
Duela ia 800 urte Amaiurko Gaztelua lehenengoz eraiki zenetik 1982an berreraikitako
monolitoa altxatu zen arte, hamaika arrasto gelditu dira igaro diren gertaeren lekuko.
Orain, azkeneko 5 urteotan, Aranzadi Zientzia Elkartearen eskutik, lurpean gelditu diren
aztarnak ari dira bistaratzen. Aurten, Gazteluarren sarbidea izan zena aurkitu dute.
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Doneztebarren arteko lehian, Koteto Ezkurra gehiago izan zen
irailaren 4ko finalean eta 30-24 irabazi zion Julen San Migel gazteari.
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Incansables txarangak 40 urte beteko ditu aurten
karrikak musikaz alaitzen
Musika joz ongi pasatzeko helburuarekin sortu zen Incansables
txaranga, 1971n Gipuzkoa aldean. Baina eskualdeko herriak ere ederki
ezagutzen ditu, eta bereziki Leitza. Hasierako urteetatik bisitatu duen
tokia baita. Bederatzi musikarik osatzen dute gaur egun Incansables
txaranga eta horietatik bi lesakarrak dira, baina 40 urteotan leitzarrak
ere pasatu izan dira taldetik.
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G. PIKABEA | AMAIUR
Aurtengoaurkikuntzak
ikusgarriak izan dira...
Lehenengoaldiz,Gazte-
lurajatorrizkobidetiksar-
tudaiteke.Orainarte,XX.
mendeko pista aldapa-
tsu batetik igo izan gara.
Harresi guztien gainetik
egina zegoen eta hori
kentzean, azpian, harre-
siarenparetaketahonda-
kinak azaldu dira, eta
Gazteluakbereikusgarri-
tasun guztia hartu du.
Hortazaparte,gazteluba-
tek hainbat garai izaten
dituetaAmaiurkoakbizi-
tza luzea izan du, Nafa-
rroangutxikbezala.Due-
la800urtesortueta1945-
era arte eraikuntzakegin
dira. 1982an berreraiki-
tako monolitoa aipatuz
gero, gaur egunera arte
hainbat etapaegondire-
la esan dezakegu.
Zein aurkikuntza egin
dira?
Bosturtezarakatuondo-
tik, gaur egun fase guz-
tiak ikus daitezke. 1635-
ekobaluartearendiamen-
tepuntabatosorikaurki-
tuetamugatudugu.XVI.
mendehasieranespaino-
lek eraikitako beste ba-
luartebaterebai, etaho-
rien barruan, Erdi Aroko
bigarren harresiaren bi
dorreak bistan utzi ditu-
gu,baitatartekoharresia
ere.Barruan,XIV.mende-
koharresiaberebostdo-
rreekinetasarrerabatbis-
tangelditudira.Aztarna-
tegi honek hainbat fase
ditubistanetaorainseina-

lizazioari ekin behar dio-
gu.Aurtenbatezeregar-
biketa sakonak egiteko-
ak ginen, harresiak eta
egiturak bistan utzi eta
zaharberritzeko, baina
gure sopresarako harri
batzuenazpian,XVI.men-
dehasierako zenbait az-
tarnaagertudira. Ikusga-
rriena1,1metrokoezpa-
ta oso bat izan da, baita
zeramikazatitxoaketa14
kilo inguruko kainoi bo-
lakere.Apartekomateria-
lak dira, eta 1521 eta
1522kogertaerekin lotu-
ta daudela uste dugu.
Nola bizi dituzte herri-
tarrek aurkikuntzak?

Lanenbilakaerazuzene-
an ikusi dute herritarrek,
eurek ere parte-hartzai-
leak izandirelako.Ezdu-
te ezagutzen orain arte
zegoen mendia, erabat
aldatudelako,eta lehen-
dabiziko aldiz igotzean,
begiakzabalduetaharri-
duraz begiratzen dute.
Gauza asko dituzte es-
kaintzeko,bainabadaki-
te Euskal Herri osorako
erreferentzia bat direla,
etaberaienkultureskain-
tzahorretan,Gazteluada
erreferentzia haundiena.
Gazteluarenhistoriano-
la laburtuko zenuke?
Erdi Aroko Gazteluaren

historiaNafarroakoErre-
suman zeuden gainera-
koen antzekoa da. Erre-
geekeraikitakoada,erdi
mailakoa–ezhaundiena,
eztxikiena–,etaNafarroa-
kokonkistanprotagonis-
moahartuzuen.GureEr-
di AroaNafarroako Erre-
sumaren desagerpena-
rekin bukatu zen. Hortik
aurrera, gaur egun arte
mantendudenmuga sor-
tu zen Pirinioetan. Nafa-
rroako konkistan prota-
gonismoahartuzuen,eta
XVII, XVIII, XIX eta XX.
mendeetan,mugatikhain
gertuizanda,Espainiaeta
Frantziarenharremanpo-
litikoarenarabera,Gazte-
luan hainbat eraikuntza
eginziren,eginetadese-
gin. Eta hori da Gaztelu
honen beste ezaugarria:
eraikitzeko eta apurketa
prozesuak biak oso ga-
rrantzitsuak izan direla.
Gaztelu honek irakurke-
ta hori du, gauzak eraiki
baina beti erortzen dira.
Horatzeanguguztionsa-
kabanaketa dago.
Orainzereginenduzue?
Udalaetaherritarrekinba-
tera,erakusketabatpres-
tatzenarigaraAmaiurren
etahorrekinbatera,oina-
rrizko informazioarekin
argitalpen txiki bat. Ne-
guhasierarakoprestego-
nen dela pentsatzen du-
gu. Oraindik ere egiteko
asko dagoenez, hurren-
go urtean ere segituko
dugu.
Elkarrizketa osorik:
www.ttipi.net-en.

UTZITAKO ARGAZKIA
Juantxo Agirre Mauleon, Amaiurren indusketetan aritu den lantaldea gibelean duela.

Bortz urte pasatu dira Aranzadi Zientzia Elkar-
tea Amaiurko Gazteluan indusketa lanak egi-
ten hasi zenetik. Geroztik, abuzturo lanean
aritu da herritarren laguntzarekin eta Udalbide

eta Baztango Udalaren dirulaguntzarekin.
Hainbat izan dira egindako aurkikuntzak, tar-
tean XIV. mende hasierako materialak eta
Franco garaiko bunkerrak. Juantxo Agirre

Mauleon Aranzadiko kide eta Amaiurko indus-
keta lanen arduradunak hasierako aurreikus-
penak gainditu dituztela adierazi digu eta
aurtengo emaitza ikusgarriagoa dela ziurtatu.

Juantxo AGIRRE MAULEON | Amaiurko Gazteluko indusketa lanen arduraduna

«Aurtengo indusketa lanen emaitza
bisitariarentzat ikusgarriagoa da»

IKUSGARRIA
«Lehenengo aldiz,
Gaztelura jatorrizko
bidetik sartu daiteke.
Orain arte, XX. men-
deko pista aldapatsu
batetik igo izan gara.
Harresi guztien gaine-
tik egina zegoen eta
hori kentzean, azpian,
harresiaren paretak
eta hondakinak azaldu
dira, eta Gazteluak
bere ikusgarritasun
guztia hartu du»
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G. PIKABEA
Bestetakogonbidatu

garrantzitsuak izatendi-
ra txarangak, bazterrak
umorezetamusikazalai-
tzen dituztenak. Eta he-
rritarrekeregusturahar-
tzen dituzte euren doi-
nuak. Hainbat dira Eus-
kal Herrian dauden txa-
rangak,etagureeskual-
dean ere badira, baina
seguru aski bakarra iza-
nenda40urtezhorretan
dabilena: Incansables
txarangazari
gara.
Leitza eta
eskualde-
ko bertze
herri ba-
tzuk eder-
kiezagu-
tzen

dituentxarangahonekia
mende erdia beteko du
aurten.

GIPUZKOAN SORTUA
1970ean,Gipuzkoan

lagunartean sortutako
ideia batetik abiatu zen
guztia. Bortz lagun mu-
sikari elkartu eta ateral-
diak eginez han eta he-
menmusika jotzen has-
tea erabaki zuten. Eta
halaxeeginzuten1971n.
Jose Esnaola tolosarra

tronboiarekin,Villa-
bonako Jesus Mª
Zalakain

bonbardinoarekin eta
TxominKastrotronpeta-
rekin eta Hernaniko Fe-
lipe Sagarna Zapa kaja-
rekin eta Joakin Ortega
Canario saxofoiarekin
izanzirensortzaileak,18
eta 28 urte inguruko
gazteak.

Gustuko zuten mus-
kaherriz herri etabestaz
besta zabalduz, goza-
tzeko helburuarekin ha-
sizenboskoteaharatho-
natean.Etahasierakohi-
labete haietan ailegatu
ziren Leitzara ere. Bortz
egunezsegidan jo zuten
lehenherria izanzenLei-

tza, eta
hortaz
bere-
zia:
«Horre-

gatikesa-
tendugutxarangano-

labait Leitzan sortu ze-
la», azaldu digu 40 urte-
ren ondotik taldean se-
gitzenduenmusikariba-
karrak, Canariok. Ge-
roztik,urterokohitzordua
LeitzanegitenduIncan-
sables txarangak.

Taldearen izena ere
Leitzan proposatu zie-
ten: «Leitzan geundela,

emakumebatek txaran-
garenizenazeinzengal-
detu zigun, eta ez zuela
izenik erantzun genion,
han eta hemen ibiltzeko
asmoa zuen lagun talde
batginela.Emakumeak,
orduan, egunen batean
izenajartzekotanLosIn-
cansables jartzekoesan
zigun». Eta 1972an, eki-
taldi gehiago ateratzen
joanzireneanetaizenba-
ten beharra sortu zene-
an, emakume hark Lei-
tzanerrandakoazgogo-
ratueta izenhuraxeera-
bili zuten.

Ez da, ordea, Leitza
urtero bisitatzen duten
herri bakarra; Hernani,
Tolosa,Bergara,Lazkao,
Zumaia, Iruñea, Elizon-
do, Valtierra, Errenteria,
Azpeitia,Sara,Uxueeta
Bermeoraereurterojoa-
ten dira. Eta Euskal He-
rritikkanpo,Bretainia, Is-
soudum, Bartzelona,
Madril eta Errioxa alde-
an ere ibiliak dira.

ORAIN LANA ERE BAI
Hasierako hamaika ur-
teak bestaz besta eta
Euskal Herri osoan bar-
na ateraldiak eginez pa-

satu ondotik, egutegia
betetzenjoanzenheine-
an,kontuaserioagohar-
tuzutentaldekideek.En-
tseguak egiten hasi zi-
ren, kantuberriak atera-
tzen...Dibertsio izatetik,
aldi berean, lanaere iza-
tera pasatu zen Incan-
sables txarangaren egi-
tekoa. Eta hiru L.P. eta
hiruCDere atera zituen.

Gaur egun 20 urtetik
hasi eta 58 urte bitarte-
kobederatzimusikarigi-
zonezkok osatzen dute
txaranga,etatarteanba-
dira lesakarrak ere: Ta-
fallakoXabierOlkoz(bon-
boa)etaJabiHernandez
(platoak), Donostiako
Igor Ruiz (kaxa), Tolosa-
ko Josu Sanchez (bon-
bardinoa) eta Jesus Mª
Moneo(tronpeta),Lesa-
kako Pello Etxebeste
(tronboia)etaMikel Iriar-
te (tronpeta), Artaxona-
ko Jesus Mª Mendia
(saxofoia)etaHernaniko
Joakin Ortega Canario
(saxofoia). Bederatziko
lantaldeaz gain, badira
udaparteanordezkape-
nak egiten dizkieten bi
lagun ere: Xabi Fagoa-
ga lesakarra (tronpeta)

MUSIKA � URTEURRENA

Bestarik besta kaleak
musikaz alaitzen 40
urte eginen ditu aurten
Incansables txarangak
Gaur egun bortz nafarrek eta lau gipuzkoarrek
osatutako taldea da

Musika joz ongi pasatzeko helbu-
ruarekin lagunartean sortu zen
Incansables txarangak 40 urte
beteko ditu aurten. Gutti izanen
dira berak adina toki bisitatu

dituen txarangak, zenbatuezinak
beharbada, baina herriren bat
nabarmentzekotan, hori Leitza da:
lehendabiziko urtetik musikaz
alaitu duen herria.
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• Nolatan sortu zen Incansables
txaranga?
Hernaniko Ergobi auzoan bost lagun
elkartu ginen 1970ean, eta hurrengo
urtetik aurrera musika joz eta ateral-
diak eginez probatzea pentsatu ge-
nuen. Andoainen eta Tolosa aldean
gauza solteak egiten hasi ginen, eta
urte hartan, Leitzara ere joan ginen.
Leitzan bost egunez jarraian jo ge-
nuen, eta lehenaldiz gogor jogenuen
aldia hura izan zen. Horregatik esa-
ten dugu txaranga nolabait Leitzan
sortu zela. Gero Goizuetara joan gi-
nen, eta Ergobira etorri ginen handik.
Garai hartan, ez genuen sobera serio
hartzen, jan-edana eskaintzen zigu-
ten eta 18 urterekin ez genuen gehia-
go behar. Festaz gozatzea izaten ge-
nuen helburua, eta etxetik noiz ate-
ratzen ginen jakiten genuen, baina ez
noiz ailegatuko ginen. Urteekin, serio
konprometitzen hasi ginenez, lana
bihurtu da.
• Zer aldatu da 40 urteotan?
Dena aldatu da, txaranga bera eta
publikoa ere bai. Gure hasierako 11
urte haiek hara eta hona eskurtsio
moduan egin genituen. Txaranga-
ko bostak guremusika-tresnak iza-
teaz gain, autoan bonboa eta txa-
pak eramaten genituen, herri ba-
koitzean horiek jotzeko moldatzen
zen norbait beti izaten zelako. Bai-
na egutegia betez joan zenean, en-
tseguak egiten hasi ginen eta tal-
dea handitzen joan zen. Nirekin ha-
si zirenak taldeautzi zuten,etahaien
ordez jende gaztea lanerako gogoz
sartu zen, eta urtero bozpasei kan-

tu berri sartzen hasi ginen. Jende
gazteamusika ikasketekin etorri da
taldera eta hori ere nabaritu da. 40
urteotan 40 musikari inguru pasa-
tu izanen dira txarangatik. Bestal-
de, gaur egungo gazteek musika
ekipoak eta gisa guztietako musi-
ka entzuteko aukera dute etxean,
baina ordukoek gozatu egiten zuen
txarangarekin. Eta jendea gustura
zegoela ikusita, gu gelditu gabe.
• 40 urteotan anekdota aunitz pa-
satuko ziren, ezta?
Anekdota asko izan dira. Furgonetan
abiatu, jo behar genuen herrira aile-
gatu eta musika-tresna etxean ahaz-
tea behin baino gehiagotan gertatu
izan da. Eta beste taldekide bat, be-
relehenengoegunean,orduarekinna-
hasi egin zen eta gauean 23:00etan
jobehargenuelaulertubeharrean,han
agertu zen goizean 11:00etan. 40 ur-
teetan anekdota asko izan ditugu.

«Urteekin dena aldatu da, txaran-
ga bera eta publikoa ere bai»

� INCANSABLES TXARANGAN 40 URTE DARAMATZAN MUSIKARI BAKARRA

eta Ibon Mendibil tolo-
sarra (saxofoia). Azken
honekCanarioordezka-
tzen du, hernaniarra 25
urte betetzear denGau-
belamusika taldean ere
aritzen delako.

Uda betea izaten du
Incansables txarangak,
eta uda honetan, adibi-
dez, 50 herritik gora bi-
sitatu dituzte, eta zen-
baitetan, aste bat edo
gehiagoko egonaldiak
egin dituzte.

Udatikaparte,urtarri-
leanDonostiakodanbo-
rradanetaLeitzakoinau-
terietanetaotsaileanTo-
losa, Hernani, Lesaka
eta Donostiako inaute-
rietan jotzen dute. Eta
martxoa,apirilaetamaia-
tza lasaiago pasatu on-
dotik,ekainaren23anha-
sita irail bukaera arte, ia
egunero jo behar izaten
dute. Urria hurbiltzen ari
denean ixten dute egu-
tegia.Entseguak,berriz,
asteanegunbateanegi-
ten dituzte, Hernanin.

Denboraldia buka-
tzearduenarren,halako
egutegia ikusita, ez di-
rudibereazkenurteaiza-
nen denik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaur egun Incansables
txaranga osatzen duten

musikariak. Goiko
lerroan, ezkerretik
hasita, lehenengoa

–Pello Etxebeste– eta
laugarrena –Mikel

Iriarte– lesakarrak dira.

Joakin Ortega Canario

IZENA, LEITZAN SORTUA
«Leitzan geundela,
emakume batek txa-
rangaren izena zein
zen galdetu zigun, eta
ez zuela izenik eran-
tzun genion, han eta
hemen ibiltzeko as-
moa zuen lagun talde
bat ginela. Emaku-
meak, orduan, egunen
batean izena jartzeko-
tan Los Incasables
jartzeko esan zigun»

J. ORTEGA, CANARIO
Txarangako beteranoa

DATUA

9
MUSIKARI

ditu gaur egun Incansables
txarangak. Horietatik, bi
lesakarrak dira: Mikel

Iriarte eta Pello Etxebeste.
Udan ordezkapenak egiten
dituen bertze lesakar bat
ere aritzen da taldean:

Xabi Fagoaga.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txarangaren bortz sortzaileak.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Sunbilllako bidegurutzearen aferari hurrengo
Errepide Planean emanen diogu soluzioa,
herritarren eskariak kontuan hartuz. Donez-

tebeko futbol zelairako subentzioa? Eskatu! Es-
katzen ez bada, ezin baita eman. Eguneko Zen-
troa?Lehen fasearekinhasigara,beti kontuanhar-
tu baitugu Bidasoaldea. Sanzek errana, eskerrak
zuri jauna. Hauteskundeak hilabetero nahi ditugu.

Hauteskundeak hilabetero

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1991.09.26 / TTIPI-TTAPA 70. zbk

Nekazaritza turismoaren hastapenaz
Azalean Agroturismoa: fenomeno berria izenburupean nekazaritza turismoa-
ren berri eman genuen duela 19 urteko aldizkarian. Gaur egun gurean hain eza-
guna eta arrunta den sektorea hasi berria zen orduan. 36 baserri-hotel gure es-
kualdean titularra zuen erreportajeak eta 165 lagunentzako oporlekua eskain-
tzen zutela jakinarazi zen. Eratsungo Martuneko Mª Carmen Deskargak aipa-
tu zigunez, «Sevilla, Bartzelona eta horrelakoetatik etorri dira eta oso gustura
ibili dira orain artiño». Bertze baserrietan ere gustura ageri ziren esperientzia
berriarekin eta, bistan denez, geroztik aunitz hedatu da.

Erdizko paraje zoragarri batean, 4 eme topa-
tu ziren bazkatzen. Planik ba al duzue iraila-
ren 24, 25 eta 26rako? Etorri nahi al duzue

ElizondokoMerkatuPla-
zara? Hor topatuko ga-
rabazterguztietakoeme
eta ar dotoreenak, eta
aspalditxo ez ditugu
hainbeste ipurdi polit el-
karrekin ikusi, etadenak
bertakoak. Guretzat fe-
ri berezia izanenda, gai-
nera joandenurteanmai-
temendurik geratu nin-
tzenLegasatiketorri zen
ar eder harekin, hori ipurdiak eta hori… hago isi-
lik!! Tetelduta hago! Bestetik, gizaki aunitz ere iza-
nen da bertan, eta horrenbesteko begiradekin ez
ote gara lotsatuko? Gu lotsatu, zera!! Pirenaiko-
ak, bertakoak gara: gu dastatzen gaituenak go-
zatzen du, eta garrantzitsuena da gurekin egune-
ro lanean diharduena, beharbada ez da aberastu-
ko, baina… hagitz zoriontsu eginen dugu.

Behin batean…

Nire txanda
Iñaki ALUSTIZA

Han topatuko gara
bazter guztietatiko
eme eta ar
dotoreenak, eta
aspalditxo ez ditugu
hainbeste ipurdi
polit elkarrekin ikusi,
eta denak bertakoak

Patxi VILA
Berriz ere profesionala

Urte eta erdiko zigorra
bete eta aurten talderik
gabe egon ondotik, hel-
du den denboraldirako
ItaliakoCeramicaFlami-
nia taldearen eskaintza
jasoduBerakoak.Berriz
ere tropelean izanenda.

Koteto EZKURRA
10. txapela buruz buru

KursaalKasinoedobu-
ruz buruko erremonte
txapelketahamargarren
aldiz irabaziduKotetok.
Herritarren arteko lehia
estuan, 30-24 irabazi
zion finalean Julen San
Migel gazteari.

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaia

Nafarroako Artzain Za-
kur txapelketa 11. aldiz
irabazi zuenabuztuaren
29an Uharte Arakilen
Ttikizakurrarekin.Azken
zazpiak segidan eta
horietatkbostTtikirekin
lortu ditu.
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70lagun bildu ginen. Lagunak batzuk, zenba-
it ahaide ere bai. Elkarrekin solastu, elkarre-
kin bazkaldu. Bazkalondoan, urrunera joan-

dako bat gogoratu nuen nik, gure laguna. Isilunea
egin eta haren berri emanez ozenki aritu nintzen
denentzat. Euskaraz, noski, euskaldunakbaikinen
denak;edota iadenak,
kanpotik etorritako
bospasei ez gainera-
koak. Arratsalde erdi-
an, ilunabartzenhasia,
jendea gutika-gutika
etxealdekobideahar-
tzen joan zen.Hurren-
goarte!, ea noiz elkar-
tzen garen berriz!, eta
antzekoak bota geni-
tuen, ohi den bezala.
Giro onean joan zen
egonaldia.
Hala uste, behinik be-
hin. Baina, hara non
oraindik etxeratu ga-
beko bakarretako bat
hurbildu eta kexu ha-
si zen: «lotsagarria!
hauxe lotsagarria izan
dena!» Harritu sama-
rrak gelditu ginen en-
tzungenuenok,zerote
zen, bada, lotsagabe-
ko izan zena. Baina berehala argitu zigun kexaren
arrazoia. «Bai,denentzakomintzatubehar,etaeus-
kara hutsez mintzatu! Errespetu falta izan da. Zer
erran ote dute ez zekiten horiek!». Eta bai, arrazoi
bazuenazkenekohorretan, zerenetakanpotarhai-
ek ere ez baitziren konforme gelditu. Ondoko egu-
netan jakinarazi ziguten.
Horrelako edo idurikoa behin baino gehiagotan
ikusi dugu gure bizitzan. Erdaldun bat baldin ba-
da gure artean, nahiz eta gainerakoak euskaldu-
nak izan,erdaldunari zor zaionerrespetuagatik, er-
darara jo behar dugula uste dugu, eta hala egiten
dugu gehienetan. Baina, eta non gelditzen da eus-
kaldunari zor zaion errespetua?Hizkuntza jendea-
ren izaerarekin lotua dago. Euskaldunaren izaera
ez da erdaldunaren izaera bezain baliotsua? Ez
gara ahanzten ahal geure buruaz, ez dugu bazter-
tzen ahal geure jendea, eta gure herria.
Hain zuzen, euskaldunoi ez digute errespetu han-
diegirik ingurukoek: gogoratu agintarien jokaera,
erdara hutsezko zerbitzu publikoak, lanpostu pu-
blikotarako euskara ez baloratzea, euskararenda-
kodirulaguntzamurritzak.Geurokereezdugumai-
tatuko gure izaera?

Euskaldunaren errespetua

«Eta non gelditzen
da euskaldunari zor
zaion errespetua?
Hizkuntza jendearen
izaerarekin lotua
dago. Euskaldunaren
izaera ez da
erdaldunaren izaera
bezain baliotsua? Ez
gara ahanzten ahal
gure buruaz, ez dugu
baztertzen ahal
geure jendea, eta
gure herria. Hain
zuzen, euskaldunoi
ez digute errespetu
handiegirik
ingurukoek»

Pello APEZETXEA

Zuk kantatu diezu haurrei ttikitan? Eta zuri
kantatu dizute? Oroitzen?: «Kukurruku! Zer
duxu? Buruanmin. Nork egin? Axeriak. Non

da axeria? Errota azpian. Ze ari da? Arto pixarrak
biltzen.Artoazertako?Oiloari emateko.Oiloazerta-
ko? Arroltzea egiteko. Arroltzea zertako? Apezari
emateko. Apeza zertako? Meza emateko? Meza
zertako? Zu ta ni ta mundu guzia salbatzeko!» A,
zuk bertze modu batera ikasi duzu? Kontatu niri!
«Xangolo-mangolo» kanta amari aditu nion lehen-
biziko aldiz gure alaba jaio zenean. Gure nexka-
txak hilabete batzuk zituela, etzinda sehaskan edo
jarrita aulkian, amak haren bi xangoak hartu eta
ezker-eskuingurutzatzen
zizkion, dantzaraziz be-
zala.Hori egitenzuenbi-
tartean, honela kanta-
tzen zion: «Xangolo-
mangolo!Haurhaunon-
go? Ona bada, gureta-
ko; gaixtoa bada, Mar-
kalaingo. Ez dutela be-
harrik,battuztela franko.
Orduan? Putzu beheiti
botatzeko! ... Ez, ez!Gu-
retako!».
Harritu nintzen, ez bai-
nuen ezagutzen. Erran
zidan bere sortetxean
ikasi zuela, baserrian.
Galdetu nion ote zekien
non zegoen Markalain
herria, etaezetzerranzi-
dan, ideiarikezzuela.Fa-
miliara nondik etorri ote zen?
Kontu gehiago ikasi nituen gerora kanta horren
gainean. IruñekoEuskalerria irratiaren haurrentza-
ko programakXinguli-mangulu izena zuen, Dama-
so Intzaren Naparroako euskal esaera zarrak libu-
rutik hartuta. Hark Larraintzar herrian bildu omen
zuen. Programaren hasieran emakume batek gu-
re amak bezalatsu kantatzen zuen kanta bera. Hu-
ra Eugikoa zela erran zidaten, baina Markalainen
bizi zela. Gero Azkuek Euskal Herri osoan bilduri-
ko kantekin prestatu zuen Kantutegia ezagunean
ere harrapatu nuen. Paratzen zuen Oskotzen ika-
si zuela.
Oskotz eta Larraintzar ez dira Markalaindik sobe-
ra aparte. Iduri du paraje haietakoa izaten ahal de-
la kanta. Alkaiagara nola ailegatu zen? Misterioa.
Edu Zelaieta poetak erraten duen bezala, norbai-
tek kontrabandoan ekarri izanen zuen. Orain pa-
ketea gure bizkarrean dugu. Gure txanda da. Pa-
satu ondotik heldu direnei, bidean galdu gabe!

Haur kantak

«Alkaiagara nola
ailegatu zen?
Misterioa. Edu
Zelaieta poetak
erraten duen
bezala, norbaitek
kontrabandoan
ekarri izanen zuen.
Orain paketa gure
bizkarrean dugu.
Gure txanda da.
Pasatu ondotik
heldu direnei,
bidean galdu
gabe!»

Mikel TABERNA IRAZOKI «KAPI»

Kolaborazioak
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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

Baztandarren
Biltzarraren
inguruan
hausnarketak

Baztandarren Biltzarra
Elkartea

BaztandarrenBiltza-
rra Elkarteko kideok,
Baztandarren Biltzarra
besta eguna eta elkar-
tea beraren gain, zen-
bait hausnarketa egin
ondoren, ondoko pun-
tu hauek ditugu hizpi-
de:

Lehenik eta behin,
aurtengo baztandarre-
nen inguruan,erran,oro
har,baloraziopositiboa
egiten dugula, baina
zenbait aferen gaineko
xehetasunak argitu be-
harrean gaudela: bate-
tik, arras konten gaude
gero eta baztandar ge-
hiagok orga desfilean
parte hartzen duzuela-
ko eta era berean, es-
kerrak eman egunean
borondatez lan egiten
duzuen guziei. Baina
baita ere, kontzientzia
har dezagun bestaren
antolakuntzagabe,hau
da, antolakuntzan eta
laguntzarako jende ge-
hiago egon ezean, BB
eguna eta hortaz, ka-
rrozarik,bazkaririk… ez
liratekeela posible iza-
nen.

Bertzetik, egunean
berean egondako gaiz-
ki ulertu batzuen ingu-
ruan,elkarteakberebar-
kamena adierazten du,
elkarteko kideek mo-
mentu eta une zehatz
batzuetan, beti ere, an-
tolakuntzaksuposatzen
duen presioak eragin-
da,erakutsitakomodu-

engatik. Baina aldi be-
rean konprenitzea es-
katu. Adibiderako ia
1.600 pertsonendako
bazkaria antolatu eta
biltzeak esfortzu han-
diasuposatzendigueta
ulertuko den moduan
«bakan batzuek beren
gisara jokatuz»gero,gu-
re nahiaren kontra, ten-
tsio momentu batzuk
sortzera garamatza.

Honetazgain, zabal-
dutako zurrumurru ba-
tzukgezurtatubeharre-
an gaude. Zurrumurru-
en arabera, elkarteak
udaletxea ixteko eska-
tuomenzuen.Plaza itxi-
ta egonik, orgen «an-
tzerkietako momentu-
rik ikusgarriena» ahalik
eta jendegehienek ikus
zezaten Herriko Etxea-
ren parean egitea pro-
posatu genien orgei,
udaletxea itxita egon
edo ez.

Azkenik, besta egu-
neko gan-torri zerbi-
tzuaren inguruan gure
barkamenak zuei, era-
biltzaileeiadierazi.Gaiz-
ki ulertu bat dela me-
dio, igande gaueko au-
tobuszerbitzurikezbai-
tzen izan.

Gauzak hone l a ,
Baztandarren Biltzarra
eguna eta elkarteak ur-
te guzian zehar egiten
dituen hainbat ekintza
antolatu eta segida iza-
teak zalantza handiak
sortudizkigu,batezere,
momentu hauetan.
Arestian aipatu gisara,
kideek beren boronda-
tezesfortzueta lanhan-
dia egitendute. Aurten,
ordea, kideetako auni-
tzek elkartea utzikodu-
te eta inor berririk sar-
tu ezean, zalantza ho-
riek areagotu bertzerik
ez dira eginen. Orain,

inoiz baino gehiago
BaztandarrenBiltzarrak
zuen beharra du!

Kale indarkeria
Lekarozen

Nerea ITURRIRIA MEOKI
Erratzuko lekauztarra

Lekauzko bestetan
Mutildantzen inguruan
jasandako «kale indar-
keria» eraso batzuen
berri eman nahiko nu-
ke lerro hauen bitartez.

Atsetan, plaza dan-
tzanari zirenneska-mu-
tilez betia zegoenean,
herriko argi publikoa
kentzeko ideia zoraga-
rria bururatu zitzaion
«kaputxa»gabezebilen
kuadrilla «kontrolatu»
bati.

Bizilagun batzuen
borondate onari esker,
etxekobalkoitik fokobat
piztuta, plaza argiztatu
eta dantzak kusi ahal
izan genituen.

Lotsagarrie!Amorrua
eta batez ere tristura
eragin zidan «tradizio-
nalista» hauen jokabi-
deak. Zuen printzipio-
ekneskekindantzatzea
eragozten badizuete,
atra plazatik baina utzi
bertzeoi bestaz goza-
tzen.

Neskek dantzatzen
bazuten, txistulariei ez
jotzekoerteaerabakize-
nuten batzuen artean.
Arras demokratikoa!.
Jakin dezazuela, esku-
bideak ez direla bozka-
tzen!

Bertzalde ,autorida-
deen«kondena»ezaere
salatu nahiko nuke.

Emakumeok ere gu-
reondarekulturalaman-
tentzearen alde segitu-
ko dugu lanean.

Saran eta
bertze herritan
berriemaile
premian

Ttipi-Ttapa Fundazioa

Urteetan lankide, la-
guntzaileetaberriemai-
le izan dugun Xan Ha-
rriaguek, laneta ikaske-
ta aferak direla medio
berriemaile lana utziko
duela-eta, TTIPI-TTA-
PAk laguntzaeskatuna-
hi die Sarako harpide-
dun eta irakurleei: nor-
baitek irakurle izatetik
berrien idazle izaterapa-
satu nahi badu, irekiak
dituTTIPI-TTAPAko lei-
hoak, lerro hauen azpi-
koaldeanageridiren te-
lefonoedohelbideenbi-
dez. Saran ez ezik, ber-
tze hainbat herrietako
kontuakeregusturahar-
tuko genituzke. Horre-
tarakogurekinharrema-
nean jartzeaaskiduzue
eta solastuko gara.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Manolo AROZENA • Neurria: Hamarreko handia

Abertzaleak beti izan du
herri lanerako sena
baina aitzaki ETA hartuta
suntsitu digute dena
gure orainak edo geroak
beharko du jarraipena
batzuentzako gehiegizkoa
bestentzat aski ez dena
ba su-etena behar bagenun
hona hemen su-etena.

Gordean zeuden ilusioak
atera dira argira
baina urruti jarri behar da
herri honen ikusmira
erakundetan demokrazia
presoak Euskal Herrira
lehen urratsa nere iritziz
gutxienean hori da
guztiok lana egin dezagun
datorrenari begira.

ETAren su-etena
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola azalduko zenioke jendeari
nor den Xanti Elizagoien?
Etxalarkobaserritarbat,herrianbar-
na ibiltzen dena.

Zein afizio dituzu?
Lana,egunguztian.Etahortikapar-
te, juergak ere gustatzen zaizkit.

Herrikobestakalainauteriak,zein
dituzu nahiago?
Lehenbiziko inauteriak eta bestak
gero.

Oraindik garaiz bagabiltza ere,
pentsatu al duzu hurrengo inau-
terietako mozorroa?
Ez, momentuan egiten dut hori.

Inoizjauntziduzunmozorrorikpo-
litena?
Orain dela 40 bat urte emaztekiz
beztitu nintzenekoa, parejarekin.

Gitarrarekin ere ikusia zaitugu
TTIPI-TTAPAn?
Besta gustatzen zait eta...
Urritzokietakoauzokobes-
tan dugu hurrengo saioa.

Sagardo ona egiteko se-
kretua zein da?
Sagarra ona izatea, eta as-
matzea.Ardoaegitenere
saiatzen gara, maha-
tsa erosita.

Motozerrarekin
zerbeza botilak
irekitzekoideia
nolatan go-

gotu zitzaizun?
Burgi herrian mutiko bat zerbezak
motozerrarekin irekitzenikusinuen
etagauzakikusietaprobatzeagus-
tatzen zait.

Hori egiteko zenbat ordu pasatu
dituzu aitzinetik?
Etxean bi proba ttiki egin nituen.

Artikutzan, jendaurrean zerbeza
botilak motozerrarekin ireki zeni-
tuen lehendabiziko aldia izan al
zen?
Etxalarko bestetan egin nuen le-
hendabizikoa, eta Artikutzakoa bi-
garrena izan zen. Baina ez nintzen
gustura gelditu, motozerra haun-
diegia zen eta... Eta Urritzokietako
bestan bertze saio bat eginen dut.
Aritu naizen guztietan motozerra
diferentearekin aritu naiz, eta he-

mendik aitzinera kotxean bat
ibili behar dut nirekin.
Zer du Etxalarrek bertze
herriek ez dutena?
Usategiak hor daude. Nik
nonahi laketzendutaisa,

jendearekin tra-
tua gusta-
tzen bai-
tzait,baina
hemen
gustura
bizi
naiz.

«Ikasle guztiak klase
bakarrean egonda,
ttikiek haundiengandik
ikasten dute, batez ere,
ikasteko ohiturak, kla-
sean nola portatu... eta
ttikien azalpenak haun-
dientzat errepasatzeko
baliagarriak dira. Gisa
honetako ikastetxeetan
dena ikusi eta entzuten
da (...) Eskulanak, adi-
bidez, elkarrekin egiten
ditugu. Bakoitzak bere
adinari dagokiona egi-
ten du, baina material
berdinarekin».

Carlos BRACO
Legasako eskolako irakaslea
D. NAVARRA, 2010.09.07

«Ni orain oso ondo
nago, aurten arazotxo
bat izan nuen hasie-
ran, baina zorte txar
kontua izan zen (...)
Gazte hauen aurka
buruz buru jokatzeko
ehuneko ehuna eman
behar dut. Oso indar-
tsu daude, arinak dira,
asko jokatzen dute
eta nik oso ondo
prestatua egon behar
dut. Datorren urtean,
jada 38 urterekin ez
dakit nola egonen
naizen».

Koteto EZKURRA
Doneztebeko erremontista
GARA, 2010.09.07 � Xanti ELIZAGOIEN � Etxalartarra
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EKONOMIA

UDALA � NAFARROAKO GOBERNUKO TOKI ADMINISTRAZIO DEPARTAMENTUAK BIDERATU DU

143.860 euroko dirulaguntza
hartuko dute eskualdeko udalek
Efizientzia
energetikorako
eta
administrazio
elektronikorako
izanen da

TTIPI-TTAPA
Krisiaren Kontrako

2010eko Planaren bar-
ne, teknologia berrien
garapenera eta efizien-
tzia energetikora bide-
ratutako dirulaguntza
deialdiaeginzuenNafa-
rroako Gobernuko Toki
AdministrazioDeparta-
mentuak bere garaian,
eta deialdi horren bitar-
tez, 143.859,97 euroko
dirulaguntza hartuko
dute eskualdeko 23
udalek: Arantza (3.500
euro), Areso (3.500 eu-
ro), Baztan (28.000 eu-
ro), Bera (18.500), Ber-
tizarana (3.500 euro),
Donamaria, Oiz, Urroz
eta Beintza-Labaien
(3.500 euro), Donezte-
be (8.500), Elgorriaga
(3.360 euro), Eratsun
(3.500 euro), Etxalar
(7.500 euro), Ezkurra
(3.500 euro), Goizueta
(3.997,97), Igantzi (7.500
euro), Ituren (3.500 eu-
ro), Leitza (18.500 eu-
ro), Lesaka (8.500 eu-
ro), Saldias (3.500 eu-
ro), Sunbilla (3.500 eu-
ro),Urdazubi (3.500eu-
ro) eta Zugarramurdi
(3.500 euro).

LANA

Abuztuan ere
%6,87 egin
du goiti
langabeziak
eskualdean
TTIPI-TTAPA
Uda denboraldia lan-
gabeziak beheiti egi-
ten duen garaia izaten
da normalean. Baina,
iaz bezala, aurten ere
ez da halakorik gerta-
tu eskualdean. Uztai-
leanekaineanbaino18
langabe gehiago izan
ziren eta abuztuan ere
kopurua nabarmen
haundituzen(71langa-
be gehiago). 1.105 la-
gunek emana zuten
izenaDoneztebekoEn-
pleguBulegoan,uztai-
lean baino %6,87 ge-
hiagok. Doneztebeko
Bulegoarenbidez,387
kontratu egin ziren
abuztuan,bainahorie-
tatik 24 izan ziren mu-
gagabeak. Adina eta
sexuaridagokionez,25
urtez goitiko gizase-
meetan somatu zen
igoerarik handiena
(430etik492ra igozen)
eta adin horretako
emakumeetan481etik
489ra igo zen. 25 ur-
tez beheitiko gizase-
metan,82tik81erajau-
tsizenetaemakumee-
tan41etik43raigo.Lan
arloeidagokienez,zer-
bitzuen arloak dauka
langabe gehien, eta
abuztuan igo egin zen
(588tik 604ra). Halere,
Saverakoerregulazioa-
ren ondorioz, industri-
ansomatuzen igoera-
rik haundiena (265).
Eraikuntzan ere goiti
eginzuen langabeziak
(149); nekazaritzan
jautsi (19) eta aitzine-
tik lanik egin ez zute-
nak 68 ziren abuztu
hondarrean, uztailean
baino 1 gehiago.

� HERRIA PROIEKTUA DIRULAGUNTZA

ARANTZA Administrazio elektronikoa paratu eta
herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro

ARESO Herriko argi-fluxuaren murriztailea 4.000 euro
BAZTAN Udaletxean administrazio elektronikoa

paratzeko bigarren fasea 13.500 euro
BAZTAN Udaletxeko efizientzia energetikoa hobetu 15.000 euro
BERA Herriko argiteriaren efizentzia energetikoa 10.000 euro
BERA Udaletxean administrazio elektronikoa

paratzeko bigarren fasea 8.500 euro
BERTIZARANA Administrazio elektronikoa paratu 3.500 euro
DONAMARIA Administrazio elektronikoa paratu

Donamaria, Oiz, Urroz eta Beintza-Labaienen 3.500 euro
DONEZTEBE Udaletxean administrazio elektronikoa

paratzeko bigarren fasea 8.500 euro
ELGORRIAGA Urruneko Zerbitzu Zentroan sartu eta

web orria argitaratzea 3.360 euro
ERATSUN Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro
ETXALAR Herriko Etxea eta eskola zaharretan 4.000 euro
ETXALAR Gizarte informazioa eta

administrazio elektronikoa paratu 3.500 euro
EZKURRA Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro
GOIZUETA Herriko argiteria zaharberritu eta hobetu 3.999,97 euro
IGANTZI Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro
IGANTZI Eskolako lehiak aldatu 4.000 euro
ITUREN Administrazio elektronikoa paratu 3.500 euro
LEITZA Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 8.500 euro
LEITZA Gizarte eraikina zaharberritu 10.000 euro
LESAKA Udaletxean administrazio elektronikoa

paratzeko bigarren fasea 8.500 euro
SALDIAS Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro
SUNBILLA Administrazio elektronikoa paratu eta

herritarren zerbitzua hobetu 3.500 euro
URDAZUBI Administrazio elektronikoa paratu 3.500 euro
ZUGARRAMURDI Administrazio elektronikoa paratu 3.500 euro
GUZTIRA 143.859,97 euro
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BERA

Horrez gain,
Dantzari Ttiki
Eguna eginen
da larunbatean

TTIPI-TTAPA
LabiagaIkastolaketa

herriko hainbat eragilek
LoreJokoakantolatudi-
tuzte ortzegun honeta-
tik igandera:

IRAILAK 16, ORTZEGUNA
•KarmeleJaiorenZube-
zainahul liburuaren ira-
kurketa aktiboa Gure
Txokoan(17:00-20:00),
Euskara Mankomu-
nitatearen eskutik.

IRAILAK 17, ORTZIRALA
• Mirari Bereziartuaren
hitzaldia: Euskal Herria
estatuareneuskalesko-
la nazionala liburutegi-
an(20:00),LabiagaIkas-
tolaren eskutik.

IRAILAK 18, LARUNBATA
• Joan Mª Beltranekin
euskaltresnenkontzer-
tua Altzateko Plazan
–eguraldiona–edoKul-
tur Etxean –euria–
(18:30),LabiagaIkasto-
la eta Kultur Batzor-
deak antolatua.

IRAILAK 19, IGANDEA
ERROMERIA EGUNA
• Patata tortilla lehiake-

ta (11:30-12:30). Izena
ematekoXuga,Errekal-
de eta Ikastolan.
• Kale animazioaMusi-
kaEskolako trikitilarie-
kin.
• Bertsopoteoa (12:30).
• Ikastolako bazkaria
(14:00).
• Joseph and John-en
ikuskizuna Altzateko
frontoian: This is the
Basque Country.
• Dantza herrikoiak Gu-
re Txokoakoekin.
• Arratsalde osoan mu-
sikaetakaleanimazioa
Lesakakotrikitilariekin.
Igandean,baserrita-

rrez janzteko deia egin
dute antolatzaileek.

Dantzari Ttiki Eguna
AurtenXVI.aldizDan-

tzari Ttiki Eguna eginen
dalarunbathonetan,Gu-
reTxokoaDantzaTalde-
ak antolatuta. 10:30etik
aitzinera Euskal Herriko
hainbat dantzari gazte-
txo herrian ibiliko dira.

Vila profesionaletan
2011ntxirrindularitza

profesionaleraitzulikoda
Patxi Vila. 18 hilabeteko
zigorrabeteondotik, tal-
derikgabeegonda,bai-
na heldu den urtetik
aitzinera, Italiako Cera-
mica Flaminia taldean
ariko da.

OSPAKIZUNAK � LABIAGA IKASTOLAK ANTOLATUTA

Lore Jokoen barne
hainbat ekitaldi
izanen dira
asteburuan

ARGAZKIA: TELLETXEA

Realak irabazi du Jon Irazoki eta Unai Zelaietaren omenez
jokatutako lehia
Jon Irazoki gogoan urtero egiten den memoriala berezia izan da aurten. Izan ere,
Genaro Taldeak proposatuta, egun berean Unai Zelaieta zena ere omendu zen,
trafiko istripuz hil zenetik 10 urte bete direlako. Matzada futbol-zelaian jokatu zen
lehia triangularra abuztuaren 28an eta Gure Txokoa eta Lesakako Beti Gazteko
talde nagusiak eta Realeko jubenilak aritu ziren jokoan. Beti Gazte eta Gure Txo-
koaren arteko partidan, etxekoek 2-1 irabazi zuten. Reala eta Beti Gaztek jokatu
zutenean, 2-1ekomarkagailuarekin donostiarren aldera joan zen garaipena. Rea-
la eta Gure Txokoaren arteko azken lehian Gipuzkoako taldeak irabazi zuen, 0-2.

ARGAZKIAK: ANTTON ERKIZIA

Joan dira Agerrako bestak
Bertze urte batez Agerrako auzotarrek antolaturiko bestak giro ederrean joan di-
ra. Zozketa ere egin zen egitarauaren barne, eta hauek izan ziren zenbaki saridu-
nak: 0548 zenbakia (Pikabea Harategian saldua); 0955 zenbakia (Manolo ferrete-
rian saldua); eta 1.280 zenbakia (plazan saldua). Lerro hauen bitartez, auzotarrek
eskerrak eman nahi izan dizkiete lagundudieten guztiei: denda, komertzio, enpre-
sa ttiki... Baita Udalari eta zozketarako txartelak saltzen aritu diren eta erosi dituz-
ten guztiei ere. «Besta hauetan lanean eta parte hartu duzuen guztiei. Zuentzat
egiten dira bestak eta zuek gabe bestarik ez legoke».

Goiko «bihotzeko» argazkilari
Oraingoan, bihotzeko aldizkarien ar-
gazkilari bilakatu da Martin Goiko-
etxea Goiko. Espainiar estatuan ge-
hiensaltzendenHolaaldizkariakerre-
portaje zabala eskaini dio Alvaro de
Marichalar aristokrata eta abentura-
zalearenetaEkaterinabereandregaia-
ren arteko ezkontzari. Hain zuzen,
irailaren 25ean ezkonduko dira eta
bikotearenargazkiakGoikokegindi-
tu, Marichalar berak hala eskatuta.
Aldizkarikoportadanagertzendenaz
gain, formatuhandikobertze22erre-
trato argitaratu dizkiote Goikori, 15
orrialdetan banatuak.
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LESAKA

LANA � KASIK URTE ETA ERDI ERE-AN IZAN ONDOTIK

Zalaingo lantegiak ez du
Erregulazio Espedientea
gehiago luzatuko
Lan kargaren
aurreikuspena
hobetu dela
jakinarazi die
zuzendaritzak
langileei

Aitor AROTZENA
2009ko maiatzaren

25etik 2010eko irailaren
30a bitarte Lan Erregu-
lazio Espedientepean
daudeCondesataldeko
Zalaingo fabrikako lan-
gileak. Kasik urte eta er-
diemanduteegoeraho-
rretan, baina espedien-
tea ez dela gehiago lu-

zatuko jakinarazi die zu-
zendaritzaklangileenor-
dezkariei, «urte bukaera
bitarte lan kargaren au-
rreikuspena hobetu de-
lako». Langileek baikor-
tasunez hartu dute be-
rria,duelaurteeskas303
langileetatik 140 kalera-
tzeko espedientea pro-
posatzekotanbaitzego-
en lantegia. Aukera ho-
rren kontra protestatze-
ko, Zalaingo langileak
Gasteizera joan ziren
iazko irailean, Condesa
taldekoegoitzarenaitzi-
nean protesta egiteko.
Aurtengo otsailean ere,
bertzemobilizazioenar-
tean,manifestazioaegin

zuten Zalaingo lantegi-
tikBerakoplazara.Azke-
nean ez zen kaleratzerik
izan, Langileen Batzor-
deak eta zuzendaritzak
akordio bat sinatu bai-
tzuten martxoan, lante-
giaren bideragarritasu-
na onartuz. Halere, lan-
gileei modu ezberdine-
an eragin dien EREare-
kin segitu dute. 2004an
480langilezituenZalain-
go lantegiak eta gaur
egun 300 inguru ditu.
LangileenBatzordetikai-
patudutenez,«berriona
da, baina orain ikusi be-
harko dugu urte bukae-
raneta2011urteanmer-
katuak duen bilakaera».

UTZITAKO ARGAZKIA

Alejo Sarobe eta Bixente Igartzabal
bikain ibili dira uda honetan ere
Abuztuaren 15ean jokatu zen Embrunman triatloi
luzean (3,8 km igerian, 188 bizikletan eta maratoia
lasterka) bikain ibili ziren Beti Gazteko Bixente Igar-
tzabal eta Alejo Sarobe. 898 parte-hartzaileen ar-
tean 37. postua eskuratu zuen Bixentek, 11 ordu,
33minutu eta 51 segundo lanean aritu ondotik. Ale-
jo 320. postuan sartu zen, 13 ordu, 43 minutu eta
35 segundoko denborarekin. Aitzinetik, uztailaren
16an, Altriman proba gogorrean ere parte hartu zu-
ten. Sarobek meritu handiko 31. postua lortu zuen,
15 ordu, 58 minutu eta 25 segundoko saioaren on-
dotik. Igartzabalek, aldiz, ez zuen proba bukatzerik
izan, bizikletako saioa laugarren bukatu ondotik.

Mendi bizikleta ibilaldia antolatu du
Beti Gaztek igande honetarako
A.A.

Beti Gazte elkarteak antolatutako
BTT ibilaldia irailaren 19an eginen da.
Igandean 09:00etan abiatuko da fro-
ga ez lehiakorra, baina izen-ematea
08:00etatik 09:00etara egiten ahal da
plazan. Bazkideek 10 euro ordaindu
beharko dute eta bazkide ez direnek

15. Aurtengoan hiru ibilbide izanendi-
tuzte txirrindulariek aukeran. Luzee-
nak 50 kilometro izanen ditu, 1.700
metroko desnibel positiboa eta zailta-
sunerdiedoaltukoadelajakinarazidu-
te antolatzaileek. Bigarren ibilaldia 32
kilometrokoa izanen da eta hirugarre-
na 28 kilometrokoa.

Artearen Txokoa
Beti Gazten

SantiagoJorgemar-
golariaren eskutik Ar-
tearenTxokoa izanenda
ikasturte honetan Beti
Gazten, nahi duen gu-
ziari zabaldua. Astele-
henet ik or tz i ra le ra
17:00etatik 20:00etara
eta larunbatetan11:00-
etatik14:00etara izanen
da.

Kulkiren jokoak
irailaren 29an

Azkeneko urteetako
ohiturari eutsiz, Kulki-
ren jokoak ekarriko di-
tu Tantirumairu Ikasto-
lak aurten ere. Irailaren
29an izanen da hitzor-
dua 16:30ean ikastola-
kopatioan (euriaeginen
balu udal pilotalekuan)
eta bi orduz baserriko
jolasak izanen dira.
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MENDIA � MANTTALE TALDEAN ARI DA

Iñigo Lasaga
lasterkalariak
hainbat sari
irabazi ditu
Euskal
Selekzioak
deituta, Euskal
Herritik kanpo
ibili da

Irune eta Itsaso
IñigoLasagaMantta-

leko korrikalaria gogotik
ari da mendi lasterkete-
tan. 2006ean hasi zen
karreretan eta geroztik
hainbat sari irabazi ditu.
Joan den urtea izan zen
lasterketa gehien iraba-
zi zituena. Nafarroako
Kopan txapelduna izan
zen,Zumarraga-Urretxu
mendi lasterketan lehe-
na,Etxarri-Aranazekoan
irabazle eta berak erran
duenez,ilusiogehienegin
zionaetxeondoan joka-
tutako Sarako Kontra-
bandistenlasterketaira-
baztea izan zen.

Aurten, berriz, Bera-
ko Erdi Maratoian 6.
akautu zuen eta Isaba-
koCamileExtremen15..
Orain udazkenean, Ola-
zagutiakolasterketaneta
Etxarri-Aranazekoanpar-
te hartu nahi du. Euskal
SelekzioakdeitutaMun-
duko Kopan ere parte
hartu du.MaiatzeanZe-
gama-Aizkorri mara-
toian11.eginzuen,ekai-

nean Portugalen 9.,
abuztuhasieran7.geldi-
tuzenFrantziaeta Italia-
komuganjokatutakolas-
terketan eta abuztu bu-
kaeran 4. izan zen Italia
eta Suitzako mugan.
Igandehonetan,hilak19,
berriz ere lasterketa du
Italian.

Hori bai, maila hau
mantentzeko astean
bozpasei egunez gogor
entrenatu behar du eta
aunitz sakrifikatu, baina
mereziduhorrelakomai-
lara iritsita. Animo Iñigo!

Bestak Urritzokietan
Aurtenereilusiohaun-

diz prestatu dituzte urri-
tzokietarrekauzokobes-
tak.

IRAILAK 14, ASTEARTEA
• 11:30ean meza Santa
Krutz ermitan.
•Ondotikauzotarrekes-
kainitako hamaiketa-
koa.
• 18:30ean txokolatada
Sainduneko zubian.

IRAILAK 19, IGANDEA
• 11:30eanMezaNagu-
sia Santa Krutz ermi-
tan.
• 12:30ean trikitilariek
auzoazeharkatukodu-
te kalejira joz.

•14:00etanasauaSain-
duneko zubian.
•Bazkalduondotikmus
eta partxis txapelketa.
• 17:30ean jokoak: kau-
tzu jaurtiketa, zaku las-
terketa,zapelbotatzea.

• Ondotik erakustaldi
sorpresa.
• Gero, sari banaketa
• 18:30ean dantzaldia
trikitilariekin.
• 20:30ean afaria.
•Afalondoantrikitilariak.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

74 neska-mutikok hasi dute ikasturtea
Uda akautzearekin batera, haurrak eskolara bueltatu dira. Ikasturte honetan zazpi
haur berri hasi dira: Ane Arburua Iturria, Aitor Azkarraga Fernandez, Daniela Cal-
vo Aranzadi, Manex Danboriena Ibarra, Amaiur Elizalde Mitxelena, Enaitz Perez
Mancho eta Robert Marco Petra Stinea. Azken urte hauetan Landagain Eskolan
izan den ikasle kopuru handiena da aurtengoa. Denetara 74 ikasle dira, eta 14 ira-
kasle. Aurtengo berrikuntza nagusia zortzigarren gela martxan jartzea izan da.

ARGAZKIA: LOREA AGIRRE
Iñigo Lasaga mendian goiti lasterka.
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Ehiza denboraldia
Urteroko hitzordua
ehiztariek tenore ho-
netan izaten dute. Bi-
lerak udan izaten di-
tuzte eta Bagatxar eta
Ekaitzakopostuaktxu-
kuntzeko auzolanak
eginondotik, ehizasa-
soirako prest dira.
Guztira 200 ehiztari
inguru daude herrian.
Hemendik aitzinera,
beraz, mendi gainak
populatuagoak ego-
nen dira.

600.000 euroko
bermea landetxe
bat egiteko
600.000 euroko ber-
mea eman du Nafa-
rroako Gobernuak,
Arantzan landetxebe-
r r i ba t eg i t eko .
1.068.814 euroko in-
bertsioa eginez, zortzi
logela eta 16 lagunen-
tzako lekua izanen lu-
keen landetxea eraiki-
tzeko onartu du. Aien-
tsaneraiki nahida,Pa-
tzikurenbordabaserri-
an.Iragarri dutenez, lo
egiteko tokiaz gain,
ostatuaetagosariaere
eskainiko dira, baita
mendi ateraldiak egin
ere, eta Donibane Lo-
hizunen itsasontziz ibi-
laldiakantolatzekoas-
moa ere omen du ja-
beak.

� FLASHHEZKUNTZA � 2010/2011 IKASTURTEA

49 ikasle eta 8 irakaslerekin
hasi da ikasturte berria eskolan
Guraso
Elkarteko juntan
hiru ordezkari
berri izendatu
dituzte

Nerea ALTZURI
Inguruko ikastetxe

aunitzetan bezala, he-
rriko eskolan joan den
asteanhasi zen ikastur-
te berria. Irailaren lehe-
neanmaixuak lantokira
itzuli baldinbazirenere,
eskolako umeak iraila-
ren 6an hasi ziren.

Aurten49 ikasledau-
de eta Eneko Zulaika
Iturria 3 urteko ikasle
bakarra hasi da esko-
lan.Gainerakoan, iazko
sei irakasleez gain, Ne-
rea Alejos irundarra eta
Aitor Elexpuru bizkai-
tarra irakasleberriakba-
tu dira taldera.

Hilabete honetan
goizez bakarrik izanen
dute eskola eta jantoki
zerbitzua ere joan den
astetik dago martxan.

GURASO ELKARTEA
EskolakoGurasoElkar-

teko junta irailaren 3an
berrituzen. Ikasleengu-
rasoguziakbileraradei-
tuak izan ziren batzor-
dea berritzeko eta ber-
tze gaietaz solasteko.
Gutti bildu baziren ere,
juntako hiru ordezkari
berri aukeratu ziren.
Bozkatuenak Fabiola
Taberna, Pili Larretxea
eta Maixe Oskoz izan
ziren. Horrela, bi urtez
juntan egon diren Bea-
triz Taberna, Josune

OtxandorenaetaKoldo-
bikeGorostizaordezka-
tu dituzte.

Lehendakari, eskola
kontseiluko eta ikasle-
en ordezkari karguak
nork beteko dituzten
hurrengo asteetan era-
bakiko da.

Hiruordezkariberriez
gain,Sonia Iturria,Bea-
triz Iparragirre, Pili Te-
lletxeaetaArantxaOte-
gi juntako taldeanman-
tenduko dira.

PELETTIKI HAUR ESKOLA
Pelettiki Haur Esko-

lako lagunak ere ikas-
turteaabiatudute. Iazko
Maddalen eta Kattinek
Iraide etaOierrekin jos-
tatzeko eta gauza au-
nitz egiteko aukera iza-
nen dute aurten, azken
bineska-mutikoakhaur
eskolanhasibaitira.Be-
randuxeagoElene,Asi-
er eta Haizea ere esko-
la ttikiko taldera batu-
ko dira.

ARGAZKIA: KOLDOBIKE GOROSTIZAK UTZITAKOA

Pelettiki Haur Eskolan ikasturtea hasi duten lau neska-mutikoak Koldobike arduraduna-
rekin. Ezkerretik hasita, Koldobike, Oier, Maddalen, Iraide eta Kattin. Beranduago Asier,
Elene eta Haizea hastekoak dira.

ARANTZA
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SUNBILLA

Horietatik 13
ikasle berriak
dira

Itxaso ARRIETA
Udako oporrak aki-

tu, eta joan den aste-
an hasi zuten ikasturte
berria neska-mutikoek.
Guztira 62 ikasle dira
aurtenhasi direnak, eta
horietatik 13 lehenbizi-
ko aldiz joanendira es-
kolara: hiru urteko ha-
mar, lau urteko bi eta
LehenHezkuntzako le-
hendabiziko mailan
bertze bat.

Mikel Bastante, Na-
roaPetrirena,UnaxLa-
rraburu, Uxue Ibarra,
Aitor Igoa, Uxue Ar-

mendariz, Ahielen Ira-
zoki, Ane Zelaieta, Jon
Ibarra eta Hodei Gas-
tesi dira hiru urteko
hasiberriak; lau urteko
berriak Joakin Jimenez
eta Jose Migel Neac-
su dira eta Jose Luis
Neacsu lehendabiziko
mailan hasi den berria
da.

13 SARTU ETA SEI
KANPORA

Herriko eskola utzi
dutenak, bertzalde, sei
lagun izan dira. Horie-
tatik bortz DBHko le-
hendabiziko maila egi-
tera joan dira herritik
kanpo eta bertzea Le-
hen Hezkuntzako sei-
garren maila egitera.

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

62 neska-
mutikok hasi
dute ikasturte
berria eskolan

ARGAZKIA: ITXASO ARRIETA

Labaderoa berritua
Elektrizitate lanaren faltan, labaderoa berritzeko lanak akitu dira. 30.000 euroko
aurrekontua izan dute eta diru hori Udalaren etaNafarroakoKutxaren zuk aukera-
tu, zuk erabaki ekimenaren bidez lortu da. Alde batetik, teilatua berritu da, eta
bertzetik, barruko aldea zaharberritzeaz gain, kanpoan aska berria egin da. Jo-
an den urtean, Mankomunitatearen bidez, ezintasunak dituzten langileak aritu
ziren iskin harriak paratzen, eta uda honetan herriko bozpasei jubilatu aritu dira
lanean, Pako Sanzberroren gidaritzapean. Ura martxan paratzea da orain falta
dena, eta hori bonba batekin eginen da.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Laugarren errepide mozketa «mugitua»
Ekainean hasita laugarren aldiz, bidegurutzeari irtenbide duina emateko eskatuz
errepideamoztuzutenherritarrekirailaren9an.Orduraartekomobilizaziorikmugitue-
na izan zen, ia ezbehar bat gertatu zelako. Aitzineko aldietan, tunela baino lehen
Guardia Zibila jarri ohi zen, ibilgailuei abiaduramoteltzeko eskatuz, baina azkene-
koan ez zuen hala egin eta kamioi batek bertze norabidera sartu behar izan zuen
gelditzeko. Horrez gain, Guardia Zibilak trafikoa herrira sartzeko edo herritik ate-
ratzeko errailetan barna desbideratu zuenez, ezin erran erabateko mozketa egin
zenik. Irailaren7an, bertzalde,Doneztebeko IATestazio berriaren inaugurazioa ze-
la-eta, Nafarroako Gobernuko presidentea, hainbat kontseilari eta bertze aginta-
riak bertan zirela aprobetxatuz, berriz ere protestan joan ziren herritarrak. Inaugu-
razio ekitaldi osoan hantxe egon ziren, errepidearen bertze aldean. Baina inaugu-
razioa akitu eta pankartak biltzen ari zirenean, Begoña Sanzberro LandaGarapen
eta Ingurumen kontseilaria hurbildu eta Miguel Sanzekin inprobisatutako bilera
bat egitea proposatu zien Pako Errandonea alkateari eta zinegotziei. Hamar bat
minutuz solasean aritu ziren Gobernuko ordezkariekin eta alkateak TTIPI-TTAPA-
ri aipatu dionez, «hurrengo Errepide Planean sunbildarren eskariak kontuan har-
tuko direla» erran omen zien Sanzek. Herritarrek eskatzen dituzten bi proposame-
nenartean, irteeraerrepidenagusiarengainekoaldetikegitearenaldeagertuomen
zen Sanz. Presidenteak hori agindu ondotik irailaren 9koa azken mozketa izan zi-
tekeela aitzineratu zuen alkateak, baina oraindik ez dago batere garbi.
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GIZARTEA � BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEAREN EGUNA

Hogei urte bete dira
mankomunitatea sortu zela
Urteurrena aitzakia hartuta,
urriaren 31n Beran
Mankomunitatearen eguna
izanen da. Pello
Apezetxeak, Bittori
Telletxeak eta Mikel
Legarrak gogoeta egin
dute garai hartaz

TTIPI-TTAPA

Nolako giroa zegoen euskararen ingu-
ruan Mankomunitatea sortu aitzinetik?

Pello Apezetxea: Euskararen aldeko
sentimendua bazen. Diktadura denboran
askatasuna eta euskara debekatuak egon
baitziren, hura akabatzean lehertze gisako
fenomenoa gertatu zen, debekatuta egon-
dakoen aldekoa, eta, neurri batez, haiek
berreskuratu nahia. Biztanleriaren sektore
batena, noski.

Ikastolak sortu ziren, eta horrek jende
aunitz euskara munduan sartzera bulkatu
zuen. Andereñoen lana ordaintzeko ere, Di-
putazio eta Udalen dirulaguntza urri geldi-
tzen zen. Diru gehiago eskuratzeko eta to-
ki eta materialea egokitzeko, ikasleen gu-
rasoek lan egin behar izan zuten, eta gogoz
egin zuten, ikastolak aitzinera eramateko.
Hainbat gauza antolatzen zuten herritarren
laguntza eskatzeko, horrela jende gehiago
interesatuz euskararen alde.

Euskara ikastekoedoetahobetzekokla-
seak ematen hasi ziren, gau eskola izena-
rekin, lehenbizitik.Euskaltegi izenarekinge-

ro, Bortzirietako irakasleak bildu eta pres-
tatze lanetan lagunduz, eta ikasleak era-
kartzekokanpainakantolatuz.Lehenengoe-
tan nahiz gerokoetan, jendearengogoa iku-
si zen, eta taldeak sortu ziren.

Euskararen aldeko erabaki berezia izan
zen eskoletan D eredua sartzea, haurrak el-
karrekin erdaraz aritzetik euskaraz aritzera
eraman baitzituen.

Fenomeno hauek jendeak zuen senti-
mendua, kontzientzia eta gogoa erakusten
digute. Baina, denbora berean, euskaraga-
nako kontzientzia hori indartzen lagungarri
izan zirela uste dut. Bide horretan sartu be-
harko genuke TTIPI-TTAPAren sorrera ere,
lehenengo urteetan maiztasun ttikiagore-
kin, 1990ean hamabortzekari bihurtu zena.

Bittori Telletxea. Gizartean euskararen
aldeko giroa bazegoen eta gogoa ere bai,
gabezia handia sumatzen zelako. Bortzi-
rietan zaila zen edozein udaletara edo era-
kundeetara euskaraz jotzea. Presentzia es-
kasa zuen euskarak gizartean: hiru hilabe-
tetik TTIPI-TTAPA ateratzen zen, Euskalte-
gia martxan jarri zen... Administrazio alde-
tik sumatzen zen zerbait egiteko beharra
eta jendeartean Euskararen gaiak lehenta-
suna hartu zuen.

Erraten ahal dugu 1983en Nafarroa Oi-
nez izan zela Beran eta ondotik kultur giroa
erezabalduzela,euskarari lehentasunaema-
nez. Euskaltegiak eragin handia zuen, el-
karteak eta bertze erakundeak ere bai eta
giro horretan eta 1987ko hauteskundeen
ondotik, zerbait egitekobeharrazegoelana-
barmentzen da. 1988an hasi ginen serios-
kiEuskararenaldekoazpiegituraantolatzen
etaazkeaneanaldebatetik gizarteaetaber-

tzetik asministrazioak bat egin zuten, hau-
tetsien eraginez noski, eta hainbat bilera,
proposamen eta lanen ondotik Bortzirieta-
ko Euskara Batzordea osatu zen lehenbizi
Arantzako Udalaren eskutik eta azkenean
Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen
Estatutuak 1990eko maiatzean onartu zi-
ren.

Bi urte eman genituen lehenagotik bil-
tzen, eztabaidatzen, lantzen... bilera jende-
tsuak izaten ziren eta arlo aunitzetako jen-
dea hurbildu zen: irakaskuntza, zerbitzuak,
elkarteak, hautetsiak, eliza.... baina inoiz ez
genuen pentsatu ere horrelako antolakun-
tzarik emanen zenik.

Mikel Belarra. Euskara egoera kaxka-
rrean zegoen. Tresna instituzionalak, eko-
nomikoak eta antolaketazkoak falta genitu-

BORTZIRIAK

Bittori Telletxea eta Pello Apezetxea.
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en. Euskararen eta euskaldunen autoesti-
maeskaxa zengizartean, euskararenerabi-
lera murrizten ari zen kalean eta zerbitzue-
tan.Gainera,biztanlegutxi, 5herritanbana-
tuak eta aurrekari gutxi nondik jo jakiteko.

Bestalde, batzukeuskararenaurka lane-
an eta euskaldunak-euskaltzaleak oso ba-
natuta, bakoitzak bere bideak lehenetsi na-
hian. Gaur bezala gutti gora behera.

Tresna oso garrantzitsua lortu zen poli-
tikoki, sozialki eta ekonomia aldetik, bata-
suna eta oreka lortu zelako. Garrantzitsua
zen (eta da) euskararen gaian, DENAK ego-
tea eta eguneroko politikatik kanpo dago-
en zerbait izatea.

Behinosatuta,nolabaloratzenduzuMan-
komunitateak hartu zuen bidea?

Pello Apezetxea: Bortzirietako Manko-
munitatea 1990ean legeztatu baldin bazen
ere, bere sortze eta hastapena lehenago-

koa dela erraten ahal dugu. 1980. hamar-
kadakoazkenurteetaneuskalgintzaeta ikas-
tetxeko jende multzo handiak, Udalen ba-
bes osoarekin, hainbat bilkura egin zuen,
Bortzirietakoeuskararenegoerahobetube-
harrazohartuta.Bilkurahaietanadierazi zen
azterketasoziolinguistikoarenbeharra,eus-
kararen egoeraren berri xeheagoa eskura-
tzeko. Udalek bere gain hartu eta Siadeko
elkarteari eskatu zioten. 1989an bukatua
zegoen. Bilkura horietan, euskararen egoe-
ra normaltzeko zer egin ikusten joateko, tal-
de batzuk plantatu ziren, irakaskuntza, ad-
ministrazio eta bertze arloak aztergai har-
tuta. Bortzirietako Euskara Batzordea ize-
na eman zitzaion taldea ere martxan para-
tu zen, bortz herriak euskararen inguruan
elkarturik, beraren egoitza Arantzan koka-
tu, eta baita Koordinatzaile bat hautatu ere,
gaur egunTeknikari deitzendugunari dago-
kion lana betetzeko.

Mankomunitatearenosaketamoduaha-
gitz garrantzitsua da, eta solasbide franko
izan zuen. Hiru batzorde mota ditu Manko-
munitateak:1.-BatzordeErabakitzailea, ize-
nak dioen bezala erabakiak hartzen ditue-
na. Udalbatzarretako partaideak dira, eta
Udal bakoitzak hautatutako ordezkariak di-
ra. 2.- AholkularitzaBatzordea, erabakitzai-
leabezala7partaidekosotzendutena,herri-
etako Euskara Batzordeek hautatuak. Era-
bakitzaileari aholkuakeskaintzendizkio. 3.-
Bortz herrietako Euskara Batzordeak, eus-
karaz interesatzen den herriko edozein era-
kunde edo jende partaide dituena. Herriko
euskararen egoeraz arduratzen da. Egitura
hau aski egokia dela uste dut, legeak para-
tzen dituen mugak kontuan hartuta. Ba-
tzorde Erabakitzailean, udalbatzarkideez
gaineuskalgintzako jendeasartzeanahi izan
genuen, euskararen aldeko jarrera ziur-
tatzeko, baina legez ezinezko da.

Mankomunitateak hartu zuen bidea la-
burki ikusteko,1990ekoplangintzaetaaurre-
kontua gogoratzen ahal ditugu: 1.- Eus-
kararen kanpainak, 2.- EuskararenUdalOr-
denantza, 3.- Azterketa soziolinguistikoan
oinarrituz bideratu beharrako hainbat lan.

4.- Euskararen neurketa. 5.. Zenbait dirula-
guntza ematea euskararen alde lanean ari
diren taldeei. 6.- Euskal langileria euskal-
duntzekoetaalfabetatzekoplangintza. Ikus-
pegi nahiko zabala ageri da planteamendu
honetan, aitzinera urratsak emateko.

Bittori Telletxea. Mankomunitateak ha-
sieran hartutako bidea segitu du: Euskara
babestu eta garatzeko bidea. Izugarrizko
aurrerapausoaemanda20urtehauetaneta
Mankomunitatea beharrezkoa tresna da.
Arront egokia iduritzen zait eta gainera ere-
dugarria dela ezin da ukatu.

Euskalgintza motorra izan zen orduan
eta orain ere garrantzi berezia hartu behar
luke, Mankomunitate eraginkorra berres-
kuratzeko, gelditzen zaigunbide luze hone-
tan, Euskarak adostasuna, indarrak batzea
eta lehentasuna ematea behar du.

Gogorra da, Bortzirietan hautetsi guzti-
ak euskararen aldekoak direla erraten du-
teneaneta geroMankomunitateabehar be-
zala hornitzeko arazoak izan dezaketela
ikustea. Baina oraingo etapan horrela ger-
tatzen ari da eta zaila da onartzea eta kon-
formatzea.

Beraz, urtemuga hau ospatzea derrigo-
rrezkoa dela erran genezake, euskalgintza-
ren aldetik prest egon behar dugula bede-
ren akuilu bezala aritzeko, dena ez delakoz
bertzeeneskuetanutzi etagu lasai-lasaigel-
ditzea.Mankomunitatea osatu zenean eus-
kalgintzak lan handia egin zuen eta orain
ere horrela egin beharko da, Gizartearen
presioa sumatu nahi nuke.

MikelBelarra.Bortzirietarakanpotikbe-
giratuta esan liteke pribilegiatuak zaretela
Mankomunitatea bezalako tresna bat iza-
tean. Derrigorrezkoa da tresna horri eteki-
na ateratzea, beste eskualde askotarako
eredugarri ere izan daitekeelako. Garran-
tzitsua iruditzenzaitgestioanaridirenek for-
makuntza, ahalmena eta intentzio aldetik
prestatutaegotea,sozialetaudal-taldeguzti-
en erosotasuna, inplikazioa, lankidetza eta
konplizitatea bilatu eta garantizatzeko.
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Gobernuko
ordezkariek lan
hauek eta futbol
zelaia egin nahi
den eremua
bisitatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Adinekoen Eguneko

Zentroarenlehenfaseko
lanek aitzinera segitzen
dute eta hauek ikustera
joanzenirailaren7anMi-
guel Sanz Nafarroako
Gobernukopresidentea.
ProiektuhoriegitekoGo-
bernuak 550.569 euro
bideratu ditu, aurrekon-
tuaren%71, hain zuzen
(aurrekontua770.763eu-
rokoa da).

Sanzez gain, Maria
Isabel Garzia Malo Fa-
milia, Gazteria, Kirol eta
Gizarte Gaietako kon-
tseilaria eta Begoña
Sanzberro Landa Gara-
peneta Ingurumenkon-
tseilaria ere ekitaldian
izan ziren, baita Miguel
SanMigelalkateaetaFe-
lipe Ganboa Arkupeak

elkartekopresidenteaeta
Joxe Oronoz eta Euse-
bio Maritorena elkarte-
ko zuzendaritza batzor-
dekokideakere,proiek-
tua egin duten arkitek-
tuekin batera.

Eguneko zentroa
Aranzoko bidean dago,
6.115,73metro koadro-
ko lursail batean. Lurra
Arkupeak elkartearena
zen, baina gaur egun
erretiratuek duten egoi-
tzarekin trukatu zuen
Udalak. 25 lagunentza-
kolekuadago(60erehar
ditzakete) eta, gainera,
Arkupeak elkartearen-
tzat tokia ere utzi dute.

Obrakbifasetandau-
de antolatuak eta orain
lehena dago abian; fase
horretansartzendirazu-
laketa lanak egitea, euri
urenetaurzikinen insta-
lazioak egitea eta zola

eta egitura jartzea. Ma-
riezkurrena enpresa ari
da eraikitzen.

Etxabean egonen di-
ra sarbidea eta atseden
lekuak(ataria,harrera le-
kua, egongela, jantokia,
komunak, sukaldea, bil-
tegia, administrazio bu-
legoak eta zerbitzu ere-
mua)eta lehensolairuan
profesionalenbulegoak:
psikologoa,erizaina,me-
dikua, fisioterapeuta eta
okupazioterapeuta.Gim-
nasioa eta komunak ere
paratuko dituzte.

FUTBOL-ZELAIA
Belarartifizialekoudal

futbol-zelaia paratuko
den lursaila ere bisitatu
zutenGobernukoordez-
kariek,Aparaninguruan.
Futbol-zelaihoriDonez-
tebe eta inguruko uda-
lerrietakoentzat ere iza-
nenda:Bertizarana,Do-
namaria,Elgorriaga,Era-
tsun,Ezkurra, Ituren,La-
baien,Oiz,Saldias,Sun-
billa, Urroz eta Zubieta.

Momentuz, 2011ra-
kodirulaguntzaprotoko-
loa sinatua dute Udalak
etaGobernuaketa2011n

450.000 euroko suben-
tzioahartukoda.Urteha-
sierarako1,3milioi ingu-
rukoaurrekontuaizanen
duten lanak ematea es-
pero dute.

160 lagunari dira fut-
bolean Donezteberen
izeneanetaetxekoparti-
dakUhartenedoTaxoa-
ren jokatu behar izaten
dituzte. Aurten, gainera,
lehenaldizfutbol-11njo-
katukoduennesken tal-
dea ere aterako dute.

Besta ttikiak
Aitzinekoan iragarri

bezala, asteburu hone-
tan besta ttikiak izanen
da. Ortziralean, 19:30-
ean pintxoak izanen di-
ra eta 20:00etan txupi-
nazoabotakoda.22:00-
etan Gazte Burrunba-
ren afaria eginen da eta
ondotikkontzertuak iza-
nen dira. Larunbatean,
berriz,14:00etanpaella
eta tortilla lehiaketaegi-
nendaetaondotikbaz-
karia. 16:00etan mus
txapelketa jokatuko da
eta arratsaldez eta
gauezJaliskoBandekin
dantzaldia izanen da.

DONEZTEBE

Buruz buruko
hamargarren
txapela jantzi du
Herritarren arteko le-
hia izan zen irailaren
4anGalarretan,Kursa-
al Kasinoaren txapel-
ketaren finalean. Ko-
tetoEzkurrabeterano-
ak eta Julen San Mi-
gel gazteak elkarren
aurka jokatuzuteneta
azkenean,30-24zaha-
rrenanagusituzen,be-
re bakarkako hamar-
garren txapela lortuz.
Baina ez zion erraz
utzi arerioak, eta San
Migelek ere tanto on
aunitz jokatu zituen.
Jendeak ere ederki
erantzun zuen, eta ia
gorainobetezenfron-
toia:1.000ikusleingu-
ru bildu ziren.
2005eanbederatziga-
rrena jantzi zuenetik,
bortz urte eman ditu
zenbakiborobilhorren
bilaKotetok.1990ean
debutatu zuen, 16 ur-
te bertzerik ez zitue-
nean, eta 1995ean
jantzi zuen lehen txa-
pela. Hurrengo lauak
ereberetzat izanziren.
2001 eta 2002an ber-
tze bi lortu zituen eta
2004 eta 2005ean
azkenak. 2007an
azpitxapeldunizanzen
Patxi Zeberioren kon-
tragalduondotik,bai-
na Migel Mari Urrutia
saldiastarrak irabazi
duen azken bi urtetan
ez zuen finalean sar-
tzerik lortu.Hamarga-
rrenaamarieskainidio.

Pertsonaia
Koteto EZKURRA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Eguneko Zentrura bisita egin zuten irailaren 7an Nafarroako Gobernuko ordezkariek.

DATUA

6.115
METRO KOADROKO
lur eremuan dago
eguneko zentroa.

GIZARTEA � OBRAK

Eguneko Zentroaren lehen faseko
lanek aitzinera segitzen dute
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AUTOGINTZA � INAUGURATU DUTE EGOITZA BERRIA

Urtean 12.000
ibilgailu espero
dituzte IATko
estazio berrian
Joan den
astean
inauguratu
zuten

TTIPI-TTAPA
Abuztuazgeroztikza-

balik bazegoen ere, irai-
laren7an inauguratuzu-
ten IbilgailuenAzterketa
Teknikoak (IAT) egiteko
Doneztebekoegoitzabe-
rria.Milioi bat euroko in-
bertsioa egin ondotik,
bederatzi lagunentzako

lanpostuak sortu dira.
Egoitzakaurrerapentek-
nologiko guztiak omen
ditu ibilgailuak seguru
ibiltzekoebaluazioaketa
diagnostikoak egiteko
eta, gidariei zuzenduta-
kozerbitzuintegralages-
tionatzekoerebai.Enpre-
sak aurreikusi duenez,
12.000ibilgailuikuskatu-
ko dituzte urtean.

Inaugurazio ekitaldi-
an, bertzeak bertze, Mi-
guel Sanz Nafarroako
Gobernukopresidentea,
Begoña Urien Angulo

Berrikuntza,Enpresaeta
EnpleguDepartamentu-
ko Enpresa zuzendaria;
MiguelSanMigelDonez-
tebekoalkatea;etaIgna-
cio Mosso TÜV Rhein-
land Navarra SA enpre-
sako ordezkaria izan zi-
ren.MikelBiainDonezte-
beko apezak bedeinka-
zioa ere eman zion ins-

talazio berriari.
Egoitzak 350 metro

koadrobainogehiagodi-
tu. Bi ikuskaritza ildo di-
tu, bata unibertsala eta
bertzea ibilgailu arinen-
tzakoa. Dokumentazioa
bideratzeko kabinak,
artxiboa, aldagelak, ko-
munak eta bertze zen-
bait gela erebaditu, bai-

ta langileak erosoago
ibiltzeko aurrerapen ba-
tzukere.Adibidez,gida-
riek,sartutakoan,ezdu-
te ibilgailutik atera be-
harko,kabinetanartatu-
ko baitituzte. Gainera,
ibilgailuan bertan egin
ahal izanendituzteizapi-
de guztiak (identifikatu,
erregistratuetakobratu).

GIZARTEA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Antzinako kamioi batekin, azterketaren urrats guztiak azaldu zituzten langileek inaugu-
razio egunean.
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ITUREN

OSPAKIZUNAK � JOALDUNEK ETA IBINTZA KULTUR TALDEAK ANTOLATUTA

Dena prest dago larunbatean eginen
den Joaldunen Egunerako
Larretxea eta
Nazabal
elkarren
kontra ariko
dira eguerdian
plazan

Arkaitz MINDEGIA
Hutsik egin gabe,

aurten ere Joaldunen
Egunaantolatudute jo-
alduneketa Ibintza Kul-
turTaldeakelkarlanean.
Larunbat honetan, irai-
lak 18, eginen da eta
goiz-goizetikhasikodi-
ra joare doinuak.

Goizean Amezti au-
zora joanendira joaldu-
nak herriko trikitilarie-
kin. Sotilenean eginen
dute lehenengo geldi-
aldia. Hortik aitzinera
baserritarreketxekoate-
akzabal-zabalik irekieta
gosari ttikia eskainiko

diete. Ameztiko baserri
guzt ietan geldi tuz,
azken geldialdia Al-
txuneko bordan eginen
dute.HandikLasagaau-
zora jaitsiko dira joare-
ensoinuak,etagerohe-
rrira.

Eguerdi aldera, joal-
dunaketatrikitilariakbe-
raienbueltaherrianegi-
nezakitukodute itzulia.

AIZKORA, BERTSOAK ETA
MUSIKA
13:30 aldera sekulako

aizkora apustua izanen
da plazan: Donato La-
rretxea eta Floren Na-
zabal aurrez-aurre ari-
ko dira. Ondotik, Jexux
Mar i I razu eta Jon
Maiakbertsobatzukbo-
tako dituzte bazkaldu

aitzinetik.Bazkalduon-
dotik, berriz, bertso-
lariensaioazaparte,Mi-
kelSalaberrirenmusika
doinuak izanen dira
gaueko ordu ttikiak bi-
tarte.

Bazkaltzeko txarte-
lakHerrikoOstatuaneta
harategian daude sal-
gai.

Trikitixa eta
pandereta
ikastaroak

Urrian hasiko den
ikasturte berrian Men-
daur Trikitixa Eskolan
hasi nahi dutenek irai-
laren 21era bitarteko
epea izanen ute izena
emateko. Horretarako
646 298568 telefonora
deitubeharkoda (Aina-
ra).Urtero bezala, Itu-
ren,Oronoz-Mugairi eta
Sunbillan emanen dira
klaseak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Auzoetan barna ibili ondotik, eguerdian plazan eginen dute joaldunek eguneko azken
itzulia.
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KIROLA � MIKEL MINDEGIA AIZKOLARIARI OMENALDIA

Udala prest dago dirua biltzen laguntzeko
baina ez eskulturaren gastua ordaintzeko
Antton
Espelosinek
hainbat bide
zabaldu ditu
eskulturarentzat
dirua biltzeko

Fermin ETXEKOLONEA
Aizkorarakoduenafi-

zioaetaaizkoraren ingu-
ruan egin dituen hain-
bat lan tarteko, ezagu-
na da Antton Espelosin
sunbildarra. Bera izan
zen Ramon Latasa Ba-
soko aizkolaria liburua-
ren edo Latasaren iru-
diekinosatutakoDVDa-
renegilea.Sunbillanda-
goen eskultura ere be-
rak bideratu zuen.

Orain, berriz, Mikel
Mindegiari eginnahidio
omenaldia, eta helburu
horrekin aurkeztu dio
Udalari Mindegiaren

omenez eskultura bat
egiteko ideia.48.000eu-
roko aurrekontua edu-
kiko luke eskultura ho-
ri egiteak,bainaUdalak
dirurikezduelaeta,gas-
tua herriaren gain ez
hartzea erabaki du.
Aldiz, Mindegiak egin

duen ibilbideakomenal-
dia merezi duelakoan
dagoUdalaetaEspelo-
sini dirua biltzen lagun-
tzeko prest agertu da.
Edozein entitatetan di-
rulaguntza eskatzeko
ardura bere gain hartu-
ko luke Udalak, baina

herriarenadendiruaera-
bili gabe.

Espelosinek,bereal-
detik, dirua biltzeko
hainbatbidezabaldudi-
tu. Alde batetik, Aizko-
ra apustuak eta txapel-
ketak 1949-2009 libu-
rua kaleratu du eta bil-

tzen duen diruaMinde-
giaren oroigarria egite-
ko bideratu nahi du.
Horrez gain, Nafarroa-
koKutxarenZukaukera-
tu, zuk erabaki ekime-
nean ere aurkeztu du
proiektua,etaberaz,Na-
farroako Kutxako edo-
zein bezerok proiektu
honen alde eginez ge-
ro, dirua Mindegiaren
oroigarriaegitekobide-
ratuko litzateke.

Dirua biltzen badu,
eta gauza ongi badoa,
orduanerabakikodaes-
kultura egin ala ez.

Euskararen Eguna
Aurreko urteetan be-

zala,aurtenereurrikole-
henengo larunbatean
eginen da Euskararen
Eguna, urriak 2. Gazte-
akhasiakdiraantolatze-
ko bilerak egiten, baina
egitarauzehatzahurren-
go alean emanen dugu.

ZUBIETA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtebete pasatu da herriak Mindegiari omenaldia eskaini zionetik. 2009ko irailaren 12an
izan zen.
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URROZ

BESTAK � SANMIGELAK IRAILAREN 24TIK 27RA ETA 29AN

Larretxea, Kastro, Arrospide eta
Mindegia gaztea ariko dira igandean
San Migel
Egunean
akituko dira
bortz eguneko
bestak

ORTZIRALA 24

18:00etanbesteihasie-
ra emanez altxaferoa.
Ondotik zopak Herriko
Ostatuan. 00:00etan
dantzaldiaSALABERRI-
rekin.

LARUNBATA 25

11:30ean Gorritiren
ikuskizuna. 12:30ean
mus txapelketa. 18:00-
etatik aitzinera pilota
partidak eta ginkana.
Arratsalde eta gauez
dantzaldia ITZALAKtal-
dearen eskutik.

IGANDEA 26

Goizezetaarratsaldez
haurretzakopuzgarriak.

13:00etanaizkoraapus-
tua: Donato Larretxea
eta Raul Kastro, Anjel
Arrospide eta Xabier
Mindegiaren kontra.
18:00etan trikitixaema-
naldia. Ilunabarreanpa-
tata tortilla eta postre
lehiaketa. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
AGERRALDEren esku-
tik.

ASTELEHENA 27

Goizez mus txapelke-
ta.Eguerdianherribaz-
karia Jexux Mari Irazu
eta Anjel Mari Peñaga-
rikano bertsolariekin.
Ondotik sokatira eta
txingak.Bazkarian, ilu-
nabarrean eta gauez,
musika JOXEANJELen
eskutik.

ASTEAZKENA 29
Mikel Deunaren

Eguna

12:00etanMezaNagu-
sia. Ondotik herriko
gazteen arteko herri ki-
rolak.Bazkalaitzinetik

herritar guzientzat ziz-
ka-mizkak Herriko Os-
tatuan. Arratsaldez
haurrentzako jokoak.
Ondotik herriko pala
txapelketaren finala.
Akitzekobestetakoaz-
ken dantzaldia AGE-
RRALDEren eskutik.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Herritarren otorduetan giro
ona sortzen denik ezin da
ukatu. Begiratu bertzela
argazki hauei... Ez dira
berriak baina besta giroa
nabaria da.
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UDALA � MANTENIMENDU LANAK

Herriko lanetan aritu diren langileei
aste honetan akituko zaie kontratua
Baserriko
bideak
zabaltzen eta
harrizko
paretak egiten
ari dira orain

TTIPI-TTAPA
Maiatzaz geroztik,

herrian barna manteni-
mendu lanak egiten ari-
tu diren bi lagunek aste
hau izanendutehonda-
rrekoa. Lau hilabete
hauetan hainbat lane-
tan aritu dira; ur depo-
situ berriaren ondoan,
adibidez, iturria, su-to-
kia eta mahaiak paratu
dituzte. Eta azken egun
hauetanbaserrikobide-
akzabaltzenetaharrizko
paretak egiten ari dira.

Nafarroako Gober-
nukoEnpleguZerbitzu-
tik hartu ziren 18.000

eurorekin kontratatu zi-
tuen Udalak bi langile
hauek, ofiziala bat eta
peoia bertzea.
Bertzalde, Espainiako

Gobernuaren E-Plane-
tik hartutako suben-
tzioarekinerrepidebaz-
terretan babes-hesiak
paratzekoakzituenUda-

lak eta Sasoi enpresak
uztailean egin zituen la-
nak. 16.000euro inguru
hartu zirendirulaguntza
deialdi honetan.

OIZ

ARGAZKIA: ALBERTO SAN MIGEL

Akitu dira bestak
Bestek ere eman dute aurtengoa. Ortziralean espero baino jende guttiago ibi-
li bazen ere, larunbat arratsaldean eta gauean jende aunitz hurbildu zen, baita
igandeko aizkora apustua ikustera ere. Astelehenarekin egindako herri bazka-
ria ere arrakastatsua izan zen: 80-90 lagun elkartu ziren, eta herriak 150 biztan-
le dituela kontuan hartuz... Giro polita izan da, begiratu bertzela argazkiari.

URROZ

Nekazaritza
azpiegiturak
egiteko dirula-
guntza eman
du Gobernuak

Joseba URROTZ
Azkeneko bi ur te
hauetan ukatu ondo-
tik, aurten Nafarroa-
ko Gobernuak Uda-
l a r i d i r u l agun t za
emateaonartudune-
kazaritza azpiegitu-
rakhobetzeko.Orain
dela bi urte egin zen
proiektu bera aur-
keztu zen aurtengo
deialdian ere, eta
173.000 euro hartu-
kodira.Diruhori hain-
bat bide hormigoi-
tzeko eta azienden-
dako bi aska egiteko
erabiliko da.
Aurten lanaren erdia
egin behar da guttie-
nez eta gehienez ere
urriaren azken alde-
rako akitua egon be-
harko du.
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Zikiro jateak
140 lagun
elkartu ditu
aurten

TTIPI-TTAPA
Suziriabotazenmo-

mentuanzerugrisaketa
euri tantak izan arren,
bertzelako norabidea
hartu zuten bestek hu-
rrengo egunetan. Giro
ederra eta aproposak
lagundu zuen bes-
tetako lau egunetan.
Azpimarratu aurten le-
hen aldiz egin den he-
gaztien erakustaldiak
jendedezentebilduzue-
la. Gastronomia lehia-
ketak ere jende ugari
erakarri zuen. Eta aiz-
koraapustuaereezzen
atzean gelditu.

Bestalde, polita eta
berezia izan zen igande
gaueanplazaneginzen
afaria. Lurrean egurra-
kin sua piztu eta kerre-
naren laguntzaz, xin-
garra, txistorra eta xo-
lomoaafalduzuten lega-
sarrek eta bai bertan
zeudenkanpotarrekere.
Askorentzat zerbaitbe-
rria zen, ez baitzuten
inoiz ikusia ezta erabi-
lia ere kerrena bat.

Hala ere, urtero be-
zala, arrakasta gehien
izan zuen ekitaldia ziki-
ro jatea izan zen. 140
pertsona inguru bildu
zen bazkarira eta Ar-
kaitz eta Miriamek alai-
tu zuten bazkalondoa
kantu zaharrekin. On-
dotik DJ-a izan zen eta
horrela eman zitzaien
besteei amaiera.

Giro ederra Santa
Leokadia bestan

Giro polita eta atse-
gina izan zenLeokadiko
bestan.Larunbatean,zo-
pa jatearekin hasi zen
besta.Etaigandean,Me-
zaNagusia eta bazkaria
eginzirenetaDJTxema-
rekin akitu zen urteetan

ospatzendenbestahau.

Eskolako lehen
eguna
egunkarietan

Aurreko alean erran
bezala, eskolako hau-
rrek irailaren 6an eman
zioten hasiera ikastur-
teari. Nafarroan zazpi

ikasleko eskolak gaur
egun«eskasak»diraeta
hau islatzeko Diario de
Navarrako kazetariak
Legasaraetorri zirenes-
kola ttikienhasieraribu-
ruzko kronika egitera.
Irailaren 7arekin argita-
ratu zuten. Albistea
www.diariodenavarra.es
weborrian ikusdaiteke.

LEGASA

BESTAK � AKITU DIRA AURTENGOAK

Primeran joan
dira aurtengo
sanagustinak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herritarrek ederki gozatu dute bestetan. Argazki hauek mus txapelketakoa, hegaztien
erakustaldikoa eta haurren jokoen ondotik egindako meriendakoak dira.
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Lehen aldiz
Gipuzkoa eta
Nafarroako bide
berdeetan
barna eginen da

TTIPI-TTAPA
Bertizko Partzuergo

Turistikoak antolatuta,
Bidasoko mendi bizi-
kletamartxarenhiruga-
rren edizioa eginen da
irailaren 26an. Aurten-
goa berezia izanen da,
lehendabiziko aldiz Gi-
puzkoa eta Nafarroako
bide berdeetan barna
eginendelako,berega-
raian, trenak egiten zu-
enbideaberreskuratuz.
Behobian hasi eta Ber-
tizen akituko da 50 ki-
lometroko itzulia.Heldu-
ak Puntxasko gasolin-
degian abiatuko dira
10:00etan.Etahaurrak,
berriz,Sunbillako ikuzte-
g i t ik ab ia tuko di ra
12:00etan. Hor paratu-
koda,hainzuzen,atse-
den hartzeko gunea.

Martxa hau Europa-
ko mugikortasunaren
asteko programaren
barneeginenda,etaDo-
neztebeko Bertiz BTT
eta Berako Mandaniki
enpresek lagundu du-
te,Nafarmendik jatekoa
eta edatekoa eskainiko
ditu,etahorrezgain,Na-
farroako Gobernuak,
I rungo Udalak, eta
Gipuzkoako Foru Al-
dundiak eta Batzar Na-
gusiekdiruz lagunduko
dute.

IZEN-EMATEA
Izena emateko e-

postaz edo faxez egin
beharda,www.consor-
ciobertiz.org web orri-
an dagoen orria betez
edo telefonoz eskatuz
(948 592323).

Hegaztien Mundu
Eguna Etxalarren

Mendi bizikleta ate-
raldiazgain,aurten lehe-
nengo aldiz, Hegaztien
Mundu Eguna ospatu-

ko da Nafarroan Ber-
tizko Partzuergoaren
ekimenez. Etxalarren
eta Bertizen eginen da
eta egun bat baino ge-
hiagotan.

Alde batetik, iraila-
ren15etik aitzinera, he-
gaztien inguruko era-
kusketa zabalik dago
Etxalarko Kultur Etxe-
an.

Ekitaldinagusiak,ha-
la ere, urriko lehenda-
biziko asteburuan egi-
nendira.Urriaren1ean,
ortzirala,19:30eanEtxa-
larreko Kultur Etxean
diapositiba emanaldia
etaadituenmahai-ingu-
rua eginen dira. Ondo-
tik,hizlarienetahegazti-
zaleenafariaeginenda.

Larunbat goizean,
urriak 2, hegaztien be-
haketa izanen da Berti-

zekoparkean,10:30etik
14:00etara. Bazkaria
izanendagero–errese-
ba daiteke– eta arra-
tsaldean kabiak para-
tuko dira zuhaitzetan
(bereziki haurreibidera-
tutako jarduera da).

Igandean, azkenik,
08:30ean txori behake-
taeginendaEtxalarren.

Gauza guzt ietan
(otorduetanerebai)par-
tehartzeko, izenaeman
behardaPartzuergoan.

Estatuko bide
berdeen topaketa

EspainakoBideBer-
deenFundazioarekinel-
karlanean eta Inguru-
menMinisterioak finan-
tzatuta, estatu espaini-
arrekobideberdeen to-
paketa Bertizko Jaure-

gian eginen da urriaren
7an.

Eguna r i has i e ra
emateaz, Nafarroako
Gobernuko ordezkari-
ak, eta Ingurumen Mi-
nisterioko eta Funda-
ziokoordezkariakardu-
ratuko dira. Horren on-
dotik, bideberdeospe-
tsu batzuen inguruan
azalpenak emanen di-
ra eta segidan, Nafa-
rroakobideberdeguzti-
ak izanen dira hizpide.
Bidasokoaren kasuan,
Euroveloarenproiektua
azaldukodaetaDonez-
tebe-Elizondoko zatia-
ren egoeraren berri
emanen da.

Arratsaldean, bide
berdea eta dauden
enpresa eta establezi-
menduak ikustekobisi-
ta gidatua eginen da.

BERTIZ

AISIALDIA � BERTIZKO PARTZUERGOAK ANTOLATUTA

Bidasoako Bide
Berdeko III. Mendi
Bizikleta Martxa
hilaren 26an

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den urteko edizioan ere, neska-mutikoek euren bidea egin zuten. Argazkia Sunbillan
ateratakoa da.



Herri kirolak,
taloak eta
musika izanen
dira, besteak
beste

Esteban AROTZENA
Herrian urtean zehar

antolatzen diren festen
barrenean, tartepropioa
egindudagoenekoIski-
biko Euskal Jaiak. Hori
ezdaharritzekoa,ezbai-
ta beste jaiegunik he-
rrianhonekbezalamusi-
ka, kirola, gastronomia
eta parranda uztartzen
duenik.Etadenakanpi-
netik mugitu gabe.

Igande honetakoari,
irailak19,gainbegirada
bat emanez, esan, dul-
tzaineroekemanendio-
tela eguerdian festari
has ie ra . Ondoren ,
13:00etan, aizkora eta
trontzakodesafioa joka-
tuko da. Alde batetik,
herrikoJonTximistaeta
JonGorgorikoaetabes-
tetik, Zubietako Eneko
eta Mikel Santesteban.
Pronostikoargirikgabe-
ko apustua omen da
herri kiroletako hainbat
adituk esan digutenez.
Dena den, etxean joka-
tzeak ematen duen
abantaila aprobetxatu

nahiko dute bi Jonek.
Aurrekoedizioekbe-

zala, 14:00etatik aurre-
raospatukoden talo ja-
tearekin joko du gailu-
rra aurtengo Euskal
Jaiak ere. Marrukoaz
gain, hirugiharra, txis-
torra eta txokoltea zer-
bitzatuko du taloaren
osagai Ximon eta Izas-
kunen lantaldeak.Ezda
inor gosez geldituko
aurreko urteetan beza-
la funtzionatzen badu
aipatutako kuadrillak.
Sagardoz, ardoz, kafez
eta kopaz hornitutako
bazkarihonenondoren,
toka txapelketa hasiko
da. 18:30ean, berriz,
erromeria izanen da
Maider eta Mikel trikiti-
larien eskutik.

Euskal Jai honetara-
ko txartelak 16 eurotan
daude salgai Amaiare-
nean (948 514243) eta
kanpinean bertan (948
514277).

DENBORALDI BUKAERA
Hurrengo larunbate-

an, hilak 25, bukatuko
du Iskibi kanpinak aur-
tengo denboraldia. Goi
mailako DJa ekarriko
omen dute 2010eko
udari merezi bezalako
azken agurra emateko.
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GOIZUETAGOIZUETA

OSPAKIZUNAK � EGUN OSOKO FESTA ISKIBIN

Igande honetan
ospatuko da
Iskibi kanpineko
Euskal Jaia

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Etorkizuneko hiru pilotari
Lizarran, Barañainen, Doneztebeko Josetxo Ezkurra Memorialean, Errenteri-
an, Hitza Txapelketan... Pilota txapelketa askotan ibili dira argazkiko hiru mu-
tikoak: Aitor Aizkorbe, Iker Salaberria eta Antton Apezetxea. Batzuetan iraba-
zi eta txapela ekarri dute etxera eta azpitxapeldun izan dira besteetan.

ARGAZKIA: ROSA OLAIZOLA

Haur Txokoa zabalik
Udala eta gurasoen arteko akordioari esker, irailaren 1az geroztik, zabalik da-
go Haur Txokoa. Argazkiko bost haurrek osatzen dute taldea Rosa Mariren
zaintzapean. Bidenabarkoz, esan, orri hau erabili nahi izan dutela haurren gu-
rasoek haurtzaindegia sortzen lagundu duten guziei eskerrak emateko: Uda-
lari, Aizkorbe eta Mirentxuri, eskolari, Feria Eguneko talogile taldeari, jostailu
eta materiala eman dutenei, eta Rosa eta bere «laguntzaileei» batez ere.

Baialtzinikin…
Zabala baserriko Joxemarik laster estreina-
tukodenHarria izenburukofilmeanpartehar-
tu duela Goizuetan errodatutako Mugalde-
koak-en debutatu eta gero?

?
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LEITZA

Aurrerako
zuzendaritzare-
kin desadosta-
sunak dituelako
hartu du
erabakia

TTIPI-TTAPA
Aurrerako Zuzenda-

ritza Batzordearekin di-
tuzten «desadostasu-
nak»tarteko,PilotaEsko-
lako Batzordeko kideek
kargua utzi egin dute.

Prentsara bidali duten
oharreanemanduteera-
bakiaren berri Patxi Sa-
gastibeltza,JonIparragi-
rre,SagrarioLasarte,Vi-
centeHernandorenaeta
JuanJoseGoikoetxeak.

Zergatiaren inguruan
«ezgaraazalpenakema-
ten hasiko –diote oha-
rrean–, luzea izanen li-
tzatekeelako eta gaine-
ra alde bateko ikuspe-
gia bakarrik zabalduko
genukeelako».Gainera-
tu dutenez, «zuzendari-
tzarenustezgureeraba-

kietan‘pasatu’egitenga-
ra eta inposaketa dela
medio,‘behartuak’senti-
tzengarauzteko».Lane-
an segitzeko «ilusio eta
gogoguztiakendu»die-
telaereadieraziduteida-
tzian.

Literatur lehiaketa
Aurten bosgarren al-

diz, literaturlehiaketaan-
tolatu du ALKE Kultur
Taldeak.Bisailetanbana-
tuta izanen da: narrazio
laburra edo ipuina alde
batetik,etabertso-pape-

ra bertzetik. Narrazioa-
ren kasuan, bi orritik ha-
marreraarteanidatzibe-
hardira.Bertsoenkasu-
an, 4 eta 16 bertso arte-
an. Lanak aurkezteko
epea urriaren 30ean
amaituko da.

Pirinioetan barna
Mendibil Mendi Tal-

deak ateraldi ederra
antolatuduasteburuho-
netarako,hilak18eta19.
Piriniotara joanendirabi
egunekozeharkaldiaegi-
tera:Lescundik(960me-
tro) Linzara (1.350) egi-
nendutelarunbateaneta
LinzatikLescuneraigan-
dean.

Larunbatekoa6-7or-
duko irteera izanen da,
Petretxema (2.360 me-
tro) igotzeko aukerare-
kin. Igandean 7-8 orduz
ibilietaHiruErregeenMa-
haia (2.428 metro) igo-
tzeko aukera izanen da.

Larunbatean, 06:15-
ean aterako dira plaza-
tik autoetan eta igande-
an itzulera 20:00 aldera
eginendute.Larunbate-
ko afaria, gaua eta igan-
deko gosaria Linzako
aterpeaneginendira.Bi-
daia eta aterpearenpre-
zioa 40 eurokoa izanen
da. Aurrerako bazkideei
30 euro kostako zaie.

Izenaematekoazken
egunaasteazkenhauda
eta Astiz, Maimur edo
mendibilaurrera@hotma-
il.com-en egin daiteke.

KIROLA � DESADOSTASUNAK AURRERAN

Pilota Eskolako Batzordeak
kargua utzi egin du

Mendi Bizikleta
Martxa bertan
behera
Igande honetan Pla-
zaolanbarnaegitekoa
zen Mendi Bizikleta
MartxaetaMaratoiEr-
dia bertan behera gel-
ditudirela jakinarazidu
Plazaolako Partzuer-
go Turistikoak. Uitziko
tuneleanobranari den
enpresakesanduenez,
aurreikusitako egune-
rako ezin izanen ditu
lanak bukatu, eta Na-
tur Bidea bere osota-
sunean prest egonen
ez delako, martxa eta
maratoi erdia ez egi-
tea erabaki da. Orain-
dikbesteasteparebat
joanenomendaobrak
bukatzerako.

Ginekologia zerbi-
tzua eskaintzeko
bitartekoak falta
direla salatu du
Leitzako EAk
Leitzan eta inguruko
herrietan ginekologia
zerbitzua eskaintzeko
dagoen «bitartekorik
eza» kritikatu du EAk
prentsara bidali duen
oharbatean.Nafarroa-
ko Gobernuak kontu
honekin duen «utzike-
ria» salatu du eta be-
re irudiko, «onartezi-
ak» dira Etxarri Arana-
tzeko Osasun Zentro-
an artatuak diren lei-
tzarren ginekologiako
hitzorduen atzerape-
nak. Leitzako emaku-
meez gain, inguruko
herrietakoekarazobe-
ra dutela ere adierazi
du EAk idatzian.

� FLASH

ARGAZKIAK: NOTICIAS

Segurako artopila nagusi Talo Egunean
Talo Egunaren barne, bigarren urtez eskualdeko talo lehiaketa egin zen irailaren
5ean eta epaimahaiaren arabera, Segurako Joxepa Albizurena izan zen lehiake-
tara aurkeztutako artopilik onena. 28 puntu eskuratu zituen. Iazko irabazlea, Mi-
ki Zabaleta leitzarra, bigarren gelditu zen, 26,5 punturekin. Hirugarren postua Ile-
nia Villabonak eskuratu zuen –26 puntu–. Hala, 100, 50 eta 25 euroko sariak es-
kuratu zituzten, hurrenez hurren. Ondotik sailkatu ziren Leitzako Itziar Bigera (23
puntu) eta Milagros Ijurko (18 puntu). Talo lehiaketa izan zen Talo Eguneko eki-
taldi garrantzitsuenetako bat, baina gastronomiarekin, kulturarekin eta kirolare-
kin zerikusia zuten beste hainbat ere izan ziren. Udalak eta Plazaolako Partzuer-
goak antolatutako ekitaldian, astoak, zaldiak eta oiloak ere atera zituzten eta tti-
kienek, zaldiek tiratutako karroetan herrian barna ibiltzeko modua izan zuten.
Herriko sukaldariek, taloa oinarri zutela, jaki gustagarriak eta bereziak ere pres-
tatu zituzten eta haurrek ere izan zuten beraien lehen taloak egiteko aukera.
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ARTZAIN TXAKUR LEHIAKETA � AXPEN (BIZKAIA)

Igandean jokatuko
den Euskal Herriko
txapelketan ariko
dira Antonio
Alustiza eta Ttiki
txakurra
Hamaikagarren
aldiz irabazi du
Nafarroako
txapela

Juana Mari SAIZAR
Ttiki txakurrari esker,

berehamaikagarrentxa-
pela eskuratu du Anto-
nio Alustizak. Honen-
bestez, zazpigarren ur-
tez segidan, Aresora
ekarridu txapelaetaTti-
kiren lortu duen bosga-
rrena izan da.

Nafarroako Artzain
Txakur Txapelketaren
43. edizioa abuztuaren
29an jokatu zen Uhar-
te Arakilen eta hantxe
lortu zuen garaipena
Alustizak. Bat txakurra
ere aurkeztu zuen txa-
pelketara, urte eta erdi-
koa, eta seigarren sail-

katu zen. Ttikik, berriz,
zazpi urte ditu.

Lehenengo postu
horrekin, igande hone-
tan, irailak 19, Axpen
(Bizkaia) jokatuko den
Euskal Herriko Artzain
TxakurTxapelketanpar-
te hartuko du.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Markak hautsi ditu mendi martxak
Eguraldia lagun 514 lagun atera ziren mendi martxan. Herria aldatu egin zen: izu-
garrizko kotxeen emana, goizean goiz jendea hankak luzatzen... Eta batzuk larun-
bat gauetik ere etorri ziren bertan lo egin eta goizean prest egoteko. 08:00etan
plaza beteta zegoen, antolatzaileak izenak hartzen eta dorsalak banatzen, denak
abiatzeko urduri... Azkenean, jendeak gozatu egin zuen. Bidean zeuden hornidu-
ra postuetan guztia bukatu zen, baina plazanpaella ederra eta sagardo kupel fres-
koaegonzendenentzat.Mendizaleeikamisetakbanatuzitzaizkienamaieran.Hale-
re, denentzat ez zirela iritsi eta batzuei beranduago bidaliko zaizkie etxera. Opa-
riak ere banatu ziren. Antolakuntzan jende askok hartu zuen parte eta eskerrak
eman behar zaizkie, urtetik urtera arrakasta handiagoa baitu mendi martxak.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Aralarrera bisitan
Gure herriko gurutzeak beste hainbat parrokitako
gurutzeekin batera, Aralarko San Migeli bisita itzu-
li zion iraileko lehenengo igandean. Guardetxetik
erromeria eginez, San Migel elizaren atarian meza
egin zen giro ederrean. Aurtengo berrikuntza Iruñe-
ko gazteek ekarritako gurutze erraldoia izan zen.
Gurutze hau Juan Pablo II.a Aita Santuak oparitu
zien munduko gazteei hainbat herrialdetan ezagu-
tzeraemateko.Hurrengourteangazteenmundu jar-
dunaldia espainiar estatuan egitekoa denez, aur-
tengo urte osoa estatuan barna erabiliko dute. Pa-
rrokiko gurutze guztiak agurtu zuten gurutze erral-
doi hau eta Amabirjinaren relikia, SanMigelekin ba-
tera.
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BAZTAN

BESTAK � ANIZKOAK URRIAREN 2TIK 5ERA

Euskal Herriko
harri-jasotzaileen
finala jokatuko da
igande arratsaldean
Larunbateko
ezkil
jotzearekin
hasiko dira lau
eguneko
bestak

LARUNBATA 2
Bezpera

12:00etan Ezkil jotzea
e ta a l t xa f e roak .
14:00etanhaurrendako
bazkaria. 16:00etan
puzgarriak. 18:00etan
txokolate jatea. 20:45-
eanBaztanZopak.On-
dotik dantzaldia. Aki-
tzeko xinger jatea.

IGANDEA 3
Arrosarioko
Amabirjinaren

Eguna

11:30ean argisoinuak.
12:00etanMezaNagu-
sia.13:00etanotordua.
18:00etanEuskalHerri-
ko harri-jasotzaileen fi-
nala. Ondotik dantzal-
dia. Akabailan afaria.

ASTELEHENA 4
Adiskidetasun

Eguna

10:00etan gosar ia.
11:00etan mus txapel-
keta. 14:00etan zikiro
jatea, JOXE ANJEL

akordeoilariak alaitua.
17:00etan ginkana.
21:00etan xinger jatea.
Akitzeko GIZAJOA NI.

ASTEARTEA 5
10:00etan gosar ia .
11:00etanherrigarbitzea.

ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENA
Gisa guztietako ekitaldiak izanen dira aurten ere bestetan, haur, gazte zein helduek,
guztiek gozatzeko.

OHARRA

Larunbatean, gan-torri
autobusa izanen da.
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BAZTAN

ABELTZAINTZA � AURTEN 23. EDIZIOA

Pirinioetako behien
lehiaketa-enkantea
eginen da irailaren
24, 25 eta 26an
Ehunka
abelburu
ikusgai izanen
dira Elizondon

TTIPI-TTAPA/ M. OTEIZA
Aurten 23. aldiz piri-

niar arrazakobehienes-
tatu mailako lehiaketa-
enkantea eginen da Eli-
zondon,hilaren24tik26ra
Merkatuko Plazan.

IRAILAK 24, ORTZIRALA
• 15:00etatik aitzinera,
aziendak Merkatuko
Plazan sartzeko auke-
ra izanen da.

IRAILAK 25, LARUNBATA
•09:00etarakopartehar-
tuko duten abelburuek
MerkatukoPlazanegon
beharko dute.
• 18:00etan behi-azien-
den erakustaldia.
• 22:00etan antolatzai-
leek parte hartzaileei
afaria eskainiko diete.
• Egun osoan epaima-
haikideak lehiaketan
parte hartuko duten
abelburuak baloratzen
ariko dira.

IRAILAK 26, IGANDEA
• 10:30-14:00: Baztan-
go artisautza azoka.
• 11:00etan Nafarroako
aretxearen haragia eta
Baztangoa gazta das-

tatzeko aukera.
• 12:00etan behi-azien-
daren enkatea.
•13:00etansaribanake-
ta.
•Ondotik, Aspinaelkar-
teak Baztango aratxe
piriniar bat zozketatu-
ko du.

HAMAR KATEGORIA
Inguruko eta Euskal

Herrikobehiezgain,kan-
potik etorritako ehunka
abelburu ikusgai izanen
dira, tartean Aragoi eta
Kataluniakoak. Baserri-
tarbakoitzakbiburuaur-
kezten ahal izanen ditu
eta lehiaketanpartehar-
tzekobehiakhonelasail-

katuko dira: zezenkoe-
tan,hirumailatan izanen
dira: 24 hilabete arte-
koak;2-4urteeta4urte-
tik goitikoak. Urruxak
zazpimailatanbanatuko
dira: 8-18 hilabete; 18-
24 hilabete; 2-3 urte; 3-
4 urte; 4-6 urte; 6-8 urte
eta 8 urtetik goitikoak.

Harrobiaren kontra
1.600 alegazio

Buruilaren 2an akitu
zenZilbetikoharrobiaren
kontra alegazioak aur-
kezteko epea. Zilbeti Bi-
zirik eta Erdiz Bizirik tal-
deetakokideek1.600ale-
gazio partikular aurkez-
tuzituztenIruñean,Mag-
na enpresak egin nahi
duenharrobiarenkontra.
Horrezgain,zenbait tek-

nikarik egindako txoste-
na ere aurkeztu zuten.

Bertzetik, hilaren 10-
ean, Seo Bird Life talde
ekologistakhitzorduazu-
enNafarroakoParlamen-
tuan gai honi buruz so-
lastekoetaalderdipoliti-
koekininformazioatruka-
tzeko. Magnak Zilbetin
eginnahiduenarenaitzi-
nean, Seo Bird Life tal-
deaEstrasburgorainoai-
legatzeko prest dago.

ARGAZKIA: ONDIKOL

12 egunez 1.000 kilometro egin nahi dituen lasterkaria Baztanen
Itsaso Kantabrikoa eta Mediterraneoa lotuz, 12 egunetan 1.000 kilometro egin na-
hi zituen Bartzelonan bizi den Alexandra Panayotou iraupen-lasterkariak (Irlandan
jaioa, Grezia bizitutakoa). Eta bide horretan, irailaren 1ean Elizondora ailegatu zen.
Alberto Barberena, Santi Dendarieta, Migel Jose Ariztia, Igotz Garde eta Aritz Gaz-
telu izan zituen ondoan Oronoz-Mugairitik Elizondorako tartean. Elizondora aile-
gatuta,Martin Garde zinegotziak ongi-etorria egin eta oroigarria eman zion. Argaz-
kian, aipatuez gain, Elisabet Santesteban, Pello eta Lander Santamaria ageri dira.

Joxe Mari Istilart Euskal Herriko Artzain
Zakur Txapelketako finalean

Nafarroako Artzain Zakur Txapelketan, biga-
rrena izan zen Joxe Mari Istilart, bere zakur La-
gun-ekin. Xarparekin ere aurkeztu zen lehiake-
tara, eta honekin 9. gelditu zen. Bigarren postu
horri esker, igande honetan, irailak 19, Axpen
(Bizkaia) jokatukoden44.EuskalHerrikoTxapel-
ketan parte hartuko du Istilartek, Lagun-ekin.

Joxe Mari Istilart.

ARGAZKIAK: JUAN CARLOS MORTALENA

Putreak etxeko terrazan
Gonbidatu bereziak izan dituzte berriki Arraioz alde-
an, putreak etxeko terrazaraino ere ailegatu baitira.
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Ortziral
ilunabarrean
botako da
suziria

TTIPI-TTAPA
Bestak alde batera

utzigabe,aurtenereerre-
bestak antolatu dituzte
Amaiurren.Asteburuho-
netan izanendira, larun-
bat eta igandean.

IRAILAK 17, ORTZIRALA
• 16:00etan Birbira Re-
ziklaren eskutik, Birzi-
klatuz,maskaraetaper-
tsonaiak egin haurren-
dako tailerra.
• 20:00etan suziria eta
ezkil jotzea.
•21:30eanafariaGazte-
lu elkartean.
•23:30eanrockkontzer-
tuak goitiko ostatuan.
• Ondotik martxa goiti-
ko ostatuan.

IRAILAK 18, LARUNBATA
• 11:00etan pala desa-
fioa.

•12:00etanherrikirolde-
safioa.
• 14:00etan zikiro jatea
Agerraldek alaitua.
• 21:00etan zinger eta
odolki jatea.
•OndotikMutildantzak.
• 00:00etatik aitzinera
dantzaldia Mikel Hats
taldearekin.

Baztandarren
Biltzarretik deia

Baztandarren Biltza-
rraElkartekokideek«za-
lantza handiak» agertu
dituzteBaztandarrenBil-
tzarra eguna eta elkar-
teak urte guzian egiten
dituen hainbat ekintza
antolatu eta segida iza-
nenoteduten.Elkarteki-
deek beren borondatez
esfortzu eta lan handia
egiten dute eta aurten,
kideetakoaunitzekelkar-
tea utziko dute eta inor
berririksartuezean,«za-
lantza horiek areagotu
bertzerikezdiraeginen»,
dioBaztandarrenBiltza-
rrakprentsara igorritako

ohar batean. Hortaz, el-
kartean lan egiteko deia
egindu: «orain inoizbai-
no gehiago Baztanda-
rren Biltzarrak zuen be-

harra du!». Bertzalde,
aurtengo Baztandarren
Biltzarrarenbaloraziopo-
sitiboa egin du oro har,
bainazenbaitaferengai-

neko xehetasunak ere
argitu dituzte. Prentsara
bidalidutenartikulua Ira-
kurleak Mintzo atalean
irakur daiteke osorik.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � BESTA AMAIURREN

Errebestak ospatuko
dituzte amaiurtarrek
larunbat eta igande
honetan

ARGAZKIA: AGURTZANE
Zikiro erretzaileek larunbatean goiz hasi beharko dute lanean.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Badoaz herriz-herriko bestak
Joan dira Arraiozko bestak ere eta horrekin, poliki-poliki badoaz aurtengo herrie-
tako bestak ere. Pasatu berriak Elbete eta Arraiozkoak dira, eta laster Aniz eta
Gartzaingoak etorriko dira. Argazkia aurtengo Arraiozko Grand Prix-ekoa da, ur-
tetik urtera gero eta ospe haundiagoa eta aldi berean, gero eta jende gehiago
erakartzen duen ekitaldia. Aurten parte hartu duten gazteak ageri dira irudian.
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URDAZUBI

Patata tortilla
txapelketan
Itziar Galarregi
nagusitu da

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 21ean

hasita,hiruegunetanPi-
lotarenUnibertsoa jaial-
dia egin da aurten ere.
BertizkoPartzuergoTu-
ristikoaketaUdalakan-
tolatuta egin den lau-
garren edizioa izan da
aurtengoa eta azken
saioa, hain zuzen, joan
den igandean, irailak12,
egitekoa zen. Artisau
azokazgain, zestapun-
ta, paxaka eta paletan
ere aritzekoak ziren eta
ondotik, paellada ere
egitekoa zen.

Aitzinekoan, berriz,
irailaren4an,pilotazga-
in,hirugarrenpatata tor-
tilla txapelketaeginzen,
eta hiru sari banatu zi-
ren. ItziarGalarregi izan
zen txapelduna, eta sa-
ri gisa zartagi haundi
bat,mantarra, sukalde-
ko oihala, hiru litro olio
eta sukaldeko tresne-
kinosatutakopoltsabat
jaso zituen.

Sailkapenean biga-
rrena Lucia Blanco gel-
ditu zen eta honek zar-
tagi ertaina, sukaldeko
oihala eta bi litro olio
hartu zituen.Hirugarre-
na, berriz, AngelAroza-
rena izan zen. Eta pos-
tu horren truke, zartagi
ttiki bat, sukaldeko oi-
halaeta litrobatolio es-
kuratu zituen.

AISIALDIA � BERTIZKO PARTZUERGOA ETA UDALA

Pilotaren
Unibertsoaren
laugarren edizioak
eman du aurtengoa

UTZITAKO ARGAZKIA

Irailaren 4an egin zen patata tortilla txapelketan Itziar Galarregi izan zen garaile –erdian–.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mugak berrikusten
Urtero bezala, muga egiten duten tokiak berrikusi zituzten Baztan, Senpere eta
Urdazubiko udal ordezkariak irailaren 6an.
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SENPERE

BESTAK � IBARRUN AUZOAN

Artxeluak taldeak
kantaldia
eskainiko du
Ibarrungo bestetan
Xerri jatearekin
hasiko dira
bestak

Franck DOLOSOR
Ibarrungo bestak ate

joka ditugu buruilaren
24tik27ratospatukobai-
tira. Ohiturari jarraikiz,
xerri ttiki jatearekin hasi-
ko dira Mikeliak ortziral
arratseanInharreabase-
rrian. Gero, asteburuan,
animazioandana izanen
da: ibilaldiaoinezIbarrun
auzoan barna, pala nor-
gehiagoka, kontzertuak
ZeEsateketaSmackwar
taldeekin,trikitixaerakus-
taldiak Zaldibiakomusi-
kariekin, eta kantaldia
Artxeluak multxoarekin.
Ahots hutsez edo gita-
rraren laguntzarekin,Mi-

chelLabeguerie,Gukedo
Eltzegor taldeen kantu-
ak eskaintzen dituzte
gaztehauek.Senpereko
besten kari gaitzeko gi-
roapiztu zuten uztailean
eta aldi huntan ere ez da
dudarik belarriak goxa-
tzen ahalko direla. Ongi
alegeratuko dute lehen
Senpereko bihotza izan
zen auzoa. Duela men-
de batzuk, herrigunea
Ibarrunen zen eta noiz-
bait oraingo Karrika Na-
gusirateramanzenGaz-
teluaetaAkerretakoerro-
ta ondorat.

Arte garaikidea
Anne Marie Jeannou

eta Iñaki Viquendi arte
garaikidezale senperta-
rrakezdaude lo. Iaz,Be-
rinakartegaraikidelehen
festibala apailatu zuten

Karrika Nagusiko salte-
gietako berinak apain-
duz. Ideia bera gogoan
atxiki dute eta bigarren
festibala prestatzen ari
dira heldu den urtekoz,
berrikuntza frangorekin.
Urrian finkatuko dituzte
xehetasunak.Festibalak
polemika sortu zuen iaz
Herriko Etxeak 12 000
euroko laguntza eman
baitzion. Tirabirak tirabi-
ra, herri ainitzek nahi li-
tuzketen maila oneko bi
artista ditugu. Bere jaki-
tateaeuskarazirakasten
hasi da aurten Iñaki eta
Anne Marie Parisen ibil-
ki da egun hauetan 19.
auzokoartegaraikidefes-
tibala zuzentzen baitu.

Erretiroaren
erreformaren kontra

Mugimendu zabala
sortudaberrikiFrantzia-
ko Gobernuak egin nahi
duenerretiroarenerrefor-
marenkontra.Buruilaren
7an,13000 lagun ibili zi-
ren Baionako karriketan
eta manifestaldi hortan
senpertar ainitzek parte
hartuzuen:herrikolangi-
leak, irakasleak, labora-
riak eta aduanako guar-
da ohi batek, bertzeak
bertze.Ezdutebegionez
ikusten erretiroaren adi-
nagibelatzeaetakotiza-
ziourtekopuruahaundi-
tzea. Beren ustez, ez da
xuxena langileek inda-
rrakegiteabeti.Nahiago

luketebertzeiturriakatxe-
man ditzan Gobernuak.

Euskara goiti ari
Gazteenek eskolako

bidea hartu dute duela
zonbaitegun.Aipagarria
da inguruetako bertze
herrietan ez bezala gero
eta haur gehiago bade-
la eta gainerat ainitzek
euskara edo euskaraz
ikastendutela. Ikastolan
71 haur daude, iaz bai-
nogehiago.Eskolapubli-
koan275 ikasledauzka-
teetahauetatik%65sail
elebidunean ibilki da.
Azkenik, eskolapribatu-
an (167 lagun) murgiltze
ereduan osoki euskaraz
ari dira ttikienak.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Hamar bat senpertarrek eta azkaindar batek osatzen dute Artxeluak taldea.
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Karmele Oiartzabal Iturria, Arantza-
koa, abuztuaren 23an.
MaitaneEtxeberriaEskudero,Elizon-
dokoa, abuztuaren 27an.
HaizeaLarzabalArriola, Sunbillakoa,
abuztuaren 22an.
Iraia Etxandi Mujika, Urdazubikoa,
agorrilaren 30ean.
Joana Jimenez Bengotxea, Urdazu-
bikoa, agorrilaren 31n.
Jone Agirre Telletxea, Narbartekoa,
abuztuaren 20an.
Asier Uharte Sanz, Doneztebekoa,
ekainaren 22an.
Mara Gonzalez Villate, Doneztebe-
koa, uztailaren 19an.
Beñat IribarrenMaia, Doneztebekoa,
abuztuaren 10ean.
Ibai ElizondoUterga, Doneztebekoa,
abuztuaren 27an.
Hegoa Aginaga Elizalde, Goizueta-
koa, abuztuaren 28an.
Izaro Goienetxe Maritxalar, Lesaka-
koa, abuztuaren 27an.
Irene Muñoz Garrote, Etxalarkoa,
abuztuaren 17an.
Elorri Ruiz de LarrinagaMaritorena,
Anizkoa, irailaren 7an.

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

HERIOTZAK
Juan Cruz Irureta Sarreta, Elizondo-
koa, abuztuaren 27an, 80 urte.
Bautista Juantorena Deskarga, Lei-
tzakoa, abuztuaren 27an, 82 urte.
Maria Karrika Ibarrola, Urdazubikoa,
abuztuaren 26an, 99 urte.
DomingoAntonio FernandezSesta-
yo, Elizondon, abuztuaren28an, 53ur-
te.
Fermin Amorena Goñi, Iruritakoa,
abuztuaren 28an, 96 urte.
FelixaDainziart Irigoien,Zugarramur-
dikoa, abuztuaren 30ean, 87 urte.
Leonardo San Juan Telletxea, Bera-
koa, abuztuaren 29an, 90 urte.
Ignacia Petrirena Etxebeste, Lesa-
kakoa, irailaren 2an, 88 urte
Jesusa Telletxea Otxandorena, Itu-
rengoa, irailaren 2an, 88 urte
Salvador Agerralde Etxeberria, Zu-
garramurdikoa, irailaren 3an, 76 urte.
AgustinUrdanizSaldias,Oronoz-Mu-
gairikoa, irailaren 4an, 92 urte.
Felix Rodriguez Hernandez, Elizon-
don, irailaren 4an, 83 urte.
Luisa Goikoetxea Almandoz, Bera-
koa, irailaren 6an, 79 urte.
Pedro Telletxea Irureta, Donamaria-
koa, irailaren 6an, 77 urte.
MirentxuSantestebanSantesteban,
Elgorriagakoa, irailaren 6an, 75 urte.

EZKONTZAK
DabidAriztimuñoBaleztenaetaMa-
ddiOlanoLizarraga,Leitzakoak,abuz-
tuaren 28an Leitzan.
Mohamed Bouanani eta Sarra Ben-
driss,Argeliakoak,uztailaren16anDo-
nezteben.
Miguel Jose Mindegia Mutuberria
eta Ana Maria Ezkurra Urtxegi, Zu-
bietakoaetaDoneztebekoa,uztailaren
24an Donezteben.
IgorYugeroLarequietaOlatzEston-
ba Etxegarai, Donostiakoa eta Irun-
goa, abuztuaren 27an Etxalarren.
Bernard André Boyer etaMargeuri-
te Lasaga, irailaren 4an Saran.
Jean Urbistondo eta Silvia Agerre,
irailaren 4an Saran.
Eric Gilsou eta Birginie Pascouau,
irailaren 4an, Saran.

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

Angel
MATXIARENA ARANIBAR

Bera/Donostian, 2008ko irailaren 6an
II. URTEURRENA

Egunero zutaz oroitzen gara,
aita.

ETXEKOAK

SORTZEAK

.

Raimundo
PEREZ IRIARTE

Beran, 2007ko irailaren 16an
III. URTEURRENA

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA
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Loiartek irabazi
du Nafarroako
III. Mailako
Aizkora
Txapelketa

TTIPI-TTAPA
Jose Antonio Loiar-

te zubietarrak eta Raul
Kastrourroztarrakhiru-
garrenmaila utzi eta bi-
garreneanaritzekotxar-
tela lortudute.Abuztua-
ren29an jokatuzenNa-
farroako III.MailakoAiz-
koraTxapelketako fina-
la Arazurin, txukun ari-
tu ziren, eta lehendabi-
ziko bi postuak eskura-
tuta lortu dute mailaz
igotzea.

Uztailaren8an Iruñe-
an jokatutakokanpora-
ketan sailkatu ziren le-
henbortzaizkolariakari-

tu ziren finalean. Loiar-
te izan zen lanak aki-
tzen lehena: 07:48ko
denbora behar izan zu-

en 45 ontzako bi enbor
eta bi kanaerdiko eba-
kitzeko. Raul Kastro
urroztarra bigarren gel-

ditu zen, 09:08ko den-
bora egin ondotik. Asi-
er Pellejero aresoarra,
berriz, hirugarrengeldi-
tu zen (09:32).

Eneko Saralegi
bigarren

LeitzakoTaloEguna-
ren barne jokatu zen
Euskal Herriko Gazte
MailakoAizkoraTxapel-
keta eta Eneko Sarale-
gi 17urteko leitzarrabi-
garren gelditu zen. Es-
tu ibili ziren Corchero
txapeldunaetabiak,bai-
na azkenean 15 segun-
doko aldeaz nagusitu
zen arabarra. Saralegi
iazko txapeldunak9se-
gundoan hobetu zuen
iazko denbora.

AIZKORA � NAFARROAKO TXAPELKETA

Loiarte eta Kastro bigarren mailan
ariko dira heldu den denboraldian

Igor Lasaga eta
Jabier Galarregi
izanen dira
eskualdekoak

TTIPI-TTAPA
Igantzikosanmigelen

barne,EuskalHerrikoLe-
hen Mailako Arpanlari
Txapelketa jokatuko da
urriaren 2an. Sei bikote
ariko dira lehian, 18:00-
etatik aitzinera.

Bikote hauek hartu-
koduteparte:IgorLasa-
ga(Bera)etaJabierGa-
larregi (Etxalar); Iñaki
eta Josetxo Barberena

anaiak(Iraizoz,Nafarroa);
AndoniRezabal (Aia,Gi-
puzkoa) eta Aitor Rote-
ta(Alkiza,Gipuzkoa);Es-
teban Pikabea (Geren-
diain,Nafarroa)eta Alva-
ro Morrondo (Ripa, Na-
farroa);Unai Iraola (Ikaz-
tegieta, Gipuzkoa) eta
JokinGarmendia(Balia-
rrain, Gipuzkoa); Juan
CarlosLopez(Araba)eta
FernandoVelezDeMen-
dizabal (Ilarduia,Araba).

Bikote bakoitzak lan
haueginbeharkodu: 60
ontzakoarigoitikbehera-
kobortz ebaketa (enbo-
rra etzanda); 54 ontza-
koariezkerretikeskuine-

rako sei ebaketa (enbo-
rra zutik); 54 ontzakoari
goitikbeherakosei eba-
keta (enborra etzanda)
eta 60 ontzakoari goitik
beherakobortz ebaketa
(enborra etzanda).

Nafarroako
Emakumezkoen
Trontza Txapelketa

Hilaren4anjokatuzen
Arraiozen, Nafarroako
EmakumezkoenArpan-
lari Txapelketa, eta hiru
segundobainoguttiago-
gatik ez zenBerara joan
txapela. Ana Lopez eta
Itziar Nuñezek (Lezaun)

07:11.94kodenboraegin
zutenetaNereaSoron-
do eta Amaia Garciak
(Bera),berriz,07:14.04-

koa.HirugarrenakSusa-
na Sanchez (Berriozar)
etaAinaraUrriza (Eraso)
izan ziren.

HERRI KIROLAK � ARPANA

Euskal Herriko Lehen Mailako
Arpanlari Txapelketa jokatuko
da urriaren 2an Igantzin

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Segundo guttigatik gelditu da Asier Pellejero aresoarra mailaz igotzeko aukerarik gabe.

UTZITAKO ARGAZKIA

Migel Anjel Sukuntza nagusi txingekin
Nafarroako Gizonezkoen Txinga Txapelketa jokatu
zenirailaren5eanLeitzan.MigelAnjelSukuntzaherrita-
rrak ez zuen hutsik egin eta berriz ere txapela jantzi
zuen. 50 kiloko txingekin 14 plaza eta laurden eta
0,65 metro egin zituen. Bigarren postua Metauten-
go Simon Thomas Callaghanek eskuratu zuen eta
Berriozarko Imanol Martin hirugarren izan zen.
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20 eta 30
kilometroko
ibilbideak
izanen dira
aukeran

TTIPI-TTAPA
Mendi bizikleta gus-

tuko dutenek aukera
ezin hobea izanen du-
te Saran irailaren 26an.
Joandenurteaneginez
bazen ere, auten, Sara-
ko Turismo Bulegoak
antolatuta Mendi Bizi-
kleta Ibilaldiaeginenda
igande horretan eta bi-
zikletazaleek bi ibilbide
izanendituzte aukeran:
20 kilometrokoa eta 30
kilometrokoa.

Goizean 09:00etan
abiatukoda ibilaldiapla-
zatik eta 1.400 metro-
ko malda izanen du.

Bizikletan ibiltzeko
ateraldiaz gain, zintzur
bustitzea, hornidura
puntuaketaopariakere

izanen dira parte har-
tzen dutenenentzat.

Bertzalde, kaskoa
eramatea beharrezkoa

izanen da eta osasun
egoera onean egotea
ere ezinbertzekoa dela
ohartarazi dute anto-
latzaileek. Hala, azken
urtebetean egindako
medikuaren azterketa
eskatuko da.

Ibilaldian parte har-
tunahiduenakzortzieu-
roordaindubeharkodi-
tueta informaziogehia-
go nahi badu Turismo
Bulegora dei dezake:
(0033) 559542014.

Antolatzaileek argi
azaldu nahi izan dute
ibilaldi bat izanen dela,
etaez lasterketabat.Al-
diberean, istripurenbat
gertatuz gero, Turismo
Bulegoa ez da horren
arduradun eginen.

TXIRRINDULARITZA

Mendi Bizikleta Ibilaldia eginen da
irailaren 26an Saran

Berako taldea
lehen proba
konbinatuan
atera da garaile
eta Basaburua
bigarrenean

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 28an jo-

katuzenNafarroakoHe-
rriz Herri Txapelketako
azken jardunaldia Be-
rriozarren,etaeskualde-

ko taldeak,Berakoaeta
Baztango Basaburua,
txukun ibili ziren.Bipro-
ba konbinatuetan aritu
dira lehian: lehendabizi-
koan, txokorbiltzen,za-
ku lasterketan, lasterka
eta arpanean eta biga-
rrenean lastoabotatzen,
txinga-eramateneta in-
gudea altxatzen.

Lehendabiziko kon-
binatuan, aitzineko hi-
ru jardunaldietanhobe-
kien moldatu ziren hiru
taldeen artean jokatu

zen finala: Bera, Ultza-
maetaBerriozar.Etaor-
dura arte bezala, bera-
tarrak fin egin zituzten
lanak: 18:18.77ko den-
boraegineznagusituzi-
ren. Bigarren Ultzama-
kotaldeageldituzen eta

hirugarrenBerriozar.Ba-
saburua ez zen finale-
rako sailkatu.

Bigarren proba kon-
binatuan, bertzalde, li-
ga sistema erabili ze-
nez, lau jardunaldieta-
ko puntuak batuta Ba-

saburuak lortu zuen
emaitzarik onena: 14
puntu.Puntuerdiragel-
ditu zen Berako taldea
(13,5puntu).Hirugarren
Berriozargeldituzen eta
laugarren Ultzamako
taldea.

NAFARROA � HERRI KIROLAK

Bera eta Baztango
Basaburua nagusitu
dira Herriz Herri
Txapelketan

ARGAZKIA:GOIKO
Berako taldeak lehendabiziko eta bigarren postuak eskuratu ditu Herriz Herri Txapelketan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Plazatik abiatuko da mendi bizikleta ibilaldia.
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Erakusketak
ELIZONDO
Pirinioetako etxeak eta
herriak

Irailaren 3tik 25era
Polo Gartziaren Piri-
nioetako etxeak eta
herriak marrazki eta
akuarela lanen era-
kusketa Arizkunenean.

IRURITA
Gorka Salmeronen
argazki erakusketa

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

Bestak
IGANTZI
San Migel bestak

Irailaren 25etik urria-
ren 2ra.

URROTZ
San Migel bestak

Irailaren 24tik 29ra.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 17tik 19ra.

AMAIUR
Besta ttikiak

Irailaren 17 eta 18an.

SENPERE
Ibarrun auzoko bestak

Buruilaren 24tik 27ra.

Hitzaldiak
BERA
Euskal eskola
nazionalaz
Irailaren 17an Euskal
Herria estatuaren eus-
kal eskola nazionala»
solasaldia Mirari Bere-
ziartuarekin, liburute-
gian 20:00etan.

Alkoholiko Anonimoen
solasaldia
Irailaren 18an hitzal-

dia Jesusen Bihotza
ikastetxean 20:00etan.

Ospakizunak
BERA
Lore Jokoak Labiaga
ikastolaren eskutik

Irailaren 16tik 19ra
hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte Labiagak eta
Berako eta Bortzirieta-
ko zenbait eragilek.

Dantzari Ttiki Eguna

Irailaren 18an Gure
Txokoa Dantza Talde-
ak antolatuta Dantzari
Ttiki Eguna eginen da.

ITUREN
Joaldunen Eguna

Irailaren 18an Joaldu-
nen Eguna joaldunek
eta Ibintzak antolatuta.

SUNBILLA
Ameriketan ibilitako
euskal artzainen eguna

Irailaren 19an Ameri-
ketan ibilitako euskal
artzainen eguna.

GOIZUETA
Euskal Jaia

Irailaren 19an Euskal
Jaia Iskibi kanpinean.

ELIZONDO
Euskal Jaia Lur
dantzalekuan

Irailaren 25ean Euskal
Jaia Lur dantzalekuan,
01:00etatik aitzinera.

Ikuskizunak
ELIZONDO
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots

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

Kontzertuak
ELIZONDO
Bidasoako beat&blues
banda Lur diskotekan

Irailaren 24an Back
Bidasoa Beat&Blues
taldeak kontzertua es-
kainiko du Lur-en,
gauerditik aitzinera.
Sarrera doan.

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

IGANTZI
XXXI. Artzain Zakur
Lehiaketa
Irailaren 26an Mea-
kaundiko zelaian,
Artzain Zakur Lehia-
ketaren 31. edizioa.

LESAKA
Beti Gazte elkartearen
Argazki lehiaketa
Urriaren 30a arte
aurkez daitezke argaz-
ki lehiaketarako lanak.

ELIZONDO
Pirinioetako behien
lehiaketa-enkantea
Irailaren 24, 25 eta

ELIZONDO | 2010.09-24-25-26
Pirinioetako behien lehiaketa-
enkantea asteburu osoan

Estatu mailako lehiaketa-en-
kantearen 23. edizioa beteko
daetahiruegunezehunkaabel-
buru ikusgai izanen dira Mer-
katuko Plazan.

Lehiaketak

BERA | 2010.09.18-19
Lore Jokoen barrenean hainbat
ekitaldi prest ditu ikastolak

Zenbait ekitaldi antolatu dtu La-
biagak asteburuan. Larunbate-
an euskal tresnen kontzertua
emanen du JuanMari Beltranek
eta igandean Erromeria Eguna.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2010.09.19
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots Lur dantzalekuan

Baztan Ikastolaren 40. urteu-
rrenaren harira, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots pailazoak bere
ikuskizuna eskainiko dute Lur
Aretoan, 17:00etatik aitzinera.

Antzerkia

irailak 16 - 29

PROPOSAMENA

IGANTZI
XXXI. Artzain Zakur
Lehiaketa irailaren
26an

Artzain Zakur lehiake-
tak hogeita hameka-
garren edizioa beteko
du Igantzin, besten
aitzineko igandean.
Urtero bezala, Nafarroa
eta Gipuzkoatik ez
ezik, bertze herrialdeta-
tik ere etorritako artzai-
nen eta zakurren harat-
honatak ikusteko auke-
ra izanen da Meakaun-
diko zelaian, 16:30etik
aitzinera. Sanmigelak
hasteko modu ederra!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Dendako lanak, Do-
neztebarrakMerka-

tarien Elkarteak eta se-
me-alabekasti libreso-
bera uzten ez diotela
onartuarren, irakurtzea
aunitz gustatzen zaiola
aipatu digu Maitek,
«narratiba eta ongi aki-
tzen diren nobela erro-
mantikoak, batez ere».
Orain, «aspaldiko go-
goabetez, trikitixa ikas-
tenhasikonaiz».Horre-
taz gain, gurutze-pun-
tuaegiteaeregustatzen
zaio. Asteburuak «se-
me-alabekin egoteko
eta Almandozen fami-
liabisitatzeko»aprobe-
txatzen ditu. Animaliak
ereatseginditu: «Oizen
poni bat, zakurra, arrai-
nak, txoriak… deneta-
rik daukagu». Oporral-
dietan hondartzara 4-5
egunerako joatea gus-
tatzen zaio, «Salou eta
inguru horretara». Ha-
lere,berezikigogoandu
ezkon-bidaia: «Mexiko
eta New Yorkera joan
ginen.Nik ez nuenNew
Yorkera joan nahi eta
gero ez nuen bueltatu
nahi, aunitz inpaktatu
zidan eta emozionatua
bueltatu nintzen». Be-
rriz ere itzuliko litzake,
«baina hegazkinean
gaizki pasatzen dut».

«Ongi akitzen diren
nobela
erromantikoak
gustatzen zaizkit»

Nire aukera

Maite OSKOZ
Doneztebeko Kosma dendakoa

26an eginen da, esta-
tu mailako lehiaketa-
enkantearen 23. edi-
zioa.

LEITZA
V. Literatur Lehiaketa
Urriaren 30a arte
aurkezten ahal dira
ALKE Leitzako Kultur
Taldeak antolatutako
lehiaketarako lanak.

Irakurketak
BERA
Irakurketa aktiboa
Irailaren 16an Karme-
le Jaioren Zu bezain
ahul liburuaren irakur-
keta aktiboa, Gure
Txokoan 17:00etatik
20:00etara, Euskara
Mankomunitatearen
eskutik.

Kirola
LESAKA
Mendi Bizikleta Itzulia
Irailaren 19an antola-
tu du Beti Gazte elkar-
teak. Hiru ibilbide iza-
nen dira aukeran.

BERTIZ
Bidasoko Bide
Berdeko III. Bizikleta
Martxa
Irailaren 26an antola-
tu du Bertizko Partzu-
ergo Turistikoak Beho-
bitik Bertizera.

SARA
Mendi Bizikleta Itzulia
Irailaren 26an Sarako
Mendi Bizikleta Ibilal-
dia, Sarako Turismo
Bulegoak antolatuta.

LEITZA
Pirinioetara ateraldia
Irailaren 18an eta
19an Mendibil Mendi
Taldeak antolatuta
Lescun-Linza eta Lin-
za-Lescu, bi egunez.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Jendeen jende antzerkia komedia bat da. Fami-
lia batean gertatzen da. Erretreta hartu ondoan

bere sorterrira itzulia den izebak familiako zuhaitz
genealogikoa egina du, eta 400 askaziz goiti aur-
kitu ditu bere ikerketan. Egun, denak gomit dira
besta egitera. Haatik, ustekabeak gertatuko dira,
batetik familiakohirubelaunaldiakkrisi egoerabate-
an baitira, eta beren harremanak biziki minbera.
Bertzetik, horko nagusiak ardi zenbait hazten ditu
bere etxalde ttipian, eta eritasun mehatxu handiak
dira inguruko artaldeen kotsuz. Azkenik, eta azken
minutuan, nehork badenik ere ez dakien familiako
bat agertuko da diaspora urrunetik jinik… Zuhaitz
genealogikoen egiteko ohidura azkartu da azken
urteetan. Nolazpait, autoreak uste du euskaltasu-
na egunerokoan bizitzeko diren nekeziak, ordai-
nezko bideak bilatzera bultzatzen duela jendea.
Ondorioz odola, izena, etxaldea eta arbasoak bila-
katzendiraeuskaltasunpermanentebatensentimen-
du. Horren inguruan irri egiteko antzerkia da hau.

Entzun! aldizkaria bi hilabetekari izatetik urteka-
ri izatera pasatu da. 52 orriko argitalpena iza-

tetik 144 orriko liburu mardula izatera. Baina Eus-
kalHerrikoetakanpokomusikarenaktualitateaegu-
nero segitzen ahal da webgunearen bitartez: be-
rriak,diskoak,elkarrizketak,dosierrak, foroa…Eus-
kal musikan zein den zein (taldeak, diskoetxeak,
management, jaialdiak, komunikabideak…) eza-
gutzekoeregida jakingarriaematendueskura.Gai-
nera, maketak, erreportajeak, iritzia, kronika zuze-
nak eta atzera begira egindakoak, aholkuak… de-
netarik aurki daiteke alfabetikoki antolatuta, esti-
loaren, taldearen, izenburuaren,diskoetxearenedo
aholkulariaren arabera egokitua. Euskal bideokli-
pen bilduma ere eskuratzen ahal da atari honetan.
Musika hobeki ezagutzeko aski webgune osotua.
Akats bakarra: ezin dela komunean irakurri.

Ibilbide luzea du Gozategi taldeak. 90eko hamar-kadan eman zituen lehen pausoak arrakasta han-
diarekin. Urteen joan-etorriak aldaketak ekarri di-
tu taldera. Hasiera bateko hirukotea, boskote bi-
hurtu da. Gaur egun, Asier Gozategik (trikitixa eta
ahotsa), Iñigo Goikoetxea (baxua eta ahotsa), Ima-
nol Goikoetxea (gitarra) eta David Gorospek (bate-
ria) osatzen dute taldea. Baina aldaketak aldake-
ta, musika jotzeko gogotsu segitzen duGozategik.
Hortik seigarren diskoari eman dioten izena: Bizi-
bizirik. Ohi duenez, erritmo dantzagarriekin dator
Gozategi.Bainabadituberritasunnabarmenak.Tri-
kitixaren oinarria galdu gabe, instrumentu berrien
sarrerak aire berria emanen dio taldeari. Metalezko
haize instrumentuak eta bibolinak sartu dituzte eta
sonoritate berezia lortu dute. Bilboko Babel Musik
diskoetxearekin argitaratu dute disko berria, David
Nanclares ekoizlea eta Asier Erzilla teknikariarekin.
Diska aurkezten plazaz plaza dabiltza uda osoan.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania, 2010

Jendeen jende

Liburua

MATTIN IRIGOIEN

Babel Musik, 2010

Bizi-bizirik

Musika

GOZATEGI

Musikaren euskal
aldizkaria sarean

Internet

WWW.ENTZUN.COM
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LANA
eskariak

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

Esperientziadun pertso-
nak pladur, margo edo-
ta igeltsero lanak egi-
ten ditu, prezio ekonomi-
koan. Txukuna lanean.
�608 998990 (Mikel).

Esperientzia duen ema-
kume bat zahar-etxean
edota etxez-etxeko arre-
ta zerbitzuan ariko litza-
teke, baita etxeko lanak
egiten ere. Euskalduna
eta frantsesa dakiena.
�677 288908.

Geriatriako auxiliarrak
jende heldua edo ezin-
dua zainduko luke zain-
keta pertsonalean, etxe-
ko lanetan, laguntza bi-
zitza sozialean eta ospi-
talean eta etxean gauak
ere bai. Esperientzia pro-
fesionala kontrastatua.
�609 477277.

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

ELIZONDO. 70 m2ko ba-
bes ofizialeko pisua sal-
gai. Bi logela, egoera one-
an. Trastelekuan. Prezio
interesgarria eta negozia -
garria. �690 694050/ 639
050188.
ELGORRIAGA. Etxebi-
zitza adosatua salgai. 3
solairu, 50 m2ko lorate-
gia eta garajea. �609
701035 (20:00-22:00).
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
DONEZTEBE. Parrokia
karrikan pisua salgai. 3.
solairuan, 3 logela eta 2
komun, balkoi haundia,
igogailua eta moblezta-
tua. �665 709848.
ZUBIETA. 90 m2ko pisua
salgai, trasteleku eta be-
rogailuarekin. Eguzkitsua
eta egoera onean. �660
270400.
LESAKA. Etxebizitza sal-
gai. Prezio onean. �609
477277.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. Toki Ona Institu-
tuaren ondoan, 80 m2ko
bajera salgai. Etxebizi tza
eraikitzeko aukerarekin eta
ondoko lur eremuarekin.
Errentan emateko aukera
ere badago. Prezio nego-
ziagarria. �664 711853
(20:00etatik aitzinera). 

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Telefonicaren on-
doan garaje itxia erren-
tan  emateko .  � 948
630672.

LUR EREMUAK
salgai

LESAKA. Nabaz auzoan
2.600 m2ko lur eremua
salgai. Bista ederrak, oso
eguzkitsua eta lautada
edo zelai haundiarekin.
�661 219827/terrenole-
saka@hotmail.com.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua errentan
emateko, 3 logela eta 2
komun. Unibertsitatetik
eta ospitaletik hurbil.
� 646  674406 /  628
581031.
BERA. Agerra auzoan pi-
su mobleztatua errentan
emateko. �948 630421.
BERA. Pisua errentan
emateko. �606 022378/
609 209295.
ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.
� 662  244389 /696
890471.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

MALERREKA edo BER-
TIZARANAn neska eus-
kaldun batek pisua erren-
tan hartu nahi du. �617
834361.

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 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta
trastelekua. Berritua. Gas
naturala. �657 715243/
657 799953.

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.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai. Lur ere-
muarekin. �661121540.
BERA. Itzea karrikan pi-
sua salgai. 90 m2, 3 lo-
gela, 2 bainugela, igogai-
lua. Eguzkitsua. Dena be-
rritua. �699 634554.

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): 32,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,190 € kiloa. (-0,035)

Zerramak:
0,410€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,86 (+0,04)
1.koa 3,55 (+0,02)
2.koa 3,02 (+0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,96 (+0,04)
1.koa 3,65 (+0,02)
2.koa 3,19 (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  200,00 (=)

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 27tik irailaren 3ra bitarteko prezioak)
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CV sport coupe salgai,
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.

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

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).

Citroen Berlingosalgai.
1.9 diesela. 2001ekoa.
80.000 kilometro. �686
990087.

Rieju RR sport 50 mo-
torra salgai. Egoera one-
an eta ITV pasatu berria-
rekin. �699 534512

Jeep Grand Cherokee
Limited 5.200 V8 gaso-
lina salgai. 3.000 euro.
Egoera onean. �607
446925.

Peugeot 206 HDI 1.400
salgai. 75 zaldi. Egoera
onean. �948 630672.

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.

Sabueso arrazako bi hi-
labeteko zakurkumeak
salgai, 2 ar eta eme 1. Ai-
ta eta ama basurdeetan
hagitz ongi ibiltzen dire-
nak. Marroi eta xuri ko-
lorekoak. �630 321501.

BERA. Bi hilabeteko se-
terrak salgai. Aitak onak
oilagorretan. 100 euro.
�675 717258.

E    pagneul Bretonarra-
zako 18 hilabeteko zakur
emea salgai. Biltzen eta
gelditzen dakiena.�680
986836.

GOLDARATZ. Astoak
salgai. �948 503230.

DENETARIK
salerosketak

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.

Su egurra salgai, lotean

edo  xehetua .  � 699
461394.

ZUBIETA. Artisau ehun-
gailua salgai (bajo lizo
deiturikoa). �948 920020.

Traviesaksalgai. 2,5 eta
3 metrokoak. Egoera
onean. �657 708866.

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.

BERA. Uztailaren 2an Al -
tzate eta Legia karriken
artean Ford markak ko -

txearen giltzak eta ber -
tze giltza batzuk galdu
dira. �948 630156.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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EKHI ROJO RODRIGUEZ gure etxe-
ko ttikiak urtea beteko du iraila-
ren 19an. Segi beti bezain alai
eta maitagarri bihotza! Muxu pila
pila aitatxi eta amatxiren partetik,
aunitz urtez!

IKER PETRIRENA PIKABEA

beratarrak irailaren 6an 4 urte
egin ditu eta SAIOA PETRIRENA

PIKABEAk irailaren 25ean 6 urte
beteko ditu. Zorionak familiaren
partetik.

JUNE SALGADO

SOLO lesaka-
rrak irailaren
4an 2 urte bete
ditu. Zorionak
sorgina!!! Atta,
ama, Ekiñe eta
amatxiren 
partetik.

Donamariako
IDOIA ARREGIk
abuztuaren 29an
30 urte bete ditu.
Nahiz eta fuerte
zahartzen ari,
zorionak amatxo
Oinatz eta
Bihotzen partetik.

Donamariako
BIHOTZ

BALEZTENAk 
irailaren 24an 
4 urte beteko
ditu. Zorionak
Oinatzen 
partetik.

Donamariako
OINATZ

BALEZTENAk 
abuztuaren 7an
2 urte bete ditu.
Zorionak
Bihotzen 
partetik.

Goizuetako AIO-
RA APEZETXEA
ETXEBERRIAk 6
urte beteko ditu
irailaren 24an.
Zorionak eta mu-
xu bat familia eta
bereziki Xanet
anaiaren partetik

Lesakako MADDI ARIZTEGI

ANTXORDOKI. Gure printzesak 
5 urte bete ditu irailaren 14an.
Zorionik beroenak eta muxu
erraldoi bat Leire, amatxo eta
attaren partetik. Aunitz urtez!

EKHI ROJO RODRIGUEZ lesakarrak
urtea beteko du irailaren 19an.
Ederki pasa zure lehen urtebete -
tzea bihurri! Mila muxu familia
guztiaren partetik. Muak!

OIER AGINAGALDE IPARRAGIRREk
irailaren 26an urtea beteko du.
Zorionak eta muxu haundi bat
aita, ama, Aimar eta amatxiren
partetik.

Zorionak Oizko
SAIOA OTEIZAri
abuztuaren 18an
egin du urtea.
Muxu bat gu re
saltsera po li te na -
ri. Atau txi, ama   txi,
osa ba-izeba eta
berexiki izeba
Sonia.

Zorionak SAIOA,
abuztuaren
18an urtea
bete duzulako.
Segi orain
bezain sorgina
izaten. Muxu
bat printzesa.
Atta eta ama.

LUKEN ANSALAS
MAIZ ttikiak ur tea
bete du irailaren
7an. Zo rio nak
eta muxu haundi
bat gure potto -
ttori Etxalar eta
Arantzako fami-
liaren partetik.

MALEN FAGOAGA IZA irundarrak 
4 urte bete ditu irailaren 8an. Muxu
pila pila, Aiora ahizpa, Eider eta
Izaro eta familia guztiaren partetik.
Zorionak sorgintxo eta 
txintxo-txintxo portatu!

Donamariako XUBAN ERBITIk 
5 urte beteko ditu irailaren
25ean. Muxu asko Ugaitz eta
Ibinkaren partetik.

XUBAN ERBITIk 
5 urte beteko
ditu. Besarkada
bat etxeko pira-
tari. Ongi pasa!

Igantziko UNAI

IÑARREA IGUZ KIA -
GIRREk 2 urte
be teko ditu
urriaren 7an.
Zo  rionak Igantzi
eta Berako fami-
lien eta berexiki
Mikelen partetik.

AIORA ITURRIAk
irailaren 13an 
6 urte bete ditu.
Muxu haundi bat
Arantzako fami-
liaren eta berexi-
ki Oihan eta
Karmeleren par-
tetik. Zorionak!

MATEO

LERTXUN DI
FLORESek 
3 urte bete ditu
irailaren 14an.
Zorionak gura-
soen, anaien
eta familia guz-
tiaren partetik.

Erratzuko ARITZ
ITURBURUA JAU -
RENAk 5 urte be te
ditu irailaren 14 an.
Zo rionak bi le hen -
gusuen partetik,
Naroa eta Naroa,
eta berexiki Iker
anaiaren partetik.

Beintza-Labaien eta Amaiurko
BEÑAT ALBISU ETXEBERRIAk 5 urte
bete ditu irailaren 15ean.
Zorionak pittinttu!

SAIOA SANTESTEBAN CAMY

SARTHYk urtea bete du irailaren
7an. Zorionak Etxalarko atatxi
eta amatxiren partetik.

ARANTXA TOLOSA eta OIER

GASTESIk irailaren 22an eta 27an
35 eta 5 urte beteko dituzte.
Zorionak familia guztiaren parte-
tik eta bereziki izeba Mª Joseren
partetik.

Berako AINARA ARANDIA ELIZONDOk
irailaren 15ean 5 urte beteko ditu.
Zorionak etxekoen partetik eta
berexiki Aimarren partetik. Muxu
haundi bat. Maite zaitugu!
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