Leon
Baionako lehenapezpi-
kuak meza erran omen
zuen hor bederatziga-
rren mendean.
Aitzineko gizaldian,

euria egin zezala eska-
tzeko beilak egiten zi-
renOtsanzalderat.Adin
haundikosenpertarba-
tzuekgogoanduteorai-
no otoitzak egiten zi-
tuztela hantxe duela
zonbait urte. Gisa hor-

tan, 1942an, meza
eman izanzuenhanFé-
lix Karrikaburu erretore
senpertarrak. Motxoa
etxaldeko semea han
ibili zen Uztaritzeko se-
minarioan ikastenarize-
larik.
Clément familiaren

indarrari esker Otsanz-
ko kapera berriz xutik
dago eta berriz ere za-
balikgirixtinoaketaSan-
tiagokobideaegitendu-
tenak errezibitzeko.

Antzerkia euskaraz
IduzkiLoreantzerkia

Urruñan erakutsi zuten
agorrilaren 28an eta
orain bertze emanaldi-
ak izanen dira buruila-
ren 2, 3 eta 4an Lazka-
on,DomintxinenetaZu-
garramurdin. 1609an
sorginenkontraegin zi-
ren epaiketak eta jazar-
pena gogoratzen ditu
antzerki hunek. Peio
Chipi senpertarrak eta
Joseba Aurkenerena
urruñarrak idatzi dute
IduzkiLorerentestuaeta
Manex Fuchs antzerki-
lariak egokitu du taula
gainean antzezteko.

Argazki lehiaketa
Aurten ere, argazki

zoingehiagokaapailatu
du Herr iko Etxeak.
Oraingogaiabestaegu-
nak dira eta beraz, iru-
diederrak ikusiahal iza-
nen dira dudarik gabe
besta ainitz eta kolore-
tsuak ospatzen baitira
gure herrian. Argazkiak
urriaren 31 aitzin igorri
behar dira eta irabaz-
leak 300 euroko saria
sartuko du sakelerat.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Otsanzko kapera ttikiegia izan zen mundua biltzeko eta jende ainitzek kanpoan egon behar
izan zuten. Gurutzea daramana Agapit Bidegain senpertarra da, kaperako lehen auzoa.
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June Mazzucco Maia, Iruñekoa, ekai-
naren 26an.
Estitxu Maskotena Laborde, Urdazu-
bikoa, ekainaren 28an.
Irati Aranburu Moncayola, Berakoa,
uztailaren 10ean.
Eñaut Oteiza Larre, Elizondokoa, uz-
tailaren 7an.
Iban Fernendez Gutierrez, Berakoa,
ekainaren 29an.
Maren Irigoien Arretxea, Sunbillakoa,
ekainaren 20an.
Claudia Prim Juanotena, Legasakoa,
uztailaren 31n.
Eneko Iribarren Juanikorena, Zubie-
takoa, uztailaren 27an.
Iraia Korta Bikuña, Lesakakoa, uztai-
laren 8an.
Garazi Etxepare Aleman, Lesakakoa,
uztailaren 15ean.
MirenJanitz IrigoienAltxu, Lesakakoa,
uztailaren 18an.
Beñat Bereau Arribilaga, Lesakakoa,
abuztuaren 1ean.
NoadePradoAlberdi,Lesakakoa,abuz-
tuaren 13an.
Ekaitz IrazokiMendizabal, Lesakakoa,
abuztuaren 19an.
Nabil Bensaid Ezzahar, Sunbillakoa,
abuztuaren 20an.
LoreFagoagaSalaberri,Sarakoa,abuz-
tuaren 8an.
Andoni San Martin, Sarakoa, uztaila-
ren 28an.
Oihan Goienetxe, Sarakoa, uztailaren
24an.
IntzaLasaga,Sarakoa,uztailaren14an.
Irati Altxu Martin, Iturengoa, uztailaren
22an.
IzeiBereauMindegia, Iturengoa,abuz-
tuaren 19an.

HERIOTZAK
Elena Anton Alberro, Goizuetakoa,
abuztuaren 14an, 76 urte.
JeanJosephLarzabal,Sarakoa,abuz-
tuaren 7 an.
MadelenePlumcocq, Sarakoa, uztai-
laren 28an.
Milagros Igartzabal Salvador, Lesa-
kakoa, uztailaren 19an, 77 urte.
Manuel Aranbillet Irazoki, Berakoa,
uztailaren 19an, 59 urte.
Silvia Telletxea Altzugarai, Berakoa,
uztailaren 20an, 85 urte.
Agustin Goñi Bergara, Arantzakoa,
uztailaren 21ean, 54 urte.
Fermin Iraola Rosas, Berakoa, uztai-
laren 27an, 42 urte.
Rufina Etxebeste Irigoien, Berakoa,
uztailaren 26an, 87 urte.
AngelSarobeBereau, Lesakakoa,uz-
tailaren 29an, 66 urte.
JuanaSagastibeltzaLasarte, Leitza-
koa, abuztuaren 1ean.
Josefa Ezkurra Baleztena, Zubieta-
koa, abuztuaren 4an, 103 urte.
Francisca Alduntzin Caballero, Lei-
tzakoa, abuztuaren 4an, 83 urte.
Fermin Mazizior Larralde, Arantza-
koa, abuztuaren 6an, 88 urte.
Martin JoseLabaienLasarte, Leitza-
koa, abuztuaren 20an, 86 urte.
Natividad Iguzkiagirre Irigoien, Igan-
tzikoa, abuztuaren 16an, 87 urte.
Asuncion Aleman Aleman, Erratzu-
koa, abuztuaren 19an, 85 urte.
CarmenIglesiasGarzia,Beran,abuz-
tuaren 25ean, 86 urte.

EZKONTZAK
Iñigo Mangado Oyanarte eta Leire
Ordoki Gonzalez, Doneztebekoa eta
Arantzakoa, uztailaren 31n Arantzan.
Joseba Mariñelarena Olano eta Mi-
ren Irisarri Martiarena, Leitzakoa eta
Legasakoa, uztailaren 14an Legasan.
IsmaelElizaldeSantestebanetaMa-
riaLarretxeaEtxeberria, Iturengoaeta
Legasakoa, uztailaren 10ean Legasan.
Patxi Urtxegi Goñi etaMaider Bide-
gain Indart, Berakoa eta Doneztebe-
koa, abuztuaren 21ean Legasan.
Xabier Goizueta Altamira eta Aina-
ra Narbarte Apezetxea, Goizuetako-
ak, uztailaren 31n Goizuetan.
AlbertoOtxotekoIrastorzaetaGarbi-
ñeMihuraSansiñena, Lesakakoa eta
Zugarramurdikoa,ekainaren12anLesa-
kan.
Aritz Nogues Arnedo eta Keyla Re-
gina Da Silva, Donostiakoa eta Bra-
silgoa, abuztuaren 9an Lesakan.
Jon Almandoz Elizalde eta Mª Noe-
lia Etxarte Altzuri, Berakoa eta Lesa-
kakoa, abuztuaren 21ean Lesakan.
Ollivie LouisMarie Frédéric etaBer-
taud du Chazaid Camille Marie An-
ne, uztailaren 30ean Saran.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 te-
lefonora deitu beharko du.

Agustin
GOÑI BERGARA

Arantzan, 2010eko uztailaren 21ean, 54 urterekin
Huts haundia utzi diguzu
aunitz maite baitzaitugu.

Minddeizelaitan pasatzen garenean,
zure irudia hantxe izanen dugu.

Bordaberrira joatean,
bihotzean eramanen zaitugu.

Lasai egon zaitez zeruan ‘Ttio’,
zure familiak ondoan edukiko gaitu.

ZURE ILOBAK

Martin Jose
TELLETXEA BALEZTENA

Labaienen, 2009ko abuztuaren 19an
I. URTEURRENA

Zure oroimenak
indartzen gaitu

ez agurrik, ez adiorik
gero arte bakarrik.

ZURE FAMILIA

SORTZEAK
.

Maite
RUIZ DE LOIZAGA

–Idazlea–
Bera, 2010eko abuztuaren 18an

Apartekoa, neurrizkoa,
berezia eta izugarri jakintsua.

Itzuli beti Berara.
Mila esker hain jarraitzaile

sutsua izateagatik.

PEPI ETA MARIITA
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G. PIKABEA | LEITZA
Sekula hartu gabea

zen sega eskuan, baina
besteei begira ari zela,
gustatu,etaikastekogri-
na sartu zitzaion Jon
Kanflankaleitzarrari.Se-
gan ibilitako lehengusu
bat zuela-eta,hari eska-
tu zion laguntza, eta ur-
tehartantxehasizentxa-
pelketetanpartehartzen,
24urterekin.Seiurtepa-
satudirageroztik,etaari-
anari,EuskalHerrikose-
galari onenetarikoen ar-
tean dago gaur egun.
Emaitzek erakusten du-
te hori. Uztailean, Eus-
kadiko Sega Txapelke-
tan bigarren postua es-
kuratuzuen,etaabuztu-
an jokatu zen Nafarroa-
ko Txapelketan, berriz,
bigarrena.Laualdiz izan
daNafarroakotxapeldu-
norde: 2005ean,2006an,
2007an eta 2010ean
–2008an eta 2009an ez
zen egin–. Eta Euskadi-
koan hirugarren gelditu
zen lehengo urtean. Iaz
hirugarren geldituta, eta
aurten bigarren izanda,
«heldu den urtean txa-
pela tokatzen da», esan
diguKanflankakumorez.
Lehenbiziko postu ho-
rietan ibiltzeak aurrera
egiteko gogoa ematen
diolaereaitortudigu:«ge-
roetahobetoarinaizeta
segitu beharko dugu».
EuskalHerritikkanpo

erearituadaleitzarrase-
gan.Austrian jokatu zen
EuropakoTxapelketetan
parte hartu zuen, baina

ordukoazezduhainoroi-
tzapen onik: «han gaiz-
ki aritu ginen. Oso mai-
lahaundiadagohan,eta
haiekinezdagodeusegi-
terik», dio.

FISIKOA, TEKNIKA ETA
ERREMINTA ONA
Segan behar bezala

aritzeko behar diren
ezaugarriakhoriexekdi-
ralakoan dago Kanflan-
ka: «fisikoa, teknika eta
erreminta ona». Hirurek
edukitzen saiatzen dela
kontatu digu, baina ho-
rretarako, noski, lan as-
ko egin behar.

Segarako hainbat
modalitatedaudenarren,
leitzarra «betikoan» ari-
tzenda,kilokoan,alegia.
Denborajakineanzeinek
kilogehienebakitzeaiza-
ten da lana. Eta horreta-
rako,hemengoetaAus-
triako segak erabiltzen
omen ditu. Segan gus-
tura aritzeko belarraren
ezaugarriak,berriz,haue-
xek:«belarraberde-ber-
dea izatea eta zola one-
koa», adierazi digu.
Segalarien lanaz ari

garela, nabarmenduna-
hi izanduenbeste ezau-
garria «taldelana» izan

da. «Ezdabakarkakoki-
rola.Belarrabiltzendute-
nak,zorroztaileak,sega-
lariak...Azkenfinean,tal-
dean egiten da. Txapela
batibakarrikematenzaio,
baina gehiago beharko
lirateke», azaldu digu.

ENTRENAMENDU ASKO,
BAINA SAIO GUTXI
Kanflankarenirudiko,

kirol«sakrifikatua»dase-
galarien lana, eta urte
osoko prestaketa eska-
tzen duena. Eta halaxe
egiten du berak ere:
«Abenduan hasten naiz
prestatzen, eta astean
bostentrenamenduegi-
ten ditut, gimnasioa,
mendiaetakorrikatarte-
katuz. Eta udan, segan
hasten naiz». Areso eta
Leitza inguruko belardi-
ak ebakitzen aritzen da
horretarako. Baina hor-
taz aparte, zaindu ere
egitendaleitzarra:«jana-
rigarbia jatendutetapa-
rrandarik ez». Eta hori
guztiaurteansaiobakan
batzuk egiteko: «urte
osoan entrenatu behar
da eta igual saio baka-
rra edo batere ez urte
osoan.Gustatueginbe-
har da».
Bainagustuko tokian

maldarik ez: «niri gusta-
tu egiten zait eta segitu
eginendut».Helburuaere
argia du: «txapela lortu
nahi dut», dio. Ea bada,
hurrengo urtean, bere
Euskadikolaugarrenfina-
lean,baduenametsaegi
bihurtzeko aukera.

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Jon Kanflanka uztailean jokatu zen Euskadiko Sega Txapelketako finalean.

24 urterekin hartu zuen lehen aldiz sega Jon
Kanflankak (Leitza, 1980). Eta prestakuntza
haundia eskatzen duen kirola izan arren, ez
du uzteko asmorik. Are gehiago, Euskadiko

Txapelketan hirugarren (2009an) eta bigarren
postuak (2010ean) lortu ondotik, argi du txa-
pela duela helburu. Segaren etorkizuna «txa-
rra» delakoan dago, eta «gustatu egin behar

dela». Baina berak garbi du: gustatzen zaio,
eta badu segitzeko asmoa. Momentu honetan,
atsedenaldian egon arren, abendutik aurrera
hasiko da entrenamenduetan serio.

Jon KANFLANKA | Leitzako segalaria

«Urte osoan entrenatu behar da,
saio bakarra edo batere ez egiteko»

TALDEKO LANA
«Sega ez da bakarka-
ko kirola. Belarra
biltzen dutenak,
zorroztaileak,
segalariak...
Azken finean, taldean
egiten da. Txapela
bati bakarrik ematen
zaio, baina gehiago
beharko lirateke»
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26 kilometroko
ibilbidea egin
beharko dute
mendizaleek

TTIPI-TTAPA | ARESO
Aurtenhirugarrenal-

diz, Aresoko Mendi
Martxa eginen da igan-
de honetan, irailak 5.
Aurreko urteetan beza-
la, Aresoko plazan ha-
si eta akituko da eta
mendizaleek26kilome-
troko eta 1.200 metro-
kodesnibeladituen itzu-
lia egin beharko dute.
Bitarte horretan, Ulizar,
Urkiza, Pagozelai eta
LauMugarietan (Guratz)
barnapasakodira.Men-
di martxaren iraupena
lau edo bost ordukoa
da.

Goizean, 08:00etan
emanen zaio hasiera
martxari, eta izen-ema-
tea, egun berean egite-

kotan07:00etatik07:45-
eraeginbeharkoda.Au-
rretik ere izan da auke-
ra, baina asteazkenean,

irailak1,bukatzekoazen.
Izen-ematea5eurokos-
takodaaurretik,etaegun
berean 8 euro.

Lasterketarenondo-
tik,kirolmaterialazozke-
tatuko dute antolatzai-
leek,bainahorrekinba-
tera, jatekoa, edatekoa
eta opariak ere izanen
dira.
Informazio gehiago-

rako:948604545;kirol-
mank@gmail.com;
www.mendinavarra.com
edo www.plazaola.org.

MENDIA � ARESOKO PLAZATIK ABIATUKO DA

Igande honetan eginen da Aresoko
Mendi Martxaren hirugarren edizioa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko martxan, mendizaleak plazara helmugaratzen.

DATUA

280
MENDIZALE

bildu zituen joan den
urteko Mendi Itzuliak,
eta aurrekoak 100
lagun inguru.

Arpana, aizkora
eta txinga
txapelketak
izanen dira

TTIPI-TTAPA | ARRAIOZ/LEITZA
Herri kirolenhiru txa-

pelketa jokatukodiraas-
teburuan eskualdean:
Arraiozen eta Leitzan.

Alde batetik, Nafa-
rroakoEmakumezko-
en Arpana Txapelke-
taeginenda larunbate-
an, irailak 4, Arraiozen,
19:00etatikaitzinera.Hi-
ru bikotek hartuko du-
teparte: ItziarNuñezeta
AnaLopez(Lezaun);Ne-
rea Sorondo eta Amaia
Gartzia (Bera) eta Su-
sana Sanchez (Berrio-

zar) eta Ainara Urriza
(Eraso). Etzanda para-
tutako45ontzakoenbo-
rrari 10 korte eman be-
harko dizkiote.
Leitzako Taloaren

Egunean, bertzalde,
12:00etan hasita, Eus-
kal Herriko Aizkolari
Gazteen Txapelketa
eta Nafarroako Gizo-

nezkoen Txinga Txa-
pelketa jokatuko dira.
Aizkorasaioan,Ene-

koSaralegi (Leitza),Ene-
ko Otaño (Gipuzkoa),
Eloy Corchero (Araba)
eta Gaizka Lopez (Ara-
ba) arikodira eta 45on-
tzako lau enbor eta bi
kanaerdikoebakibehar-
ko dituzte.

Txingetan,berriz,Mi-
guel Angel Sukuntza
(Leitza), Imanol Martin
(Berriozar) eta Simon
Tomas Callaghan (Me-
tauten) arikodira. 50ki-
loko txingak esku ba-
natan dituztela, ahalik
etaplaza–28metrokoa–
gehieneginbeharkodi-
tuzte.

HERRI KIROLAK � ARRAIOZEN ETA LEITZAN

Nafarroako eta
Euskal Herriko hiru
txapelketa
erabakiko dira
asteburuan ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eneko Saralegi leitzarra Euskal Herriko Aizkolari Gazteen Txapelketan ariko da.
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Hirugarren
Doneztebe eta
laugarren Oiz
gelditu dira

TTIPI-TTAPA | OIZ
Baztan-ErrekakoXX-

XILaxoaTxapelketaren
finala jokatu zen abuz-
tuaren 1ean Oizen eta
Irurita Bk 9 eta 6 iraba-
zi zion Irurita Ari, final
gogor baten ondotik.
JosebaUrtasun, txapel-
dunensakalaria izenda-
tu zuten finaleko joka-
lari onena eta Mikel Ei-
zagirrerensariaeraman
zuen. Berekin batera,
Guillermo Etxenike nu-
meroa eta Jesus Etxe-
nike eta Xabier Ripa
laurdenakarituziren tal-
de txapeldunean.Azpi-
txapeldun izan zen Iru-
rita A taldean, berriz,
Jorge Azkarate sakala-
ria,MiguelBidegainnu-
meroa eta Igor Urrutia
eta IñakiEtxandinume-
roak aritu ziren. Alber-
to SanMiguel Oizko al-
katea, Txuma Prim iru-
ritarraetaJuanMariAr-

tazkoz doneztebarra
izanzirenepaileetaOiz-
koJoaquinZiaarituzen
marrak zaintzen.
Tiburtzio Arraztoak

azalduzuenez, lehenal-
dia izan zen Iruritako bi
taldek elkarren kontra
jokatzen zutela finale-
an, baina herri bereko
taldeen arteko finalak
izan dira lehen ere. Ze-

hazki,doneztebarrenar-
teko hiru final izan dira.
Arraztoaktxapelketaren
balorazioonaeginzuen:
«Balorazioa egiten ahal
badugu seinale onada,
duela 31 urte hasi gine-
neanmodalitateaman-
tentzeabaitzengurehel-
burua. Heldu den urte-
anDoneztebekobertze
bi talde izanen ditugu».

Hirugarren postura-
konorgehiagokan,ber-
tzalde, Doneztebe Ak 9
eta7 irabazizionOizBri.
Donezteberekin Santi
Mindegia,PascualBer-
tiz, Jokin Arraztoa eta
Koldo Legarra aritu zi-
renetaOizekinJokinZi-
ganda, Iker Bereau,
Ugutz Zelaieta eta Jo-
se Agustin Mindegia.

LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXI. TXAPELKETA

Herri bereko bi talderen arteko
finalean Irurita B nagusitu da

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Goitiko argazkian, ezker-eskuin: epaileak, Irurita Bko txapeldunak eta Irurita Ako
azpitxapeldunak. Beheitian, Jorge Azkarate Irurita Ako sakalaria.

DATUA

7
TXAPEL

lortu ditu guztira
Iruritak. Doneztebek 17

ditu; Oizek 4 eta
Arraiozek 3.

1980 IRURITA
1981 DONEZTEBE
1982 DONEZTEBE
1983 OIZ
1984 OIZ
1985 DONEZTEBE
1986 DONEZTEBE
1987 DONEZTEBE
1988 OIZ
1989 DONEZTEBE
1990 OIZ
1991 IRURITA
1992 DONEZTEBE
1993 IRURITA
1994 DONEZTEBE
1995 DONEZTEBE
1996 DONEZTEBE
1997 DONEZTEBE
1998 DONEZTEBE
1999 ARRAIOZ
2000 DONEZTEBE
2001 ARRAIOZ
2002 IRURITA
2003 DONEZTEBE
2004 IRURITA
2005 DONEZTEBE
2006 DONEZTEBE
2007 IRURITA
2008 DONEZTEBE
2009 ARRAIOZ
2010 IRURITA

� TXAPELDUNAK
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Gazte mailan,
Rekondo eta
Mugertza izan
ziren garaile

TTIPI-TTAPA | SUNBILLA
Floren Nazabal eta

Felix Etxeberria nagu-
situ ziren abuztuaren
8anSunbillan jokatuta-
koIX.RamonLatasaSa-
rian. Lan guziak osat-
zeko 31 minutu eta 40
segundu behar izan zi-
tuzten. Bigarren Juan
Jose Lopez eta Angel
Arrospide izan ziren
(32:30) eta hirugarren
Donato Larretxea eta
MikelMindegia (35:37).
Lehen proban biko-

teekbikanaerdikomoz-
tubeharzituzten,aizko-
lari bakoitzakbana.Na-
zabal eta Etxeberriak

1.39 behar izan zuten,
LarretxeaetaMindegiak
01:41 eta Lopez eta
Arrospidek01:52.Biga-
rren lanean,zutik jarrita-
ko kanaerdikoa eta
etzanda jarritako bi 45
ontzako enbor izan zi-

tuzten mozteko. Lopez
eta Arrospide ibili ziren
bizkorren (03:18),Naza-
bal eta Etxeberria biga-
rren (03:19) eta Larre-
txea eta Mindegia gero
(03:21). Hirugarren pro-
babakarkakoa izan zen

eta lau kanerdiko moz-
tu behar izan zituzten.
Nazabal izanzenbizko-
rrena (06:06), ondotik
Lopez (06:44), Arrospi-
de (07:17), Etxeberria
(07:31),Larretxea(07:49)
eta Mindegia (08:25).

Hondarreko lanean,
bikotebakoitzak lauka-
naerdikoeta lau60ont-
zako moztu behar zi-
tuen, txandalibrean.Na-
zabaletaEtxeberriana-
gusitu ziren (13:05); Lo-
pez e ta A r rosp ide
(13:19)etaLarretxeaeta
Mindegia (14:21)sailka-
tu ziren ondotik.

GAZTEETAN MUGERTZA
ETA REKONDO NAGUSI
Aizkolari gazteei zu-

zendutako txapelketa-
ren laugarren edizioan,
Jon Rekondo leitzarra
etaUgaitzMugertzana-
gusitu ziren, (18:17);
Oihan Larretxea bera-
tarra eta Aitzol Atutxa
izan zi ren bigarren
(19:46) eta hirugarren
Ander Erasun aurtizta-
rra eta Joseba Otaegi .
(20:21).

HERRI KIROLA � AIZKORA JIALDIA SUNBILLAN

Nazabal eta Etxeberriarentzat izan da
IX. Ramon Latasa Saria

Txapelarengan-
dik altxaldi
batera gelditu
da Iñaki Bereau

TTIPI-TTAPA | ETXALAR
Abuztuaren15eanjo-

katu zen Euskal Herriko
Lasto Altxatze Txapel-
keta Etxalarren eta par-
te hartu zuten 11 kirola-

riek 45 kiloko lasto far-
doa ahalik eta gehien
altxatu behar izan zuten
bi minutuko denboran.
Txapela Bizkaira joan
zen,JoseMartinBustin-
za Tubi (Dima, Bizkaia)
nagusitu baitzen 23
altxaldi egin ondotik.
Bainabigarrenetahi-

rugarren postuak Igan-
tzin gelditu ziren: Iñaki
Bereauk22jasoaldiegin

zituen eta Xabi Seinek,
berriz,21.Denborazkan-
pokoa 2:01.42ean egin
zuen. Karlos Sein igan-
tziarra ere aritu zen lehi-
an, eta honek 18 altxal-
di egin zituen.

HERRI KIROLA � ETXALARREN JOKATU ZEN TXAPELKETA ABUZTUAREN 15EAN

2, 3 eta 7. postuak eskuratu
dituzte igantziarrek Euskal
Herriko Lasto Altxatze
Txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ezkerretik hasita, Iñaki
Bereau, Xabi Sein eta Kar-
los Sein. Hurrenez hurren,
2., 3. eta 7. gelditu dira.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Ramon Latasa sarian parte hartu zuten kiriolariak, abuztuaren 8an.

Zazpi Herrialdeen Arteko 22. Kirol
Txapelketa irailaren 11n Hendaian
EuskalHerrianegitendenherrikirol txapelketa-

rik haundienaHendaian (Lapurdi) jokatukoda irai-
laren 11n. Aurten ere eskualdeko hainbat kirolarik
parte hartuko du: txokor biltzen Fernando Etxe-
garai (Bera); ingude altxatzen Joakin Aioroa (Itu-
ren); lasto altxatzenXabiSein (Igantzi); harri-altxa-
tzen Unai Bertiz (Sunbilla); txinga eramaten (igan-
dean Leitzan jokatuko den Nafarroako Txapelke-
tan irabazten duena); orga jokoan Joseba Petrire-
na (Bera) eta aizkoranDonato Larretxea (Arantza).
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Erakusketak
ELIZONDO
Pirinioetako etxeak eta
herriak

Irailaren 3tik 25era
Polo Gartziaren Piri-
nioetako etxeak eta
herriak marrazki eta
akuarela lanen margo
erakusketa ikusgai
izanen da Arizkunenea
Kultur Etxean.

URDAZUBI
Euskal pinturaren
50 urte erakusketa

2011ko urtarrilaren
2ra arte Urdazubiko
monastegiko klaustro-
an gaur egungo eus-
kal margolari eta es-
kultore garrantzitsue-
nen 300 artelan
ikusgai. Asteazkenetik
ortziralera 14:00-
18:30. Larunbat,
igande, besta eta
opor egunetan 11:00-
19:00.

IRURITA
Gorka Salmeronen
argazki erakusketa

Urriaren 3ra arte
Gorka Salmeronen
argazki erakusketa
Olari jatetxean ikus-
gai. 10:00etatik lokala
itxi arte.

ZUGARRAMURDI
Margo erakusketa

Irailaren 14ra arte
Chantal Gombo eta
Alain Sistiagaren
margo erakusketa
Sorginen Museoko
hirugarren solairuan.

Ospakizunak
LEITZA
Talo eguna

Irailaren 5ean merka-
tua, lehiaketa, taloa
egiten ikasteko tailerra
eta herri kirol txapelke-
tak (aizkolari gazteak

eta txingak)… Xeheta-
sunak 30. orrian.

LEITZA
Nafarroako euskal
dantza eguna

Irailaren 11n Nafa-
rroako euskal dantzari-
en topaketa eginen da
arratsaldetik aurrera.
Xehetasun gehiago 30.
orrialdean.

BERA
Dantzari Ttiki Eguna

Irailaren 18an Gure
Txokoa Dantza Talde-
ak antolatuta Dantzari

Ttiki Eguna eginen da,
aurten XVI. aldiz.

SUNBILLA
Ameriketan ibilitako
euskal artzainen
eguna

Irailaren 19an Ameri-
ketan ibilitako euskal
artzainen eguna ospa-
tuko da. Xehetasunak
16. orrian.

ITUREN
Joaldunen Eguna

Irailaren 18an Joaldu-
nen Eguna eginen da
joaldunek eta Ibintza

Kultur Taldeak antola-
tuta.

Bestak
ARRAIOZ
Herriko bestak

Irailaren 3tik 6ra.
Xehetasun gehiago
524. alean.

ELBETE
Gurutze Sainduaren
bestak

Irailaren 10etik 14ra.
Xehetasunak 32. orri-
aldean.

ERATSUN
Santa Leokadia bestak

Irailaren 8tik 12ra.
Xehetasunak 22. orri-
aldean.

LEGASA
Santa Leokadia Eguna

Irailaren 4tik 5era.
Xehetasunak 27. orri-
aldean.

OIZ
Bestak

Irailaren 3tik 8ra.
Xehetasun gehiago
20. orrialdean.

SARA
Herriko bestak

Irailaren 11tik 15era.
Xehetasunak 38. orri-
aldean.

LESAKA
Bittiriko bestak

Irailaren 10etik 12ra.
Xehetasunak 12. orri-
aldean.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 17tik 19ra.
Xehetasunak 17. orri-
aldean.

Antzerkiak
ZUGARRAMURDI
Iduzkilore antzerkia

Irailaren 4an Iduzkilo-

ARESO | 2010.09.05
III. Mendi Martxa Areso
inguruak ezagutzeko

Azken bi urteotan bezala, aur-
ten ere 26 kilometro eta 1.200
metrokodesnibeladituenmen-
di martxa prestatu dute Are-
son. 08:00etan abiatuko da.

Mendia

LEITZA | 2010.09.05
Taloaren eguna eta Talo
Lehiaketa

Duela 5 urte abiatu zen ekime-
nakbadusegidarik.Goizekoha-
marretatikaurreramerkatua,Ta-
lo Lehiaketa eta Herri Kirol fro-
gak izanen dira, besteak beste.

Ospakizunak

ZUGARRAMURDI | 2010.09.04
1609ko gertaerak gogoan
antzerkia

1609ko «gertaera lazgarrien
oroimenez», Iduzkilore antzer-
kia izanen da irailaren 4an lei-
zeetan, 20:30ean. Akelarre El-
karteak antolatu du.

Antzerkia

irailak 2 - irailak 15

PROPOSAMENA

SUNBILLA
Ameriketan ibilitako
artzainen besta
irailaren 19an

Egun osoko ospakizu-
nak antolatu dituzte
bere garaian Amerike-
tan artzain ibili ziren
euskaldunak biltzeko.
700 bat lagun espero
dituzte bazkarian, bai-
na aitzinetik highballa
zintzur bustitzea eta
omenaldia ere izanen
da artzainentzat.Lesa-
kan, Elizondon, Aldu-
den eta Auritzen ondo-
tik, aurten Sunbillaren
txanda izanen da.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Telebista kamerare-
kin ez ezik, zinema

munduanerebereurra-
tsak eman ditu Javier
Pruañok.Astea Iruñean
ematen duenez, «aste-
buruan ez gara Elizon-
dotik mugitzen». Asti
librea soberan ere ez
duenez, denbora due-
nean «semea hartu eta
Baztanenbarnabizikle-
taz ibiltzea edo mendi-
ra ateratzea da gehien
gustatzen zaidana».
Oporretanere telefono-
tik zintzilik egoten da,
baina aukeran «barne-
aldea, mendia eta bizi-
kleta» gustatzen zaiz-
kio. Orain artean gehi-
engustatuzaionbidaia,
«erdi oporretan erdi la-
neanAfrikara joangine-
nekoa» izan da. «Mo-
zanbiken izan ginen
–dio–,HegoAfrikarekin
mugan.Arazoakdituzte,
baina gehien inpaktatu
ninduena kolorea izan
zen, ez nuen inoiz ha-
lakorik ikusi.Jendeaha-
gitzezberdinada,natu-
ralakdiraetamaliziagu-
ttiago daukate». Egun
osoa telebista eta zine-
mamunduanmurgildua
badago ere, «oraindik
zinea ikusteagustatzen
zait, pentsatzekoa ez
dena, abenturakoa…».

«Oporretarako
barnealdea, mendia
eta bizikleta
gustatzen zaizkit»

Nire aukera

Javier PRUAÑO
Elizondoko telebista kamera

re antzerkia, 20:30ean
leizeetan, Akelarre El-
karteak antolatuta.
Sarrera: 8 euro.

Ikuskizunak
ELIZONDO
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots

Irailaren 19an Baztan
Ikastolaren 40. urteu-
rrenaren harira, Pirritx,
Porrotx eta Marimo-
totsen ikuskizuna Lur
Aretoan, 17:00etan.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte elkartearen
Argazki lehiaketa
Urriaren 30a arte
aurkez daitezke Beti
Gaztek antolatutako
argazki lehiaketarako
lanak.

SENPERE
Besten inguruko
argazki lehiaketa
Urriaren 31 arte
Herriko Etxeak argazki
lehiaketa antolatu du
eta aurtengo gaia
bestak izanen dira.
300 euroko saria
banatuko da.

Kirola
ARESO
Aresoko Mendi Martxa
Irailaren 5ean Areso-
ko Mendi Martxaren
hirugarren edizioa
eginen da. Xehetasu-
nak 43. orrialdean.

IGANTZI
Mendi Bizikleta
Ibilaldia
Irailaren 5ean Biltoki
elkarteak antolatuta
Mendi Bizikleta Ibilal-
dia eginen da. Xeheta-
sunak 14. orrialdean.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Totalitarismoaren gerra izan da XX. mendeko
ikurretako bat. Liburu honetan irakurleak, lehe-

nengo aldiz, logika belizista bat aurkituko du, XX.
mende hasieran indar handia izan zuena. 20ko eta
30ko hamarkadetan Espainiak eta Italiak bonbar-
daketak erabili zituzten Afrikako kolonietan. Espai-
niako Gerran areagotu egin zen estrategia; Otxan-
dio, Durango eta Gernika proba-lekuak izan ziren,
eta penintsulako leku askotan zabaldu zen suntsi-
keta,MussoliniketaHitlerrek lagundurik.Probaho-
riek ohiko bilakatu ziren Bigarren Mundu Gerran:
Dresden, Coventry, Hamburg, Hiroshima eta Na-
gasakidirahistoriabeltzhonetakomarkak.Bonbar-
daketetan garai hartako arma guztiak erabili ziren:
hegazkinak, gasa, lehergailuak... arrazismoz eta
xenofobiaz beteriko ideologiatik gerra totala justifi-
katu nahian. Intelektual asko izan ziren estrategia
horren lekuko. Datuak, historia eta literatura mata-
za original batean biltzen dira liburuan, garai har-
tako kronika eta eragina sakon eta zorrotz azalduz.

IratxeNafarroakoKontsumitzaileelkarteak,1979azgeroztik kontsumitzaileei, erlazio kontraktualeta-
ko alde ahul eta desbabestuenari, informazio eta
babesa ematen die, eta 2003an herri-onurakotzat
hartua izan zen. Gaur egun Nafarroan zehar bana-
tutako 66 bulegotan ematen du zerbitzua. Kontsu-
mitzaile antolatua kontsumitzailearen defentsarik
onenadelako,osasuna,etxebizitza,herri-garraioa-
ren alorrean, etab. egiten du lan. Bere informazioa
Internet-en bidez ere hedatzen du. Bertzeak ber-
tze, elkartearen eta bere zerbitzuaren berri emate-
az gain, albisteak, soluzioa emandako aferak, in-
kesta, bideoaketa hainbat jakingarri topadaitezke.
Elkarteko kide egiteko aukera eta aldez aurreko hi-
tzordua eskatzekoa ere eskaintzen du webgune
osatuak. Pena bakarra, informazio hori euskaraz
eskuratzeko modurik ez duela eskaintzen.

Kaotiko taldeak hamar urte daramatza musika-
ren munduan izena egiten, baina 2011n hamar

urte beteko ditu lehen diskoa argitaratu zuenetik.
2000ko uztailean sortu zen Agurainen, Kaos Etili-
ko desegin zenean. Kaotikoren seigarren diskoak
Reacciona! izenburua du eta lau ezaugarri ditu:
ahots sendo eta berezia, gitarra arinak eta sarko-
rrak, oinarri erritmiko boteretsua eta zapaltzailea,
koruen handitasuna eta leherkortasuna. Kaotiko
taldearen musikak oparotasuna eskaintzen du eta
ezdugabezi punturik erakusten.Abestiz abesti bo-
robildutako lana, egun bizi dugun miseria intelek-
tual etakulturalari hortzakerakustendizkiona.Kao-
tikotaldeakberepunk-rockmakineriazeharooliozta-
turik du, txukuna eta distiraz gainezka. Kaotiko tal-
dearen Reacciona! diskoa punkaren abiadurarekin
hornitutako rock zaplasteko ederra da. Kaotiko tal-
dearen seigarren diskoak, Aguraingo etxetik, sen-
dotasuna eta bizkortasuna erakusten dizkigu.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Walter Benjaminen
aingerua Gernikako
bonbardaketatik

Liburua

IGNACIO AIESTARAN

Baga-biga, 2010

Reacciona!!!

Musika

KAOTIKO

Nafarroako
Kontsumitzaile Elkartea

Internet

WWW.CONSUMIDORES
IRACHE.COM
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2006koa, 75.000km. Iru-
ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. �699
122815 / 600 699266.

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

Renault Kangoo luzea
1.5 dCI 65DS salgai.
28.000 km. 2005ekoa.
Egoera oso onean. Beti
garajean gordea, rebisio-
ak Renaulten eginak.
6.000 euro. �679 228189.

Montesa 310 Evasion
motoa salgai. Eserleku lu-
zea, 2 pertsonentzako. ITV
pasatua. Egoera onean.
700 euro. �607 446925.

Yamaha YBR 125eko
motoa salgai. 2005 urte-
koa. Extrekin. 1.200 eu-
ro. �619 960122.

BERA. Itzea karrikan pi-
sua salgai. 90 m2, 3 lo-
gela, 2 bainugela, igogai-
lua. Eguzkitsua. Dena be-
rritua. �699 634554.
ELIZONDO. 70 m2ko ba-
bes ofizialeko pisua sal-
gai. Bi logela, egoera one-
an. Trastelekuarekin. Pre-
zio interesgarria eta ne-
goz i aga r r i a .  � 690
694050/ 639 050188.
ELGORRIAGA. Etxebi-
zitza adosatua salgai. 3
solairu, 50 m2ko lorate-
gia eta garajea. �609
701035 (deitu 20:00eta-
tik 22:00etara).

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRURITA. Etxea errentan
emateko, 3 logela eta ga-
rajearekin. �659 764375.
IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua errentan
emanen nuke, hiru loge-
la eta bi komunekin. Uni-

dago. Prezio negoziaga-
r r i a .  � 664  711853
(20:00etatik aitzinera). 

LANA
eskariak

BAZTAN. Bertako nes-
ka bat ordu batzuk lan
egiteko prest dago. Zer-
bitzatzen, garbitasunak,
bazkariak… Badaki fran -
tsesa. �948 920024.

LANA
eskaintzak

Teleoperadora bat be-
har da lanerako. Euska-
raz jakitea eta lanerako
gaitasuna izatea hartuko
dira kontuan. Ongi or-
da induko  da .  � 699
382673.

MOTORRAK
salgai

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,

bertsitatetik eta ospita-
letik hurbil. �646 674406/
628 581031.
BERA. Agerra auzoan pi-
su mobleztatua errentan
emateko. �948 630421.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

MALERREKA EDO
INGU RUAN. Familia ba-
tek baserria edo etxean
errentan hartuko luke.
�617 543034.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA .  Her r i  e rd ian
(Kanttonberri, 10) 78 m2ko
bajera komertziala sal-
gai. �627 914271.

BERA. Toki Ona Institu-
tuaren ondoan, 80 m2ko
bajera salgai. Etxebizi tza
eraikitzek oaukerarekin
eta ondoko lur eremua-
rekin batera. Errentan
emateko aukera ere ba-

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Eguzkie-
der karrikan –tailer ingu-
rua–, 2. eskuko kale fak -
zio dun pisua salgai. 3 lo-
gela, bainugela, egonge-
l a  e t a  t r as te l ekua .
27.000.000 Pta. (163.000
euro). Garajea aukeran.
�650 264156.

BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai. 3 gela, bainugela, su-
kaldea, egongela eta tras-
telekua. Berritua. Gas na-
turala eta berogailua.
�657 715243.
IRUN. Colon aparkaleku -
tik hurbil etxebizitza sal-
gai. Bikote gazteen tzat
ego kia. 180.000 euro (30
milioi pzta). �637 559152.
DONEZTEBE. Rosa Se-
minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua. 3
logela eta 2 komun. Mo-
bleztatatua. �679 109423.
ELIZONDO. Apartamen-
tua salgai ‘Etxe berdean’
(Txispasen parean). 2 lo-
gela, 2 bainugela, sukal-
dea eta egongela. Mo-
bleztatua. Trastelekua eta
garaje plaza. Aukera pa-
regabea. �948 580656
(arratsaldez).
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai. Lur ere-
muarekin. �661121540.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA, 

ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 37,00 € (=)

Zerri gizena
1,255 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,410€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,80 (=)
1.koa 3,49 (=)
2.koa 2,96 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,87 (=)
1.koa 3,60 (=)
2.koa 3,13 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,30/8,00
8-10 kilokoak: 6,20/6,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)
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Xsara Picasso 2.0 HDI
salgai. 4.700 euro. Egoe -
ra onean. �686 018478.

Kamioia eta Transpor-
tes BIdasoan zona mo -
tzeko plazasalgai. �618
962566 (Altuna).

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitu

Zakurkumea oparitze-
ko. Atta ehiztari ona.
�679 892622.

ANIMALIAK
salgai

Bi urteko astoa umea-
rekin salgai. Arra hartua.
Polita. �948 630004.

Bi asto eme bere bi as-
tokumeekinsalgai. �627
735113.

DENETARIK
salerosketak

1,90 metroko arkazi pike -
teaksalgai. �948 634120.

Bigarren eskuko trikitixa
erosiko nuke. Lau aho -
tsekoa. Si bemoleko to-
nuan dagoena eta posi-
ble bada ZERO-SETTE
markakoa. �600 028290.

Ongarria hedatzeko ka-
rro trakzionatua salgai.
Agria 9.900 Z-entzat ego-
kitua. Egoera onean.
�689 042282.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Abuztuaren 6an
Altzateko Plazan edo Al -
tzate karrikan giltzak gal-
du ditut. �605 769067.

LESAKA. Opel markako
autoaren giltzak aurkitu
dira. �948 637030.

LESAKA. Giltza multzo
bat aurkitu da. �948
637030.

GOIZUETA. Emakumez-
koen erloju bat aurkitu da
festetan, frontoi ondoan.
�948 514006.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

OSOKO BILKURAREN AKORDIOA
Udaleko Osoko Bilkuraren akordioa, 2010eko uztailaren 29koa:   Udal
Plan Orokorraren aldaketa xehakatua, A-292 Unitate asistematiko-
an, hasiera batez onestea. 
Espediente hau jendeaurrean izanen da hilabete batez, dagokion iragar-
kia NAOn argitara ematen denetik.

Bera, 2010.08.25    
ALKATEA   Josu Iratzoki Agirre

urtebetetzeak

Elizondoko IBAI GARAIKOETXEA

ARRETXEAk 8 urte beteko ditu iraila-
ren 5ean. Zorionak gure korrikala-
riari! Ongi pasa eguna eta segi
horrela txapeldun! Muxu haundi
bat ama, aita eta Ugaitzen partetik.

Zorionak JUNE BIDARTE HUARTEri. 
2 urte bete ditu abuztuaren
30ean. Muxuak aita eta amaren
partetik.

Donamariko EGUZKI eta ALAITZ

IRIGOIEN JUANENAk urteak bete
dituzte abuztuaren 9an eta 27an.
Zorionak bi sorgin hauei familia
guztiaren partetik eta muxu 
haundi bana. Espero dugu egun
ona pasatu izana. Zorionak!

Leitzako INHAR
ALTADILL

LAZKANOk 3 urte
beteko ditu 
irailaren 11n.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik.

Aresoko ITOITZek
urteak beteko
ditu irailaren
6an. Zorionak
eta 4 muxu
haundi Aresoko
familia guztiaren
eta amoñaren
partetik.

Zorionak ITOITZ! Ea merienda goxo
batera gonbidatzen gaituzun.
Muxuak!

ARKAITZ LOIARTE

OLANO leitza-
rrak abuztuaren
29an urteak
bete ditu. Zorio -
nak hirugarren
urtebetetzean
familiaren par-
tetik. Muxuxus.

ENEKO IRIARTE
ITURZAETA ariz-
kundarrak urte-
ak beteko ditu
irailaren 14an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi bat
etxeko guzien
partetik.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Zozaiako LOREA ETA AMETS

AGIRRE SARRATEA anai-arrebei
zorionak eta muxu haundi bana
tia Manayin partetik. LOREAk
abuztuaren 15ean 6 urte eta
AMETSek abuztuaren 28an 2
urte bete dituzte.

ANDREA DE RUEDA donezteba-
rrak 10 urte beteko ditu irailaren
5ean. Gure printzesa maitaga-
rriari 10 muxu haundi bere 
familiaren partetik. Segi beti
bezain alai eta zoriontsu.

MADDI SAN

SEBASTIAN

ARRAIZAk 6 urte
bete ditu abuz-
tuaren 13an.
Zorionak eta
aunitz urtez
familia guztia-
ren partetik.

AROA ZUBIRI

ARBURUAk 
abuztuaren 8an
10 urte bete
ditu. Zorionak
eta muxu 
haundi bat zure
familiaren 
partetik.

BEGONA

OLHAGARAY

ALEMAN

Zugarramurdiko
ak 42 urte bete
ditu uztailaren
22an. Zorionak
familiaren 
partetik.

Berako GEXAN

SAN JUAN
AROZENAk 
urtea bete du
uztailaren
30ean.
Zorionak familia
guztiaren 
partetik.

Berako AIALA

SAN JUAN
AROZENAk 
4 urte bete ditu
abuztuaren
12an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

Berako ENAITZ eta AIALAk 4 urte
bete dituzte abuztuaren 18an eta
12an. Eta JUNE eta GEXANek
urtea abuztuaren 22an eta uztai-
laren 30ean. Zorionak lagunen
partetik.

IKER EZKURRA NAVARRO arraiozta-
rrak abuztuaren 5ean 5 urte bete
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat familiaren partetik eta bereziki
Beñaten partetik.

JASONE eta GOIZEDER MINDEGIA

BENITO eratsundarrek abuztuaren
4an eta 21ean 11 eta 13 urte
bete dituzte. Zorionak eta muxu
haundi bana, ama, aita eta Ituren,
Sarriguren eta Eratsungo familien
partetik, berexiki Ama goia, Eneko
eta Iraideren partetik.

Arantzako UXUE ALUSTIZA

IPARRAGIRREk 7 urte bete ditu
abuztuaren 14an. Zorionak
familia osoaren eta bereziki
Bihotzen partetik. Muxutxo
handi bat.

Zubietako
URKIk 
2 urte bete ditu
abuztuaren
20an. Zorionak
sagutxu! Muxu
pila familia guz-
tiaren partetik.

JUNE MAIZA ZABALETA eta HAIZEA

GALZAGORRI ZABALETA k 1 eta 2
urte beteko dituzte abuztuaren
24an eta irailaren 6an. Zorionak
eta muxu asko familia guziaren
partetik eta bereziki Leitzeko
attun-amona eta Markelen 
partetik.

LEXURI AROTZENA PORTU lesaka-
rrak irailaren 15ean 4 urte beteko
ditu. Aunitz urtez eta lau muxu
haundi familia osoaren eta berezi-
ki Orti anaiaren partetik. 

Zorionak Lesakako EÑAUT

ARBURUA PORTUri, irailaren 8an
eginen duen urtebetetzean,
bere Arantzako familiaren 
partetik. Muxu haundi bat, 
amatxi Joxepa.

EIDER INDABURU
LOIDI etxalarta-
rrak 5 urte bete
ditu abuztuaren
18an. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

MIKEL INDABURU
LOIDI etxalarta-
rrak 9 urte
beteko ditu 
irailaren 17an.
Aunitz urtez
familiaren
partetik.

IZARO CARRILLO

FAGOAGA irun -
da rrak abuztua-
ren 6an 2 urte
bete ditu. Muxu
bat Eider ahiz-
pa, Aiora, Ma -
len eta familia-
ren partetik.

LIBE TAPIA MU -
TU BERRIA lesa-
karrak abuztua-
ren 29an bere
lehendabiziko
urtea bete du.
Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren partetik.

Gazteluko JO SE -
BA TELLE TXE Ak 
6 urte bete ditu
abuz tu aren
31n. Zori o nak
eta musu bat
fa mi liaren eta
bereziki Mi kel
anaiaren partetik.

ENARA SANTESTEBAN zubietarrak 4
urte bete ditu abuztuaren 12an.
Zorionak ttattarra.

Aunitz urtez hirukote! Ailegatu da
zuen eguna! Gustatzen argaz-
kia? Aurten guapago zaudete?
Jajaja! Zuen afariaren zain 
gelditzen gara. Muxu haundi 
bat! Kaxkarrak.

JARE UBIRIA IRIONDO lesakarrak 2
urte bete ditu irailaren 1ean.
Zorionak nire printzesari. Muxu
aunitz attattoren partetik.

URKI ARAGON GARROTE zubietarrak
2 urte bete ditu abuztuaren 20an.
Zorionak Urki! Muxu bat etxekoen
partetik, berexiki Aritz, aita eta
amaren partetik.

OLATZ PAGOLA eta JULENE GOIA

Berako bi sorgin hauek abuztua-
ren 26an eta 28an 4 eta 3 urte
bete dituzte. Zorionak eta muxu
bana familiaren partetik.

Mugairiko IRAI -
DEk uztailaren
25  ean 5 urte be -
te zituen. Zorio -
nak eta muxu
bat gure prin -
tzetsitari aitatxi,
ama eta barride-
en par tetik.

JULENE GOIA

GARZIA berata-
rrak 3 urte bete
ditu abuztuaren
28an. Zorionak
printzesa eta
muxu bat familia
guztiaren parte-
tik. Aupa Reala!

ALAIN ZELAIETA

BERASATEGIk
irailaren 3an 
4 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu 
haundi bat
familia guztia-
ren partetik.

Zubietako EGOI FAGOAGA BABAZEk
lehenengo urtea bete du
abuztua ren 11n. Zorionak eta
muxu haundi bat atta, ama eta
berexiki Luaiaren partetik.

EGOI FAGOAGA BABAZE zubieta-
rrak urtea bete du abuztuaren
11n. Zorionak pottolo eta muxu
haundi bat Aurtiztik, berexiki
Ekiñeren partetik.

EGOI FAGOAGAk
urtea bete du.
Muxu haundi
bat Zubietako
atautxi-amatxi
eta izeba-osa-
ben partetik.

Zorionak Sunbi -
lla ko OIER AGI RRE    -
ri. Irailaren 16an
6 urte be te ko ditu.
Ea zenbat opari
bil tzen dituzun!
Sun  bi llako familia
eta batez ere aita
eta ama.

JARE UBIRIA

IRIONDO lesaka-
rrak irailaren
1ean 2 urte bete
ditu. Zorionak
eta muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

OIER eta BEÑAT ERRO MUJIKA eli-
zondarrek 8 urte beteko dituzte
irailaren 5ean. Aunitz urtez aita,
ama, arreba eta familia guziaren
partetik. Zorionak eta muxu
haundi bat polittak! 

Elizondoko OIER eta BEÑAT

ERRO MUJIKAk irailaren 5ean 
8 urte beteko dituzte. Aunitz
urtez aita, ama, arreba eta 
familia guziaren partetik.
Zorionak eta muxu haundi bat
polittak! 

Sunbillako XANTUX IRIARTE
IBARRAk irailaren 11n urteak
beteko ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik, baina berexiki
bere ilobak diren Iraide eta
Garaineren partetik. Ongi pasa
eguna osaba! Muxuk!
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