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G. PIKABEA
Nola sortu zen Sutan
taldea?
Sergio eta Jon izan zi-
ren proiektuari atea za-
baldu ziotenak, eta ge-
roMikeletaEnekogehi-
tu zitzaizkion bikoteari.
Hasiera batean, lau ki-
dez osatuta egon zen
taldea: Sergio eta Jon
gitarrarekin, Mikel ba-
xuan eta Eneko bate-
rian. Denbora pasatu
ahala, abeslari bat be-
har genuela ohartu gi-
nen. Lagun batzuekin
probak egin genituen
baina arrazoi batzuen-
gatik ez zuten proiek-
tuaksartunahi izan.Az-
kenean, Enekok abes-
lariaren lekuaz ardu-
ratzea proposatu zuen,
eta denak ados gelditu
ginen. Bateriaren hu-
tsunea betetzeko, be-
rriz, Unairi egin genion
eskaintzaetahonekhar-
tu zuen postu hori.
Nondik datorkio ize-
na?
Sutan hitzak daukan
esanahiak erakarri gin-
tuen,espresioak: amo-
rrua, sua...Hainbat izen
proposatu ondotik, az-
kenean, honekin geldi-
tu ginen.
Zer transmititu nahi
duzuen musikarekin?
Rock/metalalternatiboa
daemititzendugunsoi-
nua eta guretzat musi-
ka askatasun preziatua
ukitzeko modua da,
transmititu nahi dugun
sentsazio hori.

Euskarazkantatzenal
duzue?
Abestigehienakeuska-
raz kantatzen ditugu,
bainagure azkenabes-
tia gazteleraz sortu ge-
nuen. Halere, horrek ez
du esan nahi euskaraz
kantatzeari utziko dio-
gunik, zerbait desber-
dina egiteagatik izan
da... Ingelesari ere on-
gietorriaegindiogu,bai-
naoraingoz,bertsioba-
tean bakarrik.
Zer moduzko harrera
du zuen musikak gu-
re eskualdean?
Suposatzen dugu de-
netarik izangodela:ba-

tzuei ez die ezer ere
esango egiten dugun
musikak eta beste ba-
tzuei, berriz, kuriosita-
tea piztuko die.
Diska kaleratzekotan
zabiltzate, ezta?
Maketa irailean kalera-
tu nahi genuen, baina
gauzahauekoharkabe-
an atzeratu egiten dira
eta ziurrenikurri amaie-
rarakokalean izangoda.
Bost kantaz osatua da-
go, baina oraingoz ez
daukagu izen definiti-
borik diskarentzat. Do-
nezteben, Jonen fami-
liak duen bajeran egi-
ten ditugu entsaioak

–lerro hauen bidez es-
kerrak eman nahi diz-
kiegu– eta han grabatu
dugu. Mariñe arduratu
da grabazioaz.
Kontent gelditu al za-
rete lan berriarekin?
Egia esateko oso gus-
tura gelditu gara egin
dugun lanarekin. Esan
beharra dago Mariñek
laguntzahaundiaeskai-
ni digula, pazientzia eta
profesionaltasuna era-
kutsiz. Potik ere eskua
sartu du grabaketan,
abestiei bestelako itxu-
ra emanez. Horregatik
biei esker bereziak
eman nahi dizkiegu he-
mendik.
Nola ikusten duzue
etorkizuna?
Etorkizunak berak iku-
siaraziko digu hori, bai-
na kontzertuak eskain-
tzeko eta gauza berriak
sortzeko ilusiohaundia-
rekin gaude.
Ba al duzue proiektu-
rik buruan?
Nahiko ideia dabiltza
geure buruetan buelta-
ka. Maketa atera dugu,
baina hau ez da hemen
gelditzen, musikaren
pasioak harrapatu egin
gaituela dirudi.
Zerbait gaineratuko
zenukete?
Gazte sentizten direnei
beraienproduktuakau-
rrera ateratzera anima-
tu nahi diegu. Errealita-
te gordin hau pixkana-
ka leun dezagun oihu
eginbeharradago,mu-
sika askatasuna da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Sutan taldea osatzen dute bortz gazteak.

«Rock/metal alternatiboa» egiten duten
eskualdeko bortz gaztek osatzen dute
Sutan taldea: Sergio Hualde (Elizondo)
gitarrarekin, Mikel Grazenea (Doneztebe)

baxuan eta koruak egiten, Jon Zozaia
(Goizueta) gitarrarekin, Unai Urroz
(Doneztebe) bateriarekin eta Eneko Rabina
(Eratsun) ahotsarekin. 2009. urte bukaeran

sortu zen eta geroztik zortzi kontzertu ingu-
ru eskaini dituzte. Orain, berriz, maketa
argitaratzeko lanetan dabiltza burubelarri.
Urri bukaeran kalean izatea espero dute.

SUTAN | Elizondo, Doneztebe, Goizueta eta Eratsungo musika taldea

«Gazte sentitzen direnei produktuak
aurrera ateratzera animatu nahi diegu»

MUSIKA ASKATASUNA
«Rock/metal alterna-
tiboa da emititzen
dugun soinua eta
guretzat musika
askatasun preziatua
ukitzeko modua da,
transmititu nahi
dugun sentsazio
hori»
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G. PIKABEA
Historia luzea duPla-

zaolako trenak. Mende
hasierako garai oparoan
sortu zen eta hastape-
nean, meatzerako trena
izanzen;Plazoalakomea-
tzeetatikAndoainerabur-
dina garraiatzeko erabili
zen.1914anbidaiari-tre-
naizaterapasatuzen,eta
Donostia eta Iruñea lo-
tzen hasi zen. 40 urtez
iraun zuen horrela, eta
merkataritzarakoetako-
munikaziorakobideaizan
zen. 50. hamarkadatik
aurrera, ordea, gainbe-
heran joan zen. 1953ko
uholdeakaldebatetik,eta
autobusen konpeten-
tziak bestetik, 1958an
trenbidearen itxiera eka-

rri zuten.Aurtengo iraile-
an, hain zuzen, 52 urte
bete dira Plazaolako tre-
na kendu zutenetik.
Urteetanutziaetabaz-

tertua egon ondotik, az-
ken aldian aisialdia du
Plazaolak eskaintzeko.
Eta aisialdia apustu ona
delakonturatuta,berega-
raian Iruñea eta Donos-
tia lotu zituen trenbidean
berreskuratze lan haun-
dia egiten ari da azken
urteotan. Plazaola Par-
tzuergoTuristikoadabul-
tzatzailenagusia.Etaho-
rretarakoEspainiakoGo-
bernuko Ingurumen Mi-
nisterioarenetaNafarroa-
ko Gobernuaren dirula-
guntza hartu izan du.
1998anegin ziren lehen-

dabiziko obrak, Lekun-
berrikogeltokiaberresku-
ratuz. 2000an zabaldu
zen Lekunberri eta Uitzi
artean egokitutako bost
kilometroko lehen zatia
eta Mugiro aldera beste
bi kilometro gehiago be-
rrituzirengero.2001ean,
bigarrenzatibatean,Lei-
tzaldeko 12 kilometroak
egiteko lanak kontratatu
ziren,Gipuzkoakomuga
eta Uitziko tuneleko sa-
rrerabitartekozatia,hain
zuzen. Guztira, oraingoz
19kilometroberreskura-
tu dira Nafarroan, baina
Uitziko tunela gelditzen
da egiteko,Gipuzkoa al-
dean egokitutako 22 ki-
lometroekin, 44 kilome-
troko zatia prest izateko.

UITZIKO TUNELA
Uitziko tunela da be-

rreskuratze lanhorienhi-
rugarrenhelburua.Maite-
naEzkutariPlazaolaPar-
tzuergo Turistikoko ku-
deatzaileak adierazi di-
gunez,«proiektugarran-
tzitsua da. Natur bidee-
tankilometroaskoizatea
oso garrantzitsua da eta
Uitziko tunela irekita, 44
kilometroko zatia geldi-
tuko da». Europa aldetik
jendegehiagoetorriko li-
tzatekeelakoan dago:
«GehienbatEuropanda-
gozikloturistarenperfila,
eta turismoa sustatzeko
aukerahaundiaizanenli-
tzateke».Tunelekoobrak
udanbukatzekoakziren,
baina luzatu egin dira.

Lehendabizikourtean
zoruaberrituzen;hurren-
goan tunelaargiztatueta
azkenekoak bobedako
konponketak izan dira.
«Segurtasun aldetik az-
terketa geotekniko ba-
tzukegingenituenetahor
eskatzenzenaeginondo-
tik, enpresak bobeda
osoa mailazoarekin jar-
tzeko aholkatu zigun»,
azaldu digu Ezkutarik.
Horixe da hain zuzen tu-
nelaren irekiera atzeratu
izanaren arrazoia. Iraila-
ren2anPartzuergoaketa
Lekunberri,LeitzaetaLa-
rraungoUdalekhartuzu-
ten erabakia: «lan gehia-
go da, baina lasaitasun
gehiagorekin geldituko
gara»,diokudeatzaileak.
Denaden, azarorakoza-
baldukodelaustedu, ire-
kiera ofiziala berandua-
gorako utzi arren: «Gu-
retzat azaroa hilabete
txarra izaten da, egural-
di aldetik gogor jotzen
duelako eskualde hau,
eta udaberri aldera egi-
tea pentsatzen dugu».
Bobedakolanakluza-

tzeakezomendualdake-
ta esanguratsik ekarriko
1.391.908 euroko aurre-
kontuan –%60 suben-
tzionatua–. Kudeatzaile-

NATUR BIDEAK� IRUÑEA ETA DONOSTIA LOTZEN ZITUEN PLAZAOLA TRENBIDEA

Uitziko tunela zabalduta
Nafarroan Plazaolako
trenbideak dituen
22 kilometro geldituko
dira berreskuratuak
Azaroan irekitzea espero du Plazaola Partzuergoak

Bere garaian meatzerako, merkata-
ritzarako eta komunikaziorako izan
zen Plazaolako trenbidea, aisialdi-
rako bihurtu da orain. Eta trena

kendu zutenetik 52 urtera, Donostia
eta Iruñea lotzen zituen trenbidea
oinezko eta txirrindularientzako
egokitzen ari dira gaur egun.

PlazaolaPartzuergoTuristiko-
akbadubertzelako egitasmobat
ereeskuartean:herriz-herribizikle-
taren zerbitzu publikoa jartzea.
Hasierako helburua biztanleek
herri bakoitzean bizikleta erabil-
tzeadaetaIrurtzun,LeitzaetaLe-
kunberrin eginen dute hasierako
proba. Aurrera begira, berriz, he-
rri batetik bestera mugitzeko he-

rritarreknaturbideaerabiltzeada
erronka.Horrenharira,CranaNa-
farroakoIngurumenArlokoBalia-
bideenZentroarekinelkarlanean,
Pedalkadak iraunkortasunerantz
erakusketa zabaldu dute berriki
Lekunberriko TurismoBulegoan.
Natur-bidearen inguruan lehen-
dik duten erakusketa, bestalde,
herriz herri ibiliko da.

Herrietan bizikletaren erabilera
indartu nahi da

� BIZIKLETA GARRAIOBIDE



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 527 zbk.

2010.09.30

Plazaolako trenarekineta tren-
bidearekin lotutako istorio asko
dituzte kontatzeko Leitzako Pas-
tain baserriko Patxi Barriola (80
urte)etaOlasobaserrikoJuanMar-
tin Alemanek (73 urte). Biak tren-
bidearen ondoan jaio eta bizi di-
ra, Leitzako geltokitik metro gu-
txira Barriola eta Gipuzkoarekin
muga eginez, Plazaolako geltoki-
tik hurbil Aleman, koinatuak biak.
Trenbidea ttikitatik «soberan»

ezagutzen dutela adierazi digute
bi leitzarrek, trenbidea euren lu-
rretatikpasatzeazgain,Alemanek
azaldu digunez, «beti jaleoan ibil-
tzen ginen, aziendak harrapatzen
zituelako». Barriolak ere badaki
zerdenhori:«trenbideairekiaego-
ten zen eta egun batean zortzi ar-
diharrapatuzizkiguntrenak».Noiz-
bait Pastain azpian dagoen tune-
lean trenak asto bat ere moztu
omenzuenerditik.«Behiak,beho-
rrak, ardiak... denetarik harrapa-
tzen zituen», dio Alemanek. Bai-
na minik haundiena trenbidearen
bi bazterretara hartutako lur ere-
muak kendu izanak ematen diete
bi koinatuei. Lur eremuak erre ere
eginzitzaizkientrenarenjoan-eto-
rrietan.Barriolakkontatudigunez,
«labea gehiegi berotzen zenean,
ikazkinak kanpora botatzen zuen
brasa eta horrela erre zen Lei-
tzako Tutenekoborda baserria».
Alemanfamiliari,berriz,belardiza-
ti haundia erre zitzaion horrela.
Trenbide ondoko baserrita-

rrentzatburuhausteaizateazapar-
te, Leitza eta inguruetako herrie-
tako jendearentzat garraiobide
garrantzitsuaizanzen.«Garaihar-
tan, Iruña eta Doneztebe artean
autobusa izatenzen,bainakotxe-

rik ikusi ere ez, eta trena jendeas-
kok erabili zuen», esan digu Ba-
rriolak. Trena ligatzeko ere apro-
posa omen zen: «orduan ez ze-
goen diskotekarik– dio irriz Pas-
taingoak– eta trena ordurako jen-
deageltokianbiltzenzen».EtaAle-
manek «trena pasatzen ikusteko
pareja mordoska ibiltzen zela»,
kontatu digu.
Bi koinatuak ere ibili ziren be-

regaraiantrenean.Barriola,esate-
rako, soldaduskara trenean joan
zen. Eta mutiko kozkorrak zirela,
sarritan ordaindu gabe ere ibili
omen zuten trena: «mesilla dei-
tzen genion karroan edo trenaren
atzeko balkoian ordaindu gabe
ibiltzen ginen», dio Olakokoak.
«Trena abiatzean balkoira igo eta
gelditzearekinbaterasaltoetaetxe-
ra», adierazi digu Barriolak.

KONTRABANDORAKO APROPOSA
Plazaolako trenak aukera ona

eman zien kontrabandiestei ere,
NafarroatikGipuzkoaraproduktu-
akmugitzeko:azukrea, irina,olioa,

arraultzak,babarrunak... Etakon-
trabandoaren inguruko anekdo-
tak ere asko dituzte bi leitzarrek.
Guardia zibilen kontrolak ere iza-
ten omen ziren, baina harrapatu-
takoan eurentzat gelditzen omen
zituztenproduktuak.Honahemen
Alemanek gogoan duena: «erro-
tak itxita egon beharra izaten zu-
en, eta gau batean, guardia zibil
pareja errota zaintzera bidalia ba-
zutenere,gauguztianerrotamar-
txanegonzen,etaepel-epelerro-
tanegonziren.Errotazainakbizpa-
hiru kilo irin eman zizkien gero eta
martxa egin zuten». Barriolak ere
badu poliziaren nondik norakoen
berri: «MezaNagusitiketxeranin-
doala,caballistakgelditzekoesan
eta gure etxean zegoen parejari
bisita edukiko zuela esateko es-
katu zidan. Etxera joan, parejari
caballistakesandakoakontatueta
martxa egin zuten».
Onak batzuk, txarrak besteak,

baina oroitzapen andana dituzte
Barriolak eta Alemanek, entzutea
merezi duten kontatzeko asko.

Bidaiarientzat garraiobidea,
baserritarrentzat buruhaustea

� PATXI BARRIOLA ETA JUAN MARTIN ALEMAN LEITZARRAK

ak eman dizkigu azalpe-
nak:«Zoruanporlanajar-
tzekoasmoagenuen,bai-
naongipentsatuta,bobe-
darenlanhorieiemandie-
gulehentasuna,nahizeta
aurrera begira zoruan
mantenimendulangehia-
go egin beharko diren».
Uitziko tunelak dituen
2.680 metroak zabaldu-
ta, Nafarroan 22 kilome-
trogelditukodiraberres-
kuratuak.
Uitziko lanez aparte,

badira berriki egin diren
beste batzuk ere. Hala
nola, Telleriko tunelaren
pareanbideazabalduda.
Orainarteoinezkoetatxi-
rrindulariekLeitzaetaGoi-
zuetalotzendituenBasa-
kabi errepidera jaitsi be-
har izatenzutenetaerre-
pide ertzetik ibili. Orain,
ordea, tunela itxitageldi-
tu bada ere, natur bide-
tik atera gabe ibil daite-
ke oinez zein bizikletan.
Leitzanazkenurtebe-

teanegindenbesteinber-
tsioa geltokia berresku-
ratzea izanda.Nafarroa-
ko Gobernuak joan den
urtean txukundu zuen.
Honen inguruan ere ba-
du proiektu bat Plazaola
Partzuergoak: «Gober-
nuak utziko zuela iragar-

ri zuen, eta gure asmoa
aterpe moduko bat egi-
tea da. Baina krisia dela
eta, gauza asko gelditu
diraetaegitasmohoriere
hor dago». Ezkutariren
irudiko,aterpehorrek tu-
rismoari eta natur bidea-
ri«bultzadaederra»ema-
nen lioke.
Etorkizunera begira

daudenbesteproiektue-
tako bat Imotzeko zatia
berritzeada,Lekunberri-
tikIrurtzuneradoana.«As-

palditik gabiltza zati ho-
rren atzetik, eta azkenik
Ingurumen Ministeriotik
obra hori egiteko finan-
tzazioa lortu da». Bidea
berreskuratzeaz gain,
ibaiarengaineanpasabi-
deak jartzekoasmoaere
badute. Lanak aurten
hastea espero dute Par-
tzuergoan eta urte batez
bukatukodirelakoandau-
de.Horrekinbatera, Irur-
tzundik Iruñerako zatia
Udalaz gaindiko Eragin

Sektorialeko Planaren
barnebabestuadago,eta
natur bide bilakatzea du
helburu.Kudeatzailearen
hitzetan, «plan horrekin
zatihoriberreskuratzeko
egitasmoaprestatzenere
has gaitezke».
Imotzeko zatiarekin

Nafarroan30batkilome-
tro egonen lirateke oi-
nezkoetatxirrindularien-
tzakoprestetaGipuzkoa-
koarekin batera, guztira
50en bat. Iruñea eta Do-

nostia arteko 85 kilome-
troaknoizkoberreskura-
tuko diren esatera ez da
ausartu Ezkutari, baina
duela urte batzuk «uto-
pia» zena egi bihurtzen
ari da poliki-poliki. Mar-
txa honetan, «dena ongi
baldinbadoa, lauurtetan
Nafarroako zatia egina
egon daiteke», adierazi
digu. Antza, Gipuzkoan,
bestelako arazo batzuk
dituzte,tarteanespropia-
zioak.

Juan Martin Aleman eta Patxi Barriola.

ARGAZKIA: PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOA
Jende dezentek erabiltzen du

Plazaolako natur bidea paseatzeko.
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Katalanezegindakofilmekozuzendarieigaldera
kazetari espainiarrak Donostian: «Pentsatu
al duzue horrek merkatuan zabaltzeko ekar

ditzakeen arazoetan?».Gabriel Arestiri erran omen
ziotenbehin, irakurlegehiagoedukitzekohobezuela
espainolez idatzi.«Irakurle asko eduki nahiko ban-
itu, gaztelaniaz ez, txineraz idatziko nuke», eran-
tzuna. Eta Julia? Hau irakurrarazteko behar nuen.

Julia Roberts ere euskaraz

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1993.10.07 / TTIPI-TTAPA 119. zbk

Bonberoen lana ezagutzen Oronoz-Mugairiko parkean
Bonberoak: Sua hiltzea baino zerbait gehiago izenburupean, Oronoz-Mugai-
riko parkeko Paulino Garciak eta Juan Bautista Oteizak suhiltzaileen lanaren
berri eman zioten TTIPI-TTAPAri duela 17 urte. Parkeko zerbitzua egun osora
zabaltzeko esperantza zuten orduan, «hau arazo serioa da, gauez, gehien be-
har denean ez baitago bertako zerbitzurik», zioten. Garciaren erranetan, «su-
teetan zer egin jakiteko ikastaroak egin beharko lirateke» eta sute gehienak
abendua eta martxoa bitarte gertatzen direla ere azaldu ziguten, «iratzeak eta
belarrak idorrak daudenean».

Ez, ez naiz maitasunari edota sexuari buruz
ari, ez, euskarari buruz baizik. Bertze errea-
litatebatzukezagutzerakoankonturatzenga-

ra gure errealitateaz. Ni-
ri ere hala pasatzen ari
zait. Berriz ere ikasten
hasi naiz, Iruñean, eta
unibertsitateko ikaskide-
en euskararen errealita-
te desberdinak ezagutu
ditut.Nafarroakoeuska-
raren egoera aski eza-
gunabaldinbanuenere,
are gehiago ohartu naiz
orain ingurune euskal-
dunean bizi garenok dugun zorteaz, dugun pribi-
lejioaz. Aunitzetan ez gara konturatzen, ez diogu
duenbalorerikaitortzen.Batzutan,euskaramingai-
neratzeaz atzentzen gara, beti euskalzaleak gare-
la aldarrikatu arren. Hortaz, egin diezaiogun kasu
Anje Duhalderi, bere kantu baten letrari errepara-
tuz: MAITA NAZAZU GUTTIAGO ETA GOZA NA-
ZAZU GEHIAGO.

Maitatu gutiago, gozatu gehiago

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

«Batzutan, euskara
mingaineratzeaz
atzentzen gara,
beti euskalzaleak
garela aldarrikatu
arren».

Mikel NIEVE
Leitzako txirrindularia

Profesionaleko lehen
garaipena non, eta Es-
painiako Vueltako eta-
pa nagusian lortu zuen
leitzarrak Cotobellon.
Lider zenean eroritako
Igor Anton taldekideari
eskaini zion garaipena.

Esther IRIARTE
Berriz txapeldun txingekin

Hirugarren urtez segi-
dan Euskadiko txinga-
eramate txapelketa
irabazidu23urtekonar-
bartearrak. Iazegindako
markatik urrun gelditu
bazen ere, nahiko erraz
nagusitu zen Iriarte.

Angel PONBAR
Gure Txokoako presidente

Irailaren17anegindako
batzarreanzuzendaritza
batzordeberriaaukera-
tu zuenBerako elkarte-
rik handienak. Angel
Ponbar izanen da Gure
Txokoako presidente
datozen lau urteetan.
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Irailaren 13ko arratsa nekez ahaztuko dute inguru-ko txirrinduzaleek. Leitzar gazte batek Espainiako
Itzuliko etaparik arranditsuena irabazi eta bere ize-

na, handienarteanzizelkatu zuen.Zuetakoaskokeza-
gun izango duzuen arren, beste askori oraindik arrotz
izango zaizue. Ziur naiz dena den, bere bizikleta la-
gun askotan igaro izan dela
zuen begi aurretik. Orain ur-
te batzuk aurrezki kutxa bat
iragartzenzuen jantzi zuriber-
dearekin.Gero,Eibarkoenpre-
sa mitiko baten elastiko urdi-
narekin eta azken bi urteetan
laranjaz. Nork esan behar zu-
en orain urte batzukMigel In-
durain, Abraham Olano, Jo-
seba Beloki eta Iban Mayo-
ren izenaentzutengenuengi-
sara, Mikel Nieverena aditu
behar genuenik? Kirol telebistako lehiotxoan berea
zen protagonismo osoa. Izarrez jositako tropela be-
rak jarritako erritmoan aritu zen dantzan. Hamelingo
txistulariazirudien,denakEuskatel-Euskadikogaztea-
ren atzetik nahi eta ezinean. Juanjo Oroz eta Amets
Txurrukaren lana ezinbestekoa izan zen leitza-
rrarentzat. Etxean zeudenguztiek ere eman zioten be-
ren laguntzapartikularra.Batzuknahigabe izerdizbus-
titako eskuak pantailan itsatsi eta indar guztiarekin
bultzatuaz. Besteak, birikak toperaino bete eta putz
sutsuki, lehertu beharrean eginez. Irratiz entzuten ari
zirenak, berriz, oihu eta txalo zarta geldiezinean. 26
urteko gaztea Cotobelloko helmuga zorrotzean prin-
tze bilakatu zen. Bi eskuak zerura, begiak itxi eta oi-
hu egiteko garaia. Garaipenaren ulu ase ezina. Tran-
paldo dotorean saria jasotzen ikustean, burutazio eta
bizipen asko etorri izan zitzaizkien askori beren buru-
ra. Makina bat herritar gogoratuko ziren, 90eko ha-
markadahaseranUmeenEguneanantolatzenzen las-
terketaz. JesusZabaletaesatariarenhitzaldiak, txirrin-
dulari gazte denek zeukaten guztia ematen. Indurain,
Zulle, Rominger, Pantani, Olano ziren askoren idolo
eta erreferentzia. Txirrindularitzak beste oihartzun bat
zeukan eta asko ziren, bi gurpilekiko pasioak harra-
patzen zituenak. Baina moda kontuak edo, denboral-
ditxo bat pasa eta pedal kolpeak gelditu egiten ziren.
Gutxik izan zuten aurrera jarraitzeko animoa, gogoa
eta adorea. Cotobelloko printzeak aurrera egin zuen
beste lauzpabostekin batera. 90ko hamarkada hase-
ran ereindakohaziak, irailaren13anemandubere frui-
turik gozo eta emankorrena. Espainiako Itzuliko garai-
pena, herrian bizikletaren alde lan egiten dutenen ga-
raipenaerebadapartehandibatean.EskerrikaskoMi-
kel, astelehen buru zuri bat sariz janzteagatik. Eske-
rrak txirrindularitza arazoak-arazo kirol handia dela
bergogoratzeagatik. Mila zorion Espainiako Itzulia in-
dar, pasio, maisutasun eta poz malutez elurtzeagatik.

Cotobello elurtu duen printzea

«Baina moda
kontuak edo,
denboralditxo bat
pasa eta eta
pedal kolpeak
gelditu egiten
ziren. Cotobelloko
printzeak aurrera
egin zuen»

Joseba URKIOLA

Duela urte aunitz entzun nion, ez naiz oroi-
tzen nori, gure Akelarre hitza euskaratik
munduko hizkuntza askotara hedatu dela;

japonieran, adibidez, badutelahitz hau.Egiaerran,
Google-en itzultzaile automatikoa erabiliz, ez dut
aurkitu inongohizkuntzatan, gaztelaniaz izanezik.
Gehienek «sorginen bilera» edo horrelako espre-
sioaerabiltzenduteAkelarrearenkontzeptuaadie-
razteko, gure hitza zuzen-zuzen hartu gabe.
Nondik datorkit bat-bateko interes hau hitz ho-
netan? Antropologo batek, Jose Duesok, berriki
argitaratu duen liburu batean Urdazubiko eta
Zugarramurdiko sorginei egindako prozesuak
aztertzen ditu. Eta gai
honetaz mendez men-
de eraiki diren mitoak
eraisten ditu, erranez,
adibidez, sorginakez zi-
rela katubeltzbihurtzen,
edota larrebateanez zi-
rela biltzen aker beltzez
mozorrotutakodeabrua-
rekin. Beraz, izatekotan
ez ziren ezta sorginak
ere. Emakume haiek,
hori bai, zertxobait bi-
hurriak ziren monaste-
rioarenboterearekin, eta
horregatik abadeak sa-
latu zituen Inkisizioaren
aurrean, zigorra eman
nahian. Hau guzti hau
gutxi balitz bezala,Ake-
larrehitzarenesanahaia
ezda«akerraren larrea».
Jende hura «alkerdia-
ren» larre batean biltzen zen, eta alkerdia belar
mota bat baino ez da. Hortik omen dator Urda-
zubiko Alkerdi auzoaren izena.
Akabo gure ekarpena kultura unibertsalari! Or-
gia, belar eta edari haluzinagarriak, neurririk ga-
beko sexua, deabruarekiko parrandak ilargipe-
an... sintzeroki imajina dezakegu gure arbasoak
halako saltsan plisti-plasta?
Ongi pentsatuta, gure izaera, gure problemak,
geure buruarekiko gatazkak aztertuta, nola ez si-
nestu akelarreak ez direla bertze «tradizio» ba-
tzuk bezain faltsuak? Garai gogorrak tokatu zaiz-
kigunak. Ezta gezur kontsolagarriak ere ez zaiz-
kigu geratzen.

(Portzierto: jakinminak jotako irakurleak, irakur
dezala gaztelaniazko Wikipedian aquelarre sa-
rrera. Haluzinatuko du. Edaririk edo belarririk be-
har gabe.)

Akelarreak?
Non? Noiz? Norekin?

«Akabo gure
ekarpena kultura
unibertsalari!
Orgia, belar eta
edari
haluzinagarriak,
neurririk gabeko
sexua,
deabruarekiko
parrandak
ilargipean…
sintzeroki imajina
dezakegu gure
arbasoak halako
saltsan plisti-
plasta?»

Luis GARDE

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

Berezkoa eta
ederra, berez
aski ederra den
inguruan

Antton ERKIZIA (Lesaka)

Guretzat, lesaka-
rrontzat, aski kuttunak
diraOnin bazterrak. Ba
hortxe, etxe baten za-
har-berritze lanakburu-
tzen ari dira oraintxe
bertan. Maria Maioren
etxea deitzen genion
umetan, ikatz egurra
etxez-etxeko garaie-
tan.Banketxebat egon
zen bertan, gero erlo-
ju denda… Aspaldiko
kontuetaz ari naiz.
Gauza da, etxe ho-

ri berritze lanetan ari
dela nagusia. Modu

«praktikoan», modu
merkeenean eta tarra-
patan egin zezakeen
obra lana, baina gau-
zak ongi egin nahi izan
ditu Jose Antoniok,
etxeaurpegiari berezko
egur eta keinuak ate-
riz eta berretuz eta txu-
kunduz. Hara ze fatxa-
da bikaina, berezkoa
eta ederra, berez aski
ederra den inguruan.
Badakit horrelako

lanaunitz badagolagu-
re bazterretan. Bat ba-
naka aipatu ezinik, hau
dut gaur aipagarri, de-
non omenetan. Gure
so r t e r r i a e t a gu re
bazterrak maite ditu-
gunon izenean: eske-
rrik asko bizitza eder-
tzeagatik.
«Aitaren etxea de-

fenditukodut…»hone-
la ere.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Xabi MAIA (Baztango bertso eskola) • Doinua: Munduko ilunabarra

Aspalditik behar zena
orain albiste gorena
sinatu dute baimena
akabo gure problema
urte aunitzez sufritu dugu
errepideen kondena
nola ez entzun hainbertze jendek
hasi zuten ekimena
erakundeei so egin arren
bulegotan zegon dema
inbertsioa latza da baina
dirua ez dugu dena
neska mutilen osasuna da
inbertsio haundiena

Amestu genuen gola
pasea eta kontrola
baloi baten parabola
egi bihurtzear dagola
nahiz ta askotan futbolarekin
berotzen zaigun odola
fama gosea eta dirua
ardatz ez dugu inola
gure artetik ez da irtengo
Cristiano edo Guardiola
baina balore zenbait hartzeko
eskola bada futbola
Amets Arzallus haundiak ere
egiten duen kirola

Donezteben futbol zelaia?

Hezkuntza
pribatua

Xanti BEGIRISTAIN (Iruñea)

Berriz ere, Iruñeko
Udalak,hauda,goberna-
tzen duen taldeak, eta,
gainera, deus eginen ez
balu bezala, diru-lagun-
tzaemanomendioTxan-
treaauzokogaztelaniaz-
koHijasdeJesusikaste-
txe katolikoari, 0-3 urte-
ko hezkuntza gaztelania
hutsean eman dezaten.
Hasieratikadierazibe-

har dut oso gaizki irizten
diodala,hainbatetahain-
bat arrazoigatik, gaine-
ra. Hasteko, Espainiako
estatuak akonfesionala
aitortzen omen du bere
buruakonstituzioan,hor-
taz, ba, ez dakit zergatik
bultzatu behar duten
ikastetxeerlijiosoetapri-
batu bat, publikoak bai-
no lehen, eta, kasualita-
teaorainere,hara,gazte-

lania indartu eta bultza-
tu behar dute, eta, bitar-
tean,euskara,ordea,zo-
koratu, ahuldu, suntsitu
eta ez ikusiarena egin.
Iruñe osoan bi haur

eskola euskaldun publi-
ko baino ez daude, eta,
gainera, biak auzobere-
an, gehiago izorratzeko,
Txantrean, alegia. Urte-
ak eta urteakdira euskal
haur eskola berririk ez
duelaeginUPNkogober-
nuak, nahiz eta eskaera
eta premiak guztiz na-
barmenak izan.
Ingelesetagaztelania-

rekin, aldiz, ez da beste
horrenbeste gertatzen.
Nahiz eta aparteko es-
kaera eta mobilizaziorik
inork egin ez, erdarazko
eredu horiek erraztasun
eta oparotasun guztiak
gozatzen dituztehemen
eta han, euskararen au-
rrean, azken hizkuntza
honen irainerako.
Berriz ere, gure zori-

txarrerako,ikustenariga-

raUPN,PSNrenordaine-
zinezkolaguntzarekin,zi-
talki jokatzenaridela Iru-
ñe eta Euskal Herri oso-
ko bere hizkuntzarik za-
harrenaren aurka. Arra-
zoiak? Auskalo! Baina,
hasteko, behinik behin,
erakustenaridirademo-
krazia gabezia ikaraga-
rria dutela, euskal kultu-
rari amorraziozkogorro-
toa, inposizioa praktika-
tzeagustukoadutela,di-
bertsitateaetaaniztasu-
na ez dituztela maite...
Bukatzeko, nik uste,

Iruñeabezalakoudalba-
tekdeusbainolehen,eta
inolako zalantzarik gabe
gainera,bultzatuetasus-
tatubeharduelahezkun-
tza publikoa, bi hizkun-
tzetako bakar bat ere
baztertu eta ahuldu ga-
be. Guztia ongi egin on-
doren eta dirua sobran
badago, orduan azter-
tukoduguzer-nolakoitu-
nak egiten ditugun hez-
kuntza pribatukoekin.
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Zein da katalan eta euskaldun
batenartekodesberdintasunna-
gusiena?
Ez dut uste bien artean desber-
dintasunhaundirik dagoe-
nik. Beharbada bizitza
hartzeko modua, baina
euskaldunamendian,pre-
sarikezdagoentokian,eza-
gutu dudalako erraten dut
hori.
Zertan dute antzarik haun-
diena?
Biei gurea dena gustatzen
zaigu, eta ez diezagutela
aldatu.
Zer da Zugarramurditik
gehiengustatuzaizuna?
Bertako jendea eta in-
guru zaindua.
Zugarramurdiko jen-
deahitzbakarreande-
finitu beharko baze-
nu,nolaeginenzenu-
ke?
Jatorra.
Zer pentsatzen du-
zu sorginen misterio-
az?
Ez dut uste inolako mis-
teriorik dagoenik bela-
rrenezaugarriaketaber-
tzelakoak ezagutzen di-
tuzten pertsonengan.

SorginenMuseoaala leizeak.Zein
nahiago?
Leizeak, dudarik gabe.
Zein afizio dituzu?

Lorezaintza.
Jaterako orduan, zi-
kiroa edo txuleta
eder bat?
Oraindik ez dut
zikiroa proba-
tzekoaukerarik
izan.
Sorginen
Eguna,
bestak,
inaute-
riak... Zein
aukeratu-
ko zenu-
ke?
Sorginen
Eguna.
Nabaritu al
dakrisia lan-
detxean?

Aurten datozen
bisitariei dagokie-

nean, ohiz kanpoko
urtea izan da eta iza-
ten ari da.
Gustura bisitatuko ze-
nukeen toki edo he-
rrialde bat?
Eskozia.

«Badakit irabazi egin
dudala, baina oraindik
ez dut asimilatu (...)
Ikusten nuen ongi
nindoala. Sentsazio
onak nituen. Bakarrik
beldurra nuen azkene-
ko mendatean atzetik
faboritoek bat-batean
abiatzen baziren
harrapatuko ote
zidaten. Egia esan
nahiko ongi aurkitu
nintzen eta nahiko
azkar igo nuen. Ez
zidaten harrapatu
eta hobe».

Mikel NIEVE
Leitzako txirrindularia
HITZA, 2010.09.16

«Garrantzitsuena
berriz frontoietara
bueltatu naizela da,
hori baitzen niretzat
garrantzitsuena.
Beldur pixka batekin
aritu naiz batez ere
makurtzerakoan eta
pilotaren bila joatera-
koan, baina hori nor-
mala da, ebakuntza
egin zidatenetik lau
hilabete besterik ez
dira pasatu. Bigarren
entrenamendua izan
da eta nahiko gustura
aritu naiz».

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
EITB, 2010.09.22 � Toni ALIER � Zugarramurdin bizi den kataluniarra
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10-11 Guzt.: 2.007
09-10 Guzt.: 1.815

>16 urteak
Prestak. HLKP Erdi Maila Goi Maila

BAZTAN 22 37 76 31
Lekaroz-Elizondo 22 37 76 31

BORTZIRIAK 0 0 23 10
Bera (Toki Ona) 0 0 23 10

XARETA 0 0 0 175
Senpere (Laboran. lizeo) 175

Guztira 22 37 99 216

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

A eredua B eredua D eredua A eredua B eredua D eredua
BAZTAN 4 0 242 34 0 439
Almandoz IP 3 17
Amaiur IP 15 16
Arizkun IP 16 32
Arraioz IP 7 7
Azpilkueta IP 2 9
Elizondo (S. Fco. J.) 4 82 34 146
Baztan Ikastola 63 98
Erratzu IP 7 19
Gartzain IP 4 12
Irurita IP 21 42
Oronoz IP 18 27
Ziga IP 4 14

BERTIZARANA 0 0 12 0 0 15
Legasa IP 6 1
Narbarte (Arotzenea) 6 14

BORTZIRIAK 5 20 290 12 50 449
Arantza IP 13 29
Bera (Ricar. Baroja) 74 103
Bera (Labiaga Ikastola) 50 88
Bera (Jesusen Biho) 5 20 12 50
Etxalar (Landagain) 29 45
Igantzi IP 18 41
Lesaka (Irain) 58* 86
Lesaka (Tantirumairu) 48* 57

*2 urtekoak barne

LEITZALDEA 0 0 133 0 0 205
Areso IP 8 13
Goizueta (AN Xalto) 23 38
Leitza (Erleta IP) 102 154

MALERREKA 6 5 151 18 10 271
Beintza-Labaien IP 3 6
Doneztebe (S. Miguel) 6 5 107 18 10 182
Eratsun IP 2 2
Ituren IP 13 39
Saldias IP 1 5
Sunbilla IP 25 37

XARETA 82 156 92 227 185 92
Sara (Publikoa) 3 22 2 18
Sara (St. Joseph) 38 21 40
Sara (Olhain Ikastola) 37 35
Senpere (Publikoa) 29 71 0 74 87
Senpere (Amotz publ.) 5 60
Senpere (St. Joseph) 45 25 0 70 40
Senpere (Zaldubi Ikast) 39 31
Urdazubi-Zugarram. 16 26

Guztira 97 181 920 291 245 1.471

>16 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 15 0 128
Lekaroz-Elizondo 15 128

BORTZIRIAK 0 0 77
Bera (Toki Ona) 77

LEITZALDEA 0 0 38
Leitza (Amazabal) 38

Guztira 15 0 243

>12 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 40 0 222
Lekaroz-Elizondo 40 222

BORTZIRIAK 20 26 238
Arantza IP 7
Bera (Toki Ona) 20 26 188
Bera (Labiaga Ikast) 43

LEITZALDEA 0 0 127
Goizueta (AN Xalto) 6
Leitza (Amazabal) 121

MALERREKA 8 0 172
Doneztebe (Mendaur) 8 172

XARETA 150 70 2
Senpere (Arratxea) 150 70
Urdazubi-Zugarram. 2

Guztira 218 96 761

HEZKUNTZA

IKASTURTE BERRIA � IKASTETXEETAKO DATUAK

4.912 ikaslek hasi
dute ikasturtea, iaz
baino 243 gehiagok
D eredua da
nagusi

TTIPI-TTAPA
4.912ikaslekekindio-

te ikasturteari Baztan,
Bortziriak, Bertizarana,
Malerreka, Leitzaldea,
Urdazubi-Zugarramurdi,
SaraetaSenperen.Iazko

datuekinalderatuz,gora-
kada kasu gehienetan
eman da, Bigar ren
HezkuntzanetaBatxiler-
goan izan ezik, eta ko-
puruabsolutuarenkasu-
an, iaz baino 243 ikasle
gehiago dira. Hizkuntza
ereduetan,Dereduakse-
gitzen ikasleen aukera
nagusia izaten.

HEZIKETA ZIKLOAK

A eredua: erdaraz
B eredua: mistoa
D eredua: euskaraz

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

2010-11 Guztira 374

2009-10 Guztira 335

2010-11 Guztira 1.075
2009-10 Guztira 1.082

HEZIKETA ZIKLOAK / LIZEOA

% 0,65

2010-11 Guztira 258

2009-10 Guztira 265% 2,64

BIGARREN HEZKUNT.

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BATXILERGOA
BATXILERGOA HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

10-11 Guzt.: 1.198
09-10 Guzt.: 1.172

�
% 2,17

HIZKUNTZA EREDUAK

�
% 9,57

% 10,43

��

�
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GIZARTEA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Mugarik Gabe Topaketa eginen da
urriaren 16an Beran
Futbito
txapelketan
parte hartzeko
Gizarte
Zerbitzuetara
dei daiteke

TTIPI-TTAPA
Etorkinak eskualde-

an gizarteratzeko hel-
buruarekin, eta herrial-
de bakoitzeko kultura
hemen ere ezagutua
izandadin,MugarikGa-
be Topaketa antolatu
dute aurten ere Bor-
tzirietakoGizarteZerbi-
tzuen Mankomunitate-
aketaBerakoetorkinen
komisioak, Bortzirieta-
ko Euskara Mankomu-
nitatearen laguntzare-
kin. Urriaren 16an, la-
runbatarekin,eginenda
Beran eta joan den ur-
tean Ekuadorrekin egin

bezala, aurten Bolivia
izanen da bereziki go-
goan izanen den herri-
aldea.

FUTBITO TXAPELKETA
Egun haundiaren ai-

tzinetik, urriaren 9an,

Mugarik Gabe jaialdian
ohikoa bihurtu den fut-
bito txapelketa jokatzea
da antolatzaileen as-
moa. Oraindik badago
izena emateko aukera
eta interesatuek Gizar-
te Zerbitzuetara deitu

beharko dute : 948
635036.

JAIALDI HAUNDIA
URRIAREN 16AN
• 11:00etan haurren-
tzako jokoak.
• Goizean hasi eta

eguerdira bitarte, era-
kusketa izanen da La-
biaga Ikastolan eta
MarfilKostakoemaku-
me bat trentza afrika-
rrak egiten ariko da.
• 17:00etatik aitzinera:
Boliviakodantza talde
baten emanaldia eta
luntxa izanen dira. Ohi
bezala, Bolivia, Uru-
guai, Argentina, Ekua-
dor eta Euskal Herriko
janari eta edariak ere
eskainikodira. Futbito
txapelketako sari ba-
naketaereorduanegi-
nen da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtekoa Mugarik Gabe Topaketarena seigarren edizioa izan zen.

BOLIVIA GOGOAN
Aurtengo topaketan
Bolivia izanen berezi-
ki gogoan izanen den
herrialdea. Joan den
urtekoa, berriz,
Ekuadorri eskainita-
koa izan zen.
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KULTURA

BERTSOAK � AURTEN BIGARREN EDIZIOA

Abian da Xiberoa,
Lapurdi eta
Baxenabarreko
bertsulari xapelketa
Finala
azaroaren 13an
jokatuko da
Donibane
Lohizunen

TTIPI-TTAPA
Irailaren 18an hasi

zenMuskildin (Xiberoa),
Xiberoa,LapurdietaBax-
enabarreko bertsulari
txapelketa, hiru herrial-
dehauetakotxapelketa-
ren bigarren edizioa. Hi-
rukanporaketek,bi fina-
lerdik eta final haundiak
osatuko dute txapelke-
taetaazaroaren13anja-
kinendanordennorden
aurtengo txapelduna.

DonibaneLohizunekopi-
lotalekuan eginen da
finala.

20 BERTSULARI
Guztira 20 bertsula-

rik hartuko dute parte
txapelketa honetan, eta
horietatik iadenak30ur-
tezbeheitikoakdira.Mi-
xel Aire Xalbador II.a da
adinik gehien duena, 66
urtekoa.Hauekdiraber-
tsolariak: Odei Barroso
(Urruña),Patxi Iriart (Hiri-
buru), Bixente Hirigarai
(Baigorri), Joanes Etxe-
barria (Barkoxe), Ximun
Cazaubon (Jatsu), Ra-
muntxoChristy(Aiherra),
MirenArtetxe(Hendaia),
Xumai Murua (Azkaine),
KristiñeTxoperena(Hen-

daia), Gillen Hiribarren
(Itxasu), Txomin Elosegi
(Hazparne),MattinLuku
(Donibane Garazi), Ekhi
Erremundegi (Baiona),
MixelXalbador (Urepel),
Eneritz Zabaleta (Baio-
na), Xan Alkhat (Armen-
daritze), Maindi Murua
(Azkaine), Bixente Luku
(DonibaneGarazi),Amets
Arzallus (Hendaia) eta
Sustrai Colina (Urruña).

LARUNBATEAN SARAN
Muskildiko lehenda-

biziko kanporaketaren
ondotik,bigarrenaAihe-
rran(Baxenabarre) joka-

tzekoa zen joan den as-
teburuan eta hirugarren
eta azkena Saran joka-
tuko da larunbat hone-
tan, urriak 2.
Hiru kanporaketeta-

tik sailkatzen diren one-
nekin finalerdiak jokatu-
kodira:urriaren16anLu-
huson (Lapurdi), 17:00-
etan Harri xuri aretoan,
Amets Arzallus iazko
txapelduna eta bertze
bortzsailkatuakarikodi-
ralehenfinalerdian.Urria-
ren 23anGabadiko (Ba-
xenabarre) Herriko ge-
lan (17:00) jokatuko den
bigarrenfinalerdian,Sus-

trai Colina eta bertze
bortz sailkatu ariko dira.
FinalnagusiaDoniba-

ne Lohizuneko pilotale-
kuanjokatukodaazaroa-
ren 13an, 17:00etan.

SARRERAK
Finalaurrekosarrerak

lekuan berean salduko
dira eta finalekoak aitzi-
netik eros daitezke. Ai-
tzinetik 15eurotan egun
berean 18 eurotan. Ber-
tzeak bertze, Senpere-
koLarraldeanegonendi-
ra salgai, eta bai Inter-
net bidez ere:www.xila-
ba.net atarian.

ARGAZKIA: WWW.XILABA.NET
Bertsulari Xapelketaren aurkezpenean Amets Arzallus, Zoe Bray, Joana Itzaina eta
Maurice Agerretxe antolakuntza arduraduna.

KOMUNIKABIDEAK � ZALDIKO MALDIKO ELKARTEA

Lamien Urrezko
Orrazia Nafarroako
euskarazko
hedabideentzat
Ttipi-Ttapa,
Xorroxin, Karra-
pe eta Xaloa
sarituen artean

TTIPI-TTAPA
Zaldiko Maldiko Iru-

ñeko elkarteak euska-
raren alde lanean arit-
zen diren pertsona, tal-
deedoerakundeaksari-

tzen ditu urtero, Lami-
enUrrezkoOrraziasaria-
rekin.Aurten,Nafarroa-
ko euskarazko hedabi-
deak saritu dituzte, «ur-
te sail luzean egindako
lana eta une honetan,
diru-laguntza ofizialik
gabe, aurrera ateratze-
ko egiten ari diren aha-
legina» kontuan hartuz.
Saritutako hedabideen
artean daude TTIPI-

TTAPA aldizkaria, Xo-
rroxinetaKarrapeirra-
tiak eta Xaloa Telebis-
ta. Baina bertze batzuk
ere jasozutenoroigarria
eta saria irailaren 23an
Iruñean: Guaixe, Belai-
xe, Karrika, Xuka, Zor-
rokaria, Pulunpe, Esan-

erran,Mailope,Euskale-
rria Irratia, Aralar Irratia,
Irati Irratia, Nabarra…
Aldiz, kontrako saria

ere ematen du Zaldiko
MaldikoketaaurtenAs-
to Masto saria Euska-
rabideakoXabierAzan-
zari emateaerabakidu-

te, «Euskarabideak ha-
siera batean euskaldu-
nen artean sorturiko
itxaropena zapuztudu-
en pertsona izan dela-
ko, Nafarroako Gober-
nuareneuskararenkon-
trakopolitikarenkidebi-
kaina izanik».

ARGAZKIA: NOTICIAS
Nafarroako euskarazko hedabideetako ordezkariek irailaren 23an hartu zuten saria.
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Erakundeak 20
urte bete
dituela eta
ekitaldiak
antolatu dituzte

TTIPI-TTAPA
BortzirietakoEuska-

raMankomunitateak20
urtebetedituaurteneta
urteurrena ospatzeko,
Mankomunitatearen
Eguna antolatu dute
urriaren 31rako Beran.
Horrela iragarri zuten
bortzherrietakoeuska-
ra batzordekideek irai-
laren 22an Beran egin-
dako prentsaurrekoan.
Agerraldian,Mentxu

PeñaArantzakobatzor-
dekideak mankomuni-
tatearen 20 urteko ibil-
bidea laburtuzuen:«Ofi-
zialki 1990ekomaiatza-
ren18ansortuzen,egun
horretan onartu bai-
tziren estatutuak, eta
batzordeak sortu. Ha-
lere, aitzineko urteetan
egindako lana ezinber-
tzekoa izanzenmanko-
munitatea sortzeko».
Gaineratuzuenez,«eus-
kararenaldekogiroaeta

gogoa indartzenari zen:
euskarazko irakaskun-
tza,heldueneuskaldun-
tzeetaalfabetatzea,TTI-
PI-TTAPA hiru-hilabe-
tekaria...». Testuinguru
horretan hasi ziren bil-
tzenBortzirietakohain-
bat euskaltzale, eus-
kararenaldeko lanaegi-
nen zuen tresnaetaba-
liabideak eskainiko zi-
tuen azpiegitura bat
sortzeko. Bizpahiru ur-
teko gogoetaren ondo-
tik, eta udalekin elkar-

lanean, Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
tea sortu zuten. Geroz-
tik, mankomunitateak
Bortzirietakoarloguztie-
tan eragin nahi izan du:
kulturan, familian,admi-
nistrazioan, irakaskun-
tzan, ekonomian... hel-
buruaarloguzietaneus-
karari sarbide ematea
eta hizkuntzaren egoe-
ra normalizatzea baita.
Arantzako batzordeki-
deakerranzuenez, «za-
lantzarik gabe, euska-

rak aitzinera pausoak
emanditu20urteotan».
Halere, «euskarak

Bortzirietan bide luze
omen du egiteke», eta
horretan lanean behar
bezala aritzekomanko-
munitateak ongi horni-
tua egon behar duela
nabarmendu zuen Pe-
ñak; «ongi hornitua gi-
zabaliabideekin –batez
ereherritarrenparte-har-
tzearekin–,etaongihor-
nitua baliabide ekono-
miko eta materialekin.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Irailaren 22an emandako prentsaurrekoan Euskara Mankomunitatearen 20 urteko
ibilbidea eta urriaren 31ko bestaren berri eman zuten bortz herrietako batzordekieek.
Eguna iragarriko duen kartela Adrian Labadie etxalartarrak diseinatu du.

EUSKARA � OSPAKIZUNAK

Urriaren 31n eginen da Euskara
Mankomunitatearen Eguna

BORTZIRIAK

Mankomunitataren
Eguna
Urriaren31kobehinbe-
tiko egitaraua oraindik
prest ez badago ere,
zenbaitekitaldizehaztu-
ak daude:
•11:00etan, Mukixuko
zubitikMatzadaraabia-
tu eta irudiaren ekital-
dia.Futbol zelaian,350
lagunekinlogotipoerral-
doia osatu nahi da, ai-
retik irudiak hartzeko.
Bortzirietako euskal-
tzaleei dei berezia egin
zaie ekitaldi honetan
parte hartzeko.
•12:30 aldera, martxa
jendetsua Matzadatik
Altzatera.Bortzirietako
hainbattaldekpartehar-
tuko dute (musikariak,
dantzariak…).
•13:00etan Altzateko
plazan ekitaldia: Man-
komunitatearenaldeko
adierazpena irakurriko
da. Ekitaldi horretan
bertsolariek,bandeketa
bertze zenbait taldek
parte hartuko dute.
•14:00etan her r i -
bazkaria,Altzatekofron-
toian. Txartelak ohiko
tokietanedobatzorde-
kideengana joanez
eskuratzen ahal dira.
Helduen bazkariak 15
euro balio du, eta hau-
rrenak 6 euro.
•Arratsaldeanhaurre-
ntzako tailerrak, hel-
duentzako jokoak eta
zozketak, musika eta
berbena izanen dira.

� EGITARAUA
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BERA

UDALA � MUGIKORTASUN ITUNA

Herrigunean orduko
30 kilometroko
abiadura ez
gainditzea
proposatu da
Oinez eta
bizikletaz
ibiltzeko
neurriekin
Mugikortasun
Plana aurkeztu
du Udalak

TTIPI-TTAPA
Herrian barna oinez

edo bizikletaz mugitze-
koneurriakproposatzen
dituenMugikortasunPla-
na aurkeztu du Udalak.
Crana Nafarroako Ingu-
rumenArlokoBaliabide-
en Zentroak eta Udala-
renartekolankidetzaizan
da mugikortasuna ho-
betzeko plan hau abian
paratu duena eta Iruñe-
ko Oraintxe enpresak
idatzidu.Helburuaargia
da: oinez eta bizikletaz
herrian ibiltzeko neurri-
akproposatuetaprakti-
kan paratzea da. Iraila-
ren 17an egin zen ituna-
ren aurkezpena Herriko
Etxean,bainagizarteera-
gileek asteotan hartze-
koakdiraidatzia,sinade-
zatenetaUdalakirailhon-
darreko batzarrean
onartzea espero da.

30 KILOMETRO ORDUKO
GEHIENEZ
Herrigunean oinez

edo bizikletaz ibiltzea
sustatzeko neurri nagu-
sien artean, herrigune
osoan ibilgailuen gehie-
nekoabiaduraorduko30
kilometrora mugatzea

aurreikusi da. Oinezko-
en eskubideak auto gi-
darien eskubideen gai-
netik paratu nahi dira
horrela.
Horrez gain, eroske-

tak egitea errazteko eta
egun osoan autoa ber-
tan ez uzteko helburua-
rekin, Altzateko Plazan
etaKanttonberringehie-
nez ordu eta erdiz apar-
katzeko baimena utziko
da. Bertze zenbait neu-
rri ere proposatuko dira
Itunekoekintzaplanean,
halanola, kiroldegi aitzi-
nean bizikletendako
aparkaleku estalia egi-
tea,oinezkoenibilbideei
espaloi bidez jarraipena
emateko estudioa egi-
tea edo Bortzirietan au-
tobus zerbitzu manko-
munatua gauzatzeko
Udalak gestioak egitea
NafarroakoGobernuan.

Droga eta
sexualitatearen
informazio puntua
Droga eta sexualita-

tearen inguruan sor dai-
tezkeen zalantzak argi-
tzekoinformaziopuntua
urrianzabaldukodaaur-
tenere. Halere,aldihone-
tan,egoitzaberriaestrei-
natuko dute. Bukatu di-
ra behin betiko egoitza
izanenden tokiko obrak
eta hemendik aitzinera
Bekolandetanegonenda
informaziopuntua,Ezte-
gara pasealekuan.
Urritik aitzinera, hila-

beteko bigarren eta lau-
garren ortziraletan ego-

nendazabalik:17:00eta-
tik 20:00etara. Egunho-
rietatikaparte, telefonoz
(943 336080) edo Inter-
netez (drogaklarrugorri-
an@askagintza.com) ja-
rridaitekejendeaardura-
dunekin harremanetan.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Sute batek erabat kixkali du Txarandaka motorren denda
Irailaren 17an 21:00 aldera piztu zen sute batek erabat kiskali zuen Txaranda-
ka motor enpresaren egoitza. Errepidetik igaro zen gidari batek ohartarazi zu-
en Nafarroako Larrialdien Zerbitzua, sua eta kea ikusi zuelako. Denera, 35 su-
hiltzaile joan ziren sua itzaltzera, Iruñea eta Oronoz-Mugairiko profesionalez
gain, Lesakako eta herriko boluntarioak ere joan ziren eta suaren indarra iku-
siz, Irungoak ere bai. Larunbatean 01:30 aldera sua itzalitzat eman bazuten ere,
suhiltzaileek ura botatzeari utzi ziotenean, berriz ere sua ateratzen hasi eta ba-
daezpada, 11:00 arte inguruan izan ziren. Txarandaka motor dendan, 300 bat
ibilgailu zeuden, motoak eta quadak. Sua ez zen ondoko nabeetara hedatu,
nahiz eta kanpokoaldea beltzatua gelditu zitzaien. Kezka sortu zen inguruan
baitago olio industrialarekin lan egiten duen Verkolen lantegia. Iñaki Irigoien
Garcia Txarandakako arduradunak duela sei urte inauguratu zuen duela bi as-
te kiskalita gelditu den gunea.

ARGAZKIA: GOIKO

120 dantzari gaztetxo Dantzari Ttiki Egunean
120 bat dantzari bildu ziren irailaren 18an, Gure Txokoa elkarteak hamaseiga-
rren aldiz antolatutako Dantzari Ttiki Egunean parte hartzeko. Gure Txokoako
hainbat adinetako zenbait talderekin batera, Andoaingo Urki eta Ibarrako Alurr
dantza taldeetako ttikiek beren saioak eskaini zituzten herri osoan barna kale-
jiran. Azkenean, denak elkarrekin Altzateko Plazan bildu eta saio ederra eskai-
ni zuten, eguna borobiltzeko.
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BERA

Zuzendaritza
batzordea
berritu dute
elkartean

TTIPI-TTAPA
Hasierakoaurreikus-

pen beltzak ez ziren be-
teetairailaren17anegin-
dakobatzarrean,zuzen-
daritza batzordea berri-
tzealortuzuenGureTxo-
koa elkarteak. Egia da
ez zela bazkide aunitz
bildu: 1.300etik 30 bat
bertzerik ez. Baina joan
zirenak lanerako gogoz
bildu ziren eta batzuk,
gaur egungo batzor-
deari erreleboa emate-
ko prest. Honela, heldu
diren lau urteetan Angel
Ponbar izanen da Gure

Txokoako presidentea;
AngeltxoAranibaretaJa-
bierEtxegarai presiden-
teordeak; Aloña Lasaga
eta Jorge Arakues iza-
nen dira idazkariak eta
AinhoaIrazokidiruzaina.
Hauek izan dira lau

urteotan aritu diren ba-
tzordekideenegitekoba-
tzuk: elkartearen 75. ur-
teurrena, Iamoteneako
erreforma, Matzadako
argiteriaberria,hobekun-
tzak ostatuan... Futbol
taldeberriakeresortudi-
ra eta dantza taldearen
antolakuntza ere nabar-
mendu daiteke. Denbo-
ra honetan, lanean aritu
direneiereeskerrakeman
nahi izan dizkiete: Luis
Irazoki, Luis Mari Rete-
gi, Joseba Lasarte, Ma-
ria Barredo, Jon de la

Kruz, Aritz Perez, Lurra-
ren Eguneko lan taldea,
Patxi Pikabea, Sabino
Gomez...

Larun Ttikiren
ateraldiak
Aurten ere, mendi ir-

teerak antolatu ditu La-
biaga Ikastolako Larun
Ttiki mendi taldeak 3.
mailatik aitzinerakoen-
tzat.Lehenateraldia irai-
laren 26an egitekoa zu-

ten Idoiarat eta hurren-
goa igande honetan,
urriak3,eginendute:Be-
ra-Labiaga-Lizaieta.
09:00etan abiatuko dira
Iamoteneatik eta gura-
soak joatea ez da beha-
rrezkoa izanen. Urriaren
10ean, berriz, bizikleta
irteera eginen dute
09:30ean Iamoteneatik
abiatuta. Ttikienak En-
darlatsaraetahandienak
Punttaserainojoanendi-

ra. Urriaren 31n Iamote-
neatik09:00etanabiatu-
ko dira Santa Barbarara
joateko.Ondotik,Euska-
ra Mankomunitatearen
20. urteurreneko besta
denez, Matzadara jai-
tsiko dira argazki erral-
doia ateratzeko.
Horiek dira urrirako

iragarridituztenateraldi-
ak, baina azaroan eta
abenduan ere gehiago
izanen dira.

GIZARTEA � HAUTESKUNDEAK

Angel Ponbar
izanen da Gure
Txokoako
presidentea

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Herriko Etxeko ganbara eta bigarren solairua moldatzen ari dira
Herriko Etxeko bigarren solairua eta ganbararen berritze energetikorako eta hor-
nidurarako lanetan ari dira. Udalak sustatutako lanak 93.960 euroko aurrekontua
du eta osorik Espainiako Gobernuak ordainduko du. Josu Iratzoki alkateak aipa-
tu digunez, lan hauekin Herriko Etxearen teilatua berritzeaz gain, hobeki isola-
tuko da, bi solairuetako leiho eta ateak aldatuko baitira, beti ere energia aurrezte-
ko helburuarekin. Gorritz eraikuntza enpresa ari da lanean. Bestak bukatuta hasi
ziren eta lanak hilabete hondarrerako bukatzea espero da.
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LESAKA

TURISMOA � ABUZTUAREN 10ETIK IRAILAREN 12RA

158 bisitari izan
zituen hilabete
batean Turismo
Bulegoak
Bartzelona eta
Nafarroakoak
izan dira turista
gehienak eta
egunik
jendetsuenak
abuztuaren 19
eta 26 artekoak
izan ziren

Aitor AROTZENA
Udahonetan,Burdi-

naren Etxean zabalik
egon den hilabete es-
kasean, abuztuaren
10etik irailaren12ra,158
bisitari jaso ditu Turis-
mo Bulegoak. Bisitari
horietatik %31,65ak
BurdinarenEtxeko era-
kusketaerebisitatudu-
te.BelenMutuberriakul-
tur teknikariakaipatudi-
gunez, «jatorriari dago-
kionez, gehiengoaBar-
tzelonatik (%17,72),Na-
farroa (%17), Bizkaia
(%10), Murtzia (%8,2)
eta Gipuzkoatik (%7,6)
etorri da». Gehien bat
familiek eta bikoteek,
eta bigarren maila ba-
tean lagun taldeek, es-
katu dute herriarekin,
eskualdearekin, ibilbi-
deekin edo gastrono-

miarekin lotutako infor-
mazioa.

Epaiketa
Urriaren 25etik 29ra

epaitukodituzteDonos-
tian Igor Portu eta Ma-
ttin Sarasolaren atxilo-
ketan parte hartu zuten
10 guardia zibil. Horie-
tako lau torturengatik
epaituko dituzte (biren-
tzat 3 urteko eta bertze
bientzat 2 urteko kar-
tzela zigorra eskatzen
du fiskalak) eta bertze
seiak lesioengatik. Bi
lesakarrak egun baka-
rrean, 28an, izanen di-
ra Donostian eta herri-
an zenbait mobilizazio
etaDonostianmanifes-
tazio nazionala antola-
tzeko asmoa dago.

Irakurketa eta
zinema
Urriaren 2an, larun-

ba tean 19 :30ean ,
GabriekGarciaMárque-
zen La increible y triste
historia de la cándida
Eréndida y de su abue-
la desalmada liburua
az te r t uko du Be t i
Gazten irakurketa tal-
deak. Ondoren, Chris-
topherBarratierrenLos
chicosdelcoro filmaes-
kainiko da.

ARGAZKIAK: PACO SANCHEZ

207 txirrindulari mendi bizikleta ibilaldian
207 txirrindularik parte hartu zuten irailaren 19an Beti Gaztek Udalaren lagun-
tzaz antolatutako Mendi Bizikleta Ibilaldian. Eguraldi ederra izan zuten lagun,
frexkoa goizean abiatu zirenean, lehen maldei indarrez ekiteko eta goxoa be-
helainoa uxatu eta goitiko kaxkoetan barna ibili zirenean. Euskal Herri osotik
etorritako txirrindulariek, ibilbidearen edertasuna eta ikusgai izan dituzten bix-
tak azpimarratu zituzten. Jakina, proba ez da lehiakorra, baina bada laster-
keta moduan bizi duenik ere. Horien artean, 50 kilometroko ibilbide luzea osa-
tzen azkarrena Brasilen sortu eta Gipuzkoan bizi den EkleysonMarques da Sil-
va izan zen, Joxe Mari Goia igantziarraren aitzinetik. Erorikoren bat izan bazen
ere, antolatzaileek prestatutako osasun zerbitzuek ez zuten aparteko lanik izan.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Giro ederra aurten ere Bittiriako bestetan
Auzoko korrikalarien arteko apustuak ikusmina sortu zuen Bittiriako bestetan.
Bi hirukote erreleboka aritu ziren, eta gazteen taldea (Beñat Saralegi, Mikel
Apeztegia eta Martin Antzizar), nagusitu zitzaion zaharren taldeari (Juanen Sa-
ralegi, Aitor Mitxelena eta Roberto Rodriguez). Ikusle aunitz bildu zen eta ani-
mazioa jartzen lagundu zuen Diego Martinez artekariak ere. Joxe Angel Zubi-
riak bete zuen epaile lana. Ondotikan giro ederra izan zen auzo bazkarian, Jon
Maia, Josu Sanjurjo eta Mañukorta bertsolarien laguntzarekin. Ortziraleko tri-
kitixa txapelketanMiren Etxepeteleku etaMikel Sanchez nagusitu ziren eta tor-
tilla lehiaketan, Jon Garro eta Jone Ordoki.
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EHIZA � USATEGIAK

Postuen enkantetik
27.382 euro
hartuko ditu
Udalak
Sestarekin hiru
postu hobetu
dira

Irune eta Itsaso
Irailaren11neginzen

Iarmendikobarrutipriba-
tuan dauden uso ehiza-
kopostuenenkanteaeta
17a arte izan zen sesta
emateko epea. Horren
ondotiktaulakoprezioe-
tangelditudirapostuak.

Ikastaroak
Ikasturte berriarekin

bateraikastarohauekha-
sikodiraherrian: trikitixa
(Ione Elgorriaga), kenpo
(Modesto),frantsesa(Ya-
sint), ingelesa (Roger),
musikaetamugimendua
(Maite),pandereta(Alaitz
eta Maitane), perkusioa
(Irune eta Itsaso), futbo-
la (Vicente), patinaia (Io-
ne Bizente), katekesia
(Pello eta katekistak),

euskaldantzak (Altxata-
Anabel), pilota (Altxata-
Joxe Mari) eta euskal
dantzak (Altxata). Aur-
tengoberrikuntzakfran-
tsesa eta futbola dira.

ETXALAR

POSTUAK TASAZIOA TANTOAK HARTZAILEA ERREMATEA
6 1.555 € - Etxalarko ehiztariak 1.555 €
7 2.000 € - J.M. Telletxea (Bera) 2.000 €
8 2.960 € - J. Ithurralde (D. Lohizune) 2.960 €
9 2.020 € - Tecniagua (Irun) 2.020 €
10 2.020 € - M. Martinez (Bera) 2.020 €
11 2.960 € - M. Altuna (Donostia) 2.960 €
12 1.320 € 67 J. Iriarte (Bera) 3.742 €
13 1.320 € 33 J. Noble 2.915 €
14 830 € 22 G. Lestuzzi (Etxalar) 1.050 €
16 830 € - J. Toledo (Etxalar) 830 €
17 830 € 20 J. Toledo (Etxalar) 1.030 €
18 830 € - G. Diaz (Donostia) 830 €
19 830 € 9 E. Artola (Oiartzun) 830 €
20 1.320 € - L. M. Urioste (Ibarra) 1.320 €
21 1.320 € - J. A. Aginagalde (Etxalar) 1.320 €
GUZTIRA 22.945 €€ 27.382 €€

� 2010EKO EHIZA GARAIA

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Arkupeko mus txapelketako irabazleak
Santiago Olasagasti eta Daniel Iparragirrek irabazi
zuten abuztuaren 27an Hondarribian jokatu zen Ar-
kupeko mus txapelketa. Santiago eta Danielek 4-5
urte dituzte elkarrekin jokatzen eta bi txapel irabazi
dituz te Larraburuan eta hau izan da hirugarrena; he -
rritik kanpo lehendabizikoa. Hauetaz gain, lehenago
Larraburuan irabazitako bertze hiru txapel ere badi-
tu Santiagok. Arkupeko txapelketan jokalari finak di-
rela garbi utzi dute bortz partida irabazita, nahiz eta
zenbaitzuren kontra juxtu xamar ibili.

ARGAZKIA: ITSASO ETA IRUNE

Pasatu dira Urritzokietako bestak 
Eguraldi ederra lagun, giro politean joan dira aurtengo Santa Krutzak. Anto-
latzaileak kontent agertu dira ekintza guztiak arrakastatsuak izan direlako. San-
ta Krutz eguneko afarian eta txokolatadan 20 bat lagun bildu ziren, igandeko
Asauan 70 inguru eta afarian, berriz, 40 bat lagun.
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IGANTZI

UDALA � HIRIGINTZA PLAN BEREZIA

28 iradokizun
aurkeztu zaizkio
hirigintza plan
berriaren
zirriborroari
Herritarren
iritzia eta
Udalak dioena
kontuan hartuz
plan ofiziala
eginen da

TTIPI-TTAPA
Lurzoru urbanizaga -

rrian eta urbanizaezine-
an etxebizitzak egiteko
hirigintza plan berezia
egiteko prozesuak ai -
tzinera segitzen du. Pa -
txi Chocarro eta Maria
Urmeneta arkitektuek
planaren zirriborroa egin
ondotik, herritarren iri -
tzia bildu nahi izan zu-
en Udalak eta nahiz eta
balio legalik ez izan, jen-
daurrean paratu zuen
zirriborroa. Abuztuaren
31n bukatu zen iritzia
emateko epea eta 28 ira-
dokizun aurkeztu ziren. 
Iñaki Goienetxe alka -

teak TTIPI-TTAPAri adie-

razi dionez, «iradokizun
gehienetan, euren lu -
rretan ere etxebizitzak
egi teko eskubidea ema-
teko eskatu dute». Ira-
dokizun horiek guztiak
arkitektuei bidaliko zaiz-
kie, eta horrekin eta
Udalak erabakitzen
duenarekin eginen da
plan ofiziala. Behin plan
ofiziala ateratzen dene-
an, jendeak orduan iza-
nen du alegazioak aur-
kezteko aukera. 

ETXEA EGITEKO
BAIMENIK GABE
Etxebizitzak egiteko

hain bat eskaera ukatu
izan dira azken aldian
herrian, eta horri atera-
bidea emateko hasi zen
Udala plan berezi hau
garatzen.
Herrigunean 50 etxe -

tik goiti egiteko aukera
egon arren, «arra zoi ba-
tengatik edo bertzeen -
ga tik jendeak ez zuen
etxerik egiten herrigu-

nean eta herrigunetik
kanpo hasi zen», dio al-
kateak. Herrigunean bai-
mena ematea Udalaren
eskumena da, baina he -
rrigunetik kanpokoa Na-
farroako Gobernuak
hartzen du bere gain.
«lehen 1.500 me tro koa -
droko lur eremua izatea
nahikoa zen, orain  bi ur-
te baimenak ukatzen ha-
si zen arte». Goiene txek
erran digunez, «etxea
egiteko asmoarekin bai-
menik gabe gelditu da
jendea, lurra erosia,
proiek tua egina...». Eta

plan ho rre  kin irtenbidea
nahi dute, «herriko gaz -
teak guttienez, izan de-
zala bertan gelditzeko
aukera», gaineratu du. 
Zirriborroan jendea-

ri aurkeztu zaionaren
arabera, 200 etxebizi -
tza egiteko modua ego-
nen litzateke plan berri
honekin, baina alkate-
ak garbi utzi nahi izan
du hori «gehiegizkoa»
dela eta «denen artean
ikusiko dugu noraino ai-
legatzen garen».
Gaia «korapila tsua»

dela badaki Goiene txek,

baina legealdia bukatu
aitzinetik plana onar tzea
gustatuko litzaioke.

Proiektu turistikoa
Irisarrin
I r isarr i  baserr ian

proiek   tu turistiko bat ga-
ratzeko asmoarekin da-
bil Igantziko Harrobia
enpresa. Oraindik ez du
proiekturik aurkeztu,
baina Udalari aitzinera-
tu dionez, 20 gelako ho-
tela eta bezeroentzat
inguruan jarduera osa-
garriak egin nahi ditu. 

ARGAZKIA: LAURA IANTZI 

Gipuzkoako Artzain Egunean omendu dute Elias Uitzi 
Urtero Ameriketan ibilitako euskal artzainak omentzen dituzte Gipuzkoako Ar -
tzain Egunean, eta aurtengoan, irailaren 5ean Legazpin egindako bestan, igantzi-
ar eta lesakar bat izan ziren omenduak: Antsolazenbordako Elias Ui tzi eta Lesa-
kako Elordi base rriko Matias Telle txea. 1965eko abenduaren 28an hartu zuen AEB -
etarako bidea Eliasek, 41 urte zituenean. Base rria erosteko aukera bakarra artzain 
joatea zela-eta, emaztea eta 13 eta 3 urte bitarteko lau seme-alaba utzi ta joan
zen. Orduan joan zen Jose Luis Antxordoki herrita rra ere, 18 urte zituela. Hasiera
batean, hiru urtetarako joan ziren, baina egonaldia luzatu eta azkenean lau urte
pasatu zituzten. Tarte horretan, 2.000 ardiren ardura eduki zuen Antsolazenborda -
koak. Etxean 100 bat ardirekin lan egitera ohituta bada aldea... 1969ko ekainaren
24an, San Juan Egunean, itzuli zen herrira Elias. 
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ARANTZA

UDALA � NAFARROAKO GOBERNUTIK DIRULAGUNTZA

25.839 euro
hartuko ditu Udalak
abeltzaintzako
azpiegiturak
moldatzeko
Lau auzoetan
eginen dira
lanak 

Nerea ALTZURI
Abeltzaintzako zen-

bait azpiegitura konpon -
tzeko dirulaguntza eman
dio Nafarroako Gober-
nuak Udalari. Zehazki,
25.839,46 euro bideratu 
ditu, 47.499,42 euroko
au rrekontuarentzako.
Aien tsa, Azkilarrea,
Eguzkialdea eta Borda-
larrea auzoetan eginen
dira lanak: gaizki dauden
bide zatiak moldatu, es-
koilerak egin, uraren ho-
diak konpondu...

Kultur Egunak
azaroan
Urruti ematen bazu-

en ere, urteko azken egu-
netan sartzear gaude.
Udazkenean izanik, Kul-
tur Egunek ez dute hu -
tsik eginen aurten ere.

Irailaren 17an bildu zen
Euskara Batzordea eta
erabaki zenez, azaroko
lehenbiziko asteburuan
eginen dira Kultur Egu-
nak: azaroaren 5ean eta
6an. Oraindik ez dira
ekintzak zehaztu eta in-
formazioa jaso ahala
emanen dugu. Bertzal-
de, urtero bezala, Ekai -
tza Elkartea azaroaren
1eko Baserritarren Egu-
na prestatzen ari da. 

Goizuetarrak
mendiz mendi
Bi urtetik behin, Ekai -

tza Elkarteak antolatuta
Goizuetara mendi ate-
raldia egiten da. Oinez
harat ailegatu eta goi-
zuetarrek elkartean baz -
karia ematen dute. Ba al-
di honetan, goizueta rrek
bisita itzuliko dute. La-
runbat honetan, urriak 
2, Goizueta-Arantza ibil-
bidea eginen dute eta el-
kartean bazkaldu.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA 

Itsasbidaia Baltikoan barna 
Horrelako aukerak ez dira maiz izaten. Eta izaten direnean, batzuek aprobetxatu
egiten dituzte. Aurten Martin Legarra herriko apezak antolaturiko bidaian 54 lagu-
nek parte hartu dute, eta tartean hamar herritar ibili dira, Baltikoko hiriburuetan
barna, itsasbidaian edo kruzeroan. Danimarka, Polonia, Lituania, Suezia, Estonia,
Errusia eta Finlandia herrialdeetan ibili dira, geldialdiak eginez. Itsasoko egonal-
dia ederra izan omen da eta hagitz ongi pasatu omen dute. Urriaren erdialdera bi-
daian egon direnak biltzeko asmoa dute hainbat material ikusteko. 

ARGAZKIA: I. UGALDE 

Herriko dantzariak Leitzan Nafarroako Dantzarien Biltzarrean  
Irailaren 11n dantzariek hitzordu garrantzitsua izan zuten Lei tzan, Nafarroako Eus-
kal Dantzarien Biltzarrean. Tartean herriko 19 dantzarik hiru txistularirekin herriko
berezko dantzak egin zituzten. Batzuk parte hartu ezin izan ba genuen ere, herri-
ko ordezkaritza han egon zen kultur ondare preziatuak diren Mutildantza, Zortzi-
koa, Neskadantza, Hiru Bueltakoa, Sokadantza eta Zubidan tza dantzatzen.
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SUNBILLA

«Teknikoki eta
ekonomikoki
bideragarria den
alternatiba»
bilatuko omen
du Herrilan
Sailak

Itxaso ARRIETA
Maiz izan dugu azken

aldian bidegurutzearen
gaia hizpide. Baina al-
di honetan ere bada ho -
rren inguruko berri bat:
bidegurutzean au rrei ku -
sia zegoen itxaroteko
erdiko erraila egiteko as-
moa baztertu egin du
Nafarroako Gobernuko
Herrilan Departamentu-
ak. Herritarrek erre pide
nagusiaren bertze mai-
la batean egitea nahi du-
te, azpiko aldetik edo
gaineko aldetik, eta ho -
rri erantzuteko «tekni-
koki eta ekonomikoki
bideragarria den alter-
natiba» bilatuko dutela
jakinarazi du Laura Al-
ba Gobernuko Herrilan
kontseilariak.
Irail hasieran, Do-

neztebeko IAT zentroa-
ren inaugurazioan egin-
dako protestek eta Pa-
ko Errandonea alkate-
ak eta Miguel Sanz Na-
farroako Gobernuko
presidenteak izandako
solasaldiak ondorioa
izan dutela dirudi. Or-
duan, presidenteak he -
rritarren borondatearen

kontrako proiekturik ez
zela eginen aipatu omen
zion alkateari. Erdiko
karrila abudo samar egi-
teko modua izan arren,
sarre ra-irteerak bertze
maila batean eraikitzea
diru-baliabideen arabe-
ra eginen da. Alkatea la-
nak lehenbailehen egi-
tearen alde dago, «bai-
na segurtasun gehiago
izanen badu, esperoan
egoteko prest gaude.
Baina beti erran dugu
dirua gastatzen haste-
kotan, gauzak ongi egin
eta betirako soluzio du-
in bat nahi dugula».

URRIAREN 7KO MOZKETA
ZALANTZAN
Soluzio duin horren

alde hurrengo errepide
mozketa urria ren 7rako
hitzartua dago, baina
Iruñetik emandako az -
ken eran tzuna ikusiz,
lerro hauek idazterako-
an oraindik erabaki ga-
bea zen egin ala ez.

Ulibeltzak
Elkartearen oharra
Bestetako progra-

man argitaratu zen la-
guntzaileen zerrendan
aipamenik egin ez zitzai-
en laguntzaileei barka-
mena eskatu die Ulibel -
tzak Elkarteak. Amaia
Ilea pain degia, Fonda
ostatua eta  Zaldua izan
ziren agertu ez zirenak.
Bide batez, eske rrak

eman nahi izan dizkie
bestetan laguntza eman

ERREPIDEAK � GOBERNUAREN AZKEN OHARRA

Bidegurutzean
erdiko karrila
egiteko asmoa
baztertu egin du
Gobernuak

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA 

Ehunka lagun Artzain Amerikanoen Egunean
Ehunka artzain bildu ziren irailaren 18ko Artzain Amerikanoen Egunean. Bestak
ez zuen eguraldiaren arrenkurarik izan eta 10:00etarako hasi ziren artzainak aile-
gatzen. Aurtengo omenaldia, bertzeak bertze, Basilio Sarobe apezari eskaini
zitzaion  eta honek, begiak busti-busti zituela jaso zituen oroigarriak. Berekin ba-
tera, Artzain Munduko laguntzaile izandako Miren Elgarresta eta Jesus Goldaraz
zenaren senideek jaso zuten omenaldia. Herriko Etxe ondoan jarritako ogoigarri
ederra ere agertu zuten agintariek. Aspaldiko partez, ahari jokoa ikusteko modua
izan zen. Herriko dantzariek, artzainak atera zituzten dantzara eta, highball fa-
matuarekin zintzurra bustitzeaz gain, salda eta pintxoak jateko aukera ere eskai-
ni zen. Sebastian Lizaso eta Andoni Egañak ere ederki gozarazi zituzten artzai-
nak. Sunbillatik 313 artzain joan omen ziren Ameriketara XX. mendean. 98 orain-
dik bizi dira, eta horietatik 49 AEB etan laketu eta han bizi dira. Baina zenbaki ho-
rien gibelean, istorio gogorrak ere badira. Erraterako, Jorajuriatarrena. Bederatzi
senide joan ziren Ameriketara. Horietatik bi, Juan eta Jose han hil ziren: Juan ka-
par batek hautsiki egin eta zauria gaiztotuta; Jose trafiko istripuan, bertze lesakar
batekin. Bertze bi, Fidel eta Ramon, oraindik AEBetan bizi dira, baina Ramon Sun-
billan izan zen irailaren 18an, espreski etorrita. Gainerako bortz anaiak, Mario, San-
tos, Jose Mari, Julio eta Jesus Mari aspaldian bueltatu ziren Ameriketatik eta ira-
ilaren 18ko ospakizunean, ez zuten hutsik egin. Besta eguna akitzeko, frontoian
bazkaltzera 700 bat lagun bildu ziren, eta giro ederra izan zen bazkalondoan ere.

zuten guztiei: Ma ria Je-
sus harategia, Marisol
denda, Amaia Ileapain-
degia, Ariztigain kanpi-
na, Ruiz denda, Zaldua,
Kontxa gasolindegia,
Ittur buru ostatua, Fon-
da ostatua, Sasoi Eska-
bazioak, Lizun gaz tan -
de gia, Renault, Orebe -
rri okindegia eta Udala.
Bestetako ekitaldietan
parte hartu eta lagundu
zuten guztiak ere esker-
tu nahi izan ditu Ulibel -
tzak Elkarteak. 
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DONEZTEBE

Guraso talde
baten ekimenez
sortu zen kluba
2003an 

TTIPI-TTAPA
Urteekin indartzen ari

da Donez tebe Futbol Tal-
dea, eta 39 jokalarirekin
hasi zen taldea izatetik,
166 jokalari eta hamar
talde izatera pasatu da. 
Kluba 2003an sortu

bazen ere, kirol ibilbidea
2004 bukaeran hasi zu-
en. Geroztik haun  di   tuz
joan da: 2005/   2006
denboral dian 67 jokala-

ri izan ziren; 2006/ 2007 -
an 78 jokalari; 2007/ -
2008 an 124; 2008/ 2009 -
an 129; 2009/ 2010 ean
147 jokalari eta den bo -
ral  di hone tan hamar tal-
detan 166 joka lari izanen
di tu. Hain zuzen, hilaren
17an egin zuten denbo-
raldiko aurkezpena. Aur-
ten, gainera, le hen  aldiz,
neskak ere futbol-11n ari-
ko dira, azken urteetan
futbol-7an eta areto-fut-
bolean ibili ondotik. 
Aparan inguruan fut-

bol-zelaia eraikitzeko le-
hen urratsak eman dira,
eta hurrengo denboral-
dia zelai berrian hastea

litzateke Futbol Taldea-
ren ametsa, baina bitar-
tean, etxeko partidak Eli-
zondo, Uharte eta Taxoa -
ren jokatuko dituzte.  

Erreka Elkartea
ereserkia egiten
34 urte bete ditu aur-

ten Erreka Kirol Elkarte-
ak, baina ez du ereser-
kiarik izan inoiz. Orain
bada, hori dute helburu
elkartean eta ho rretan ari
da lantalde bat.  Aipatu,
bertzalde, sortu zenetik
bi urtera, 100.000 bisi-
tak gainditu dituela blo-
gak –www.erre ka.org–.
Denboraldi berriari

begira, berriz, urriaren
16an hasiko dute Erre-
kako eskubaloi taldeek
liga, biek etxe tik kanpo.
Erreka A Tute ran ariko
da Bardenas taldearen
kontra. Erreka B, aldiz,
Burlatan, Burlada B tal-
dearen kontra. 

Turismo Bulegoa
Uztailean hasi bazen

ere, Gobernuko Turismo
zuzendari nagusia esku-
aldera eto rria zela apro-
betxatuz, lehengo auto-
bus geltokian dagoen Tu-
rismo Bulegoa bisita tu
zuten Gobernu eta udal
ordezkariek irailaren
10ean. Bulegoko ordu-
tegiaz gain, eguneko 24
orduz kon tsulta  daiteke
informazioa, kanpoan

ukimen pantaila bi dez ko
ordenagailua baitu. 
Udan Virginia Fernan-

dez aritu da bu le  goan eta,
dioenez, «abuztuan egu-
neko 50-60 bat bisitari
izan ditugu, baina iraile-
an jautsi egin da. Gehien -
bat baz kaltze ko toki eta
Malerrekako baliabideez
galdezka etor tzen dira,
Zu bieta ko erro ta, Dona-
mariako Jauregia, Leur -
tza ko urtegiak…».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA 

Bertiz BTT enpresaren inaugurazioa
Bizikletaren munduarekin lotura zuzena duen enpre-
sa berria zabaldu dute Ameztiakoek: Bertiz BTT men-
di bizikleta zentroa. Irai laren 10ean inauguratu zuten
Nafarroako Gobernuko ordezkariekin batera. Bizikle -
tak alokatzen dituzte eta 500 kilometro baino gehia-
go duten 12 ibilbide egin dituzte, GPSan eta kartogra -
fian bilduak. Hiru lagun aritu dira horretan sei hilabe-
tez: Patxi Irazoki, Cristina Arbues eta Alvaro Goñi.
Lokalean dutxak, taile rrak, mate riala, etxera itzul tze -
ko furgoneta… eskain tzen dituzte. Bertakoeentzako
hilabetero ateraldiak antola tzeko asmoa dute. 

Neska-mutil aunitz mugituko ditu denboraldi honetan Doneztebe Futbol Taldeak.

ARGAZKIA: ELENE ARRAZOLA 

Errekako dantzariak Leitzan
Irailaren 11n Nafarroako Euskal Dantzarien Eguna egin zen Leitzan, eta Erre-
kako dantzariek ere ez zuten hutsik egin.

KIROLA � SORTU ZENETIK ZAZPI URTERA 

166 jokalari eta 
10 talde izanen ditu
denboraldi honetan
Futbol Taldeak
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ITUREN

NAFARROAKO GOBERNUAK � KULTUR EKINTZENTZAKO DIRULAGUNTZA

991 euroko dirulaguntza eman dio
Euskarabideak Ibintza Kultur Taldeari
Nafarroa osoan
32.000 euroko
laguntza eman
du

Arkaitz MINDEGIA
Euskarabidea Nafa -

rroako Euskararen Ins -
titutuak 32.000 euroko
laguntza eman du aur-
ten euskarazko kultur-
jarduerak egiteko eta
euskara interneten sus-
tatzeko. Kopuru horre-
tatik 28.058 euro kultur-
jarduerak euskaraz ga-
ratzen dituzten Nafa -
rroako 37 entitateren -
tzat izan dira, eta Ibin -
tza Kultur Taldeari ere
zati bat egokitu zaio. Ze-
hazki, 991,74 euroko di-
rulaguntza hartuko du.

Hoditeria berritzen 
2009-2012ko Toki In-

bertsioaren Planaren
barrenean, hoditeria na-
gusia berritzeko lanak
egiten ari da Udala, bil-
tegitik sareraino. Lana
Sasoi eskabazioa egi-
ten ari da eta Nafarroa-
ko Gobernuko Toki Ad-
ministrazioaren bidez,

aurrekontuaren %60 -
arentzat subentzioa har-
tuko da.

Joakin Aioroa
bikain
Urte gutti daramazki

Joakin Aioroak herri ki-
roletan ingudearekin.
Baina, hasi zenetik be-
re trebetasuna erakus-
ten ar i  da.  San fer  -
minetan Nafa rroako
txapeldun gelditu zen
ingude altxatzen eta or-
duan lortu zuen Zazpi
Herrialdeen Arteko He -
rri Kirol Txapelketan Na-
farroa ordezkatzeko
txartela. Berriki jokatu
da aipatu txapelketa eta
guttigatik baina biga -
rren gelditu da. Zorio-
nak! Txapelketa honen
inguruko xehetasunak
kirolen atalean aurkitu-
ko dituzue.

San Martinetako
prestaketak
Oraindik hilabete bat

falta bada ere, aurtizta -
r rak hasiak dira dagoe-
neko San Martin bestak
prestatzen. Azaroaren
10etik 14ra izanen dira.

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Giro ederrean Joaldunen Eguna 
Hutsik egin gabe, aurten ere Joaldunen Eguna antolatu zuten joaldunek eta Ibin -
tza Kultur Taldeak elkarlanean. Goiz-goizetik hasi ziren joare soinuak hedatzen eta
abudo hasi ziren behelainoa uxatzen ere, eguzki goxoari leku emanez. Goizeko
ohiko bueltaren ondotik, jendetza bildu zen plazan Larretxea eta Nazabalen arte-
ko lehia ikustera. Hortik aitzinera, besta gaueko ordu ttikiak arte luzatu zen.
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EUSKARA � OSPAKIZUNAK

Egitarau osatua prestatu dute gazteek
larunbateko Euskararen Egunerako
Ostiralean,
pintxo lehiaketa
eta mus
txapelketa
izanen dira

Fermin ETXEKOLONEA
Hutsik egin gabe,

aurten ere urriko lehen-
biziko larunbatean Eus-
kararen Eguna eginen
da. Egitarau konpletoa
prestatu dute gazteek,
ostiralean hasi eta la-
runbatean segitzeko.
Ostiral arratsaldean

hasiko dira ekitaldiak.
19:00etan pintxo lehia-
keta eginen da Erran-
donea ostatuan, eta to-
ki berean baina 22:00 -
etan, mus txapelketa jo-
katuko da.

EGUN HAUNDIA
LARUNBATEAN
Goizean, 10:00eta-

tik aurrera, he rriko arti-
sauek euren produktu-
ak aterako dituzte. Zur-
gin-lanak, oihalarekin
egindakoak eta beste-
lako gaiak nola lantzen
dituzten ikusteko auke-
ra izanen da.

10:30ean trikitilari eta
joaldunek herrian bar-
na itzulia eginen dute
giroa alaitzeko.
12:30ean emaku-

mezkoen herri kirolak
izanen dira eta 14:00 -
etan herri bazkaria Joxe
Agirre eta Sebastian Li-
zaso bertsolariekin. He -

rri bazkarirako menu
hau aukeratu dute gaz -
teek: hasteko patea,
zain zuriak, urdaiazpikoa
eta bakailao tortilla, on-
dotik, txuleta entsala-
darekin eta postretara-
ko sagar tarta eta izoz -
kia. Horiez gain, kafea
eta kopa ere bai.

Asteaz kena, hilak 29,
da bazkarirako txar  te lak
hartzeko azken eguna.
25 eurotan okindegian,
Errandonea os ta tuan eta
Herriko Ostatuan egon
dira. Egun ho   rre tatik au -
rrera apunta tzen denak
bost euro gehiago or -
dain du beharko ditu.

Bazkalondoan, triki-
poteoa eginen da ber -
tso lariekin eta 17:30ean
txokolatada eskainiko
da. Beranduago, 20:00 -
etatik 22:00etara, Ga -
rraxi taldearekin dan -
tzaldia izanen da. Tar-
tean, 20:30 aldera, ur-
daiazpiko eder bat zoz -
ketatuko da.
Rock musika gustu-

ko dutenek, berr iz,
23:00 etatik aurrera,
kontzertuak izanen di-
tuzte Mugalariak eta As-
katu taldeekin.Akitze-
an, 01:00 ingu ruan, Ga -
rraxi taldearen saioa ha-
siko da be rriz.
Gisa guzietako eki-

taldiekin heldu da Eus-
kararen Eguna. Ea de-
na ongi ateratzen den.

ZUBIETA

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Herri sarrera berritua
Herri sarrerako zubian egin diren konponketa lanak akituak izanen dira aldizkari
hau argitaratzerako. Espainiako Gobernuaren Tokiko Enplegu eta Iraunkortasu-
nerako Es tatu Funtsaren Progra maren bidez, 33.945,60 euroko dirulaguntza eman
zen eta horrekin zubian hormigoia bota da eta horrez gain, herri bazterretan hon-
datutako losak ere moldatu dira. Duela bi aste hasi zituen obrak Narbarteko Iriar-
te enpresak, eta joan den astean azken erremateak egiten ari zen.

DATUA

5
EURO 

gehiago ordaindu beharko
ditu herri bazkarirako 

irailaren 29a baino beran-
duago apuntatzen denak. 
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BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � ITTURRONDO ELKARTEAK ANTOLATUA

Zazpigarren
Urriruko Besta
eginen da
urriaren 9an
Afariko txartelak
hartzeko azken
eguna igande
hau izanen da

Amaia MINDEGIA
Aurten zazpigarren

urtez, Ittu rrondo elkar-
teak Udalaren lagun -
tzarekin, besta antola-
tu du urriaren 9rako,
Urri ruko besta deitua.
Arratsaldean ema-

nen zaie hasiera ekital-
diei. 17:00etatik aitzine-
ra inguruko artisauek
euren lanak erakusgai
paratuko dituzte plazan.
18:00etatik aitzinera Zu-
bietako Joaldunak ka -
rrikaz karrika ibiliko di-
ra giroa anima tzen.

19:00etan herri kirolek
hartuko dute protago-
nismoa: harri-jasotzai-
lea eta aizkolariak.

06:00ETATIK ERRETZEN
ARI DEN ARETZEA
AFALTZEKO
Jaime Mindegia goi-

zean 06:00etan  presta -
tzen hasitako afariaren
txanda izanen da ondo-
tik. 06:00ak geroztik
erre tzen dagoen are tzea
dastatzeko aukera iza-
nen da hurbiltzen dire-
nentzat. Kanalean 200
kilo pisatzen dituen are -
tzea prestatuko da, eta
21:00etarako prest egon
beharko du. Aurten, ur-
tero bezala, karpa ba -
rruan izanen da, eta pla-
tera mahaian egonen

da. Afarian, aretzeaz ga-
in, salda, entsalada, fru-
ta, gazta, irasagarra, eta
edariak behar diren
guztiak izanen dira, bai-
ta kafea eta kopak ere.
Guztira 200 lagunenda-
ko afaria izanen da, mu-
ga kopuru horretan mu-
gituko delakoz. 

Afaltzeko orduan
zozketa bat eginen da,
Nafarroako eta nola ez,
Labaiengo produktue-
kin. Eta Frantxixko akor-
deoilariak alaituko du
gaua. Herritar gehienak
ez ezik, inguruko he -
rrietatik ere jende anda-
na hurbilduko da Bein -

tza-Labaienera egun
ho rretan.
Afarirako txartelak

Ittu rrondo elkartean,
Herriko Ostatuetan eta
Baleztena dendan ego-
nen dira salgai. Eroste-
ko azken eguna urria -
ren 3a, igande hau, iza-
nen da.

ARGAZKIAK: AMAIA MINDEGIA
Arratsaldean artisauen erakusketa izanen da eta gauean aretzea izanen da afaltzeko. 
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � TURISMOA

Onddo eta Zizen Kofradiaren egun
haundia eginen da igande honetan
Larunbatean
kazuela
lehiaketa eginen
da

TTIPI-TTAPA
Aitzineko urteetan

bezala, eta garaia aile-
gatzearekin batera, On -
ddo eta Zizen Kofradi-
ak antolatutako ospa-
kizunek ez dute hutsik
eginen. Asteburu hone-
tan izanen dira.
Larunbatean, urriak

2, kazuela lehiaketa egi-
nen da. Gainera, gon-
bidatuak izanen direla
iragarri dute antolatzai-
leek.
Halere, igandekoa

izanen da Kofradiaren
egun haundia eta egun
osoko egitaraua anto-
latu dute:
• 09:00etan kofradeei
harrera eginen zaie bai-

nuetxean.
• 10:00etan Meza, Aran-
gurengo abesbatzare-
kin.
• 11:30ean herri kirolak
Migeltxo Saralegiren es-
kutik.
• 12:00etan onddo le-

hiaketa. Aldi berean,
onddoak eta Nafarroa-
ko produktuak dasta -
tzeko aukera izanen da
frontoian.
• 13:30ean publikoaren
artean zozketa eginen
da. Onddoak eta Gijue-

loko ur  daiaz p ikoa
zozketatuko dira.
• 15:00etan bazkaria,
gonbidatuekin.
• 17:30ean kofradien zir-
kuito-termala, gonbida-
tuekin.
• Ondotik Tokongo.

• 18:30ean igerileku ter-
malean 25 erlaxio ibil-
bide (zozketa).
• 19:30ean igerileku ter-
malean 25 erlaxio ibil-
bide (zozketa).
Aipatutakoez gain,

bai larunbatean eta bai
igandean ere, txaranga,
txistulari eta akordeoi-
larien doinuak aditzeko
aukera izanen da.

IAZ BORTZ KIDE BERRI
Joan den urtean Iru-

jo pilotaria, Urko kanta-
ria, Julian Arrauz miko-
logoa, Alfonso Salido
sukaldaria eta Karlos Ar-
giñano izendatu zituzten
kofrade. Aurtengoak nor
izanen diren momentuz
ez dute iragarri. Aipatu,
bertzalde, joan den ur-
tean 100 kilo onddo
pres tatu zituztela Ko -
fradiako ospakizunen
harira, ikusi behar aur-
tengoa nola joaten den.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Irujo, Urko, Arrauz eta Argiñano izendatu zituzten Kofradiako kide berri.
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LEGASA

HIRIGINTZA � UR KONTAGAILUAREN IRAKURKETA

Ortzeguna baino lehen jakinarazi
beharko da bakoitzaren ur kontsumoa
Kontzejuko
buzoian utzi
beharko da
irakurketaren
orria

TTIPI-TTAPA
Egun hauetan, ura-

ren kontagailua irakur -
tzera pasatu dira etxee-
tatik. Baina asko iraku -
rri gabe gelditu dira
etxeetan inor ez zegoe-
lako. Horregatik, Kon -
tzejuak bertze sistema
baten bidez bilduko di-
tu datuak. 
Kontagailua irakurri

ez den etxeetara orri bat
bidaliko da bakoi tzaren
ur kon tsumoa apunta -
tzeko eta irailaren 30a
baino lehen, bete eta
kon tzejuko buzoian utzi 
beharko du irakurketa-
ren orria. Kasu eman,

Kuku elkarteko buzoia-
rekin ez nahasteko.

Eskola garbitzeko
lanaren enkantea
Eskolaren garbiketa

egiteko enkantea atera
du Kontzejuak. Eskola
astean hiru aldiz garbi -
tzeko izanen litzateke
eta eskaintzak aurkezte-
ko epea, irailaren 26an,
joan den astean, aki -
tzekoa zen. Garbiketa-
ren ardura eskaintzarik
merkeenari emanen
zaio la adierazi dute
Kontzejutik.

ARGAZKIA: MALERERKAKO GAZTE ASANBLADA

Gazte Asanbladak antolatutako argazki lehiaketaren bozketa
eta sari banaketa eskolan egin dira
Malerrekako Gazte Asanbladak antolatutako argazki lehiaketaren bozketa par-
te-hartzailea eta sari banaketa Legasako eskolan egitekoak ziren irailaren 25ean.
Horretarako zenbait gai proposatu zituzten: herriko bestak, Amalurra, sexua,
drogak eta Euskal Herria. Gai bakoitzeko argazki bozkatuenaren egilearentzat
saria banatzekoa zen, eta gainera, bozketan parte hartu zuten guztien artean
ere zozketa egitekoa zen sari bat banatzeko. Goian ageri den irudi horixe izan
da Gazten Asanbladak argazki lehiaketa iragartzeko erabilitako kartela. Ea hu -
rrengo alean saridunen berri emateko moduan garen.

UR KONTSUMOA

Ur kontsumoa irakurri
gabe gelditu den
etxe koek Kontzejuak
banatutako orria bete
eta bu zoian utzi 
beharko dute.

EKONOMIA
IKASTAROAK � MERKATARIEI BIDERATUAK

Bera, Lesaka, Elizondo eta
Doneztebeko merkatariak
prestakuntza ikastaroak
egiten ari dira
Ikastaroetan
izen emateko
aukerarik ez
dago

TTIPI-TTAPA
Merkatari ttikiak indar -

tzeko asmoz, pres takun -
tza ikastaroak eginen di-

tuzte eskualdeko merka -
tariek hila bete honetan. 
Iraileko hirugarren as -

tean, Donezteben beze -
roarenganako arreta ho-
betzeko teknikak landu
zituzten. Urria ren 18tik
29ra, komertzioa kudea -
tzeko informatika ikasta -
roa eskainiko da Elizon-
don. Azaroan, erakuslei-

hoak antolatzeko tekni-
ka aurreratuen inguruan
ber tze ikastaro bat ema-
nen da Lesakan. Azaroa -

ren 2tik 15ra emanen da.
Beran, me r ka tari tzara
egokitutako paketeria eta
bilgarrien erabileraz ari-

ko dira, azaroa ren 16tik
22ra. 
Tokirik ez, eta ezin da

ikastaroetan parte hartu.

ARGAZKIA: NAFARROAKO MERKATARIEN FEDERAZIOA
Doneztebeko ikastaroan bezeroarenganako arreta nola hobetu behar den landu zuten.
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EZKURRA/ERATSUN

ERATSUN � ESLEITZEKO LEHIAKETA

Polaineko bizitza errentan emateko
lehiaketa zabaldu du Eratsungo Udalak
Hasieran, 
15 urterako
hartzen ahal
izanen da
errentan

Fernando ETXEBERRIA
Eratsungo Udalak le-

hiaketa bidez esleituko
du Polainean dagoen
etxebizitzaren alokairua.
Hasiera batean, 15 urte -
rako emanen du erren -
tan, eta hasierako pre-
zioa hilabeteko 220 eu-
rokoa izanen da.
Iraialren 17ko Nafa -

rroako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu zuen ira-
garkia Udalak, eta hor-
tik hasita 15 egun ba-
liodunekoa izanen da
eskaerak aurkezteko
epea.
Baldintzak eta pun-

tuazioen gaineko oina -
rriak Eratsungo uda-
letxean eskura daitezke. 

Xaloa Telebista
Ezkurran
Xaloa Telebistako bi

erreportari Ezkurra al-
dean ibiliak dira hilabe-
te honetan. Irailaren
10ean, herriko irudiak
grabatzen aritu ziren,
eta seguruenik, aldizka-
ri hau argitaratzen de-
nean oraindik telebis-
tan emitititu gabeak iza-
nen dira.
Izenari buruzko in-

formazioa eman zitzai-
en, baita historia azal-
du ere, eta herriaren eta
herritarren jabe zela
pentsatzen zuen  Ezku -
rrako Aznar jauntxoa-
ren eta herritarren arte-
ko gorabeherak ere kon-
tatu zitzaizkien Xaloa-

koei, herritarrak bere
morroiak zirela uste bai -
tzuen jauntxo hark. 
Elkarrizketa eta bitxi -

keria horiez gain, elizan,
frontoian, ermitan, laba -
deroan eta aurten 100
urte bete dituen Barran-
ka Ostatuan ere hartu
zituzten irudiak, baita
XVII. mendekoa den
Portonean ere. Etxe ho-
nek oraindik manten -
tzen duen tximini haun-
diari begira eta 260 me -
tro koadroko ganbaran
ibili ziren.
Irailaren 10ean gra-

batutakoa Xaloa Tele-
bistan ikusteko aukera
izanen da, baina segu-
ru aski baita Interneten
www.tokiko.tv web
orria n ere.
Aipatu, bestalde,

duela hilabete batzuk
ETBk ere Ezkurrako iru-
di batzuk emititu zitue-
la, Ollingo burdinola eta
meategienak, hain zu-
zen.

Azken aldiko
ezkontzen
berezitasunak
Azken aldian Ezku -

rran egin diren ezkon -
tzak bereziak izaten ari
dira. Abuztuan, adibi-
dez, ezkontzera zihoan
bikoteak Zubietako joal -
dunen laguntzarekin
egin zuen herritik ermi-
tarainoko bidea.
Irailean, bestalde,

beste ezkontza baten
aurretik, Barranka Osta-
tuko Joseba ezkon -
gaiak aharietara duen
afizioa tarteko, lagunek
Ahari apustu izugarria
izenarekin egin zioten
ezkondu aurreko agu -
rra.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Eratsungo jaiak giro ederrean
Krisi garaian egon arren, ez zen ekitaldirik falta izan irailaren 8tik 12ra egin zi-
ren Eratsungo festetan: pilota partidak, Mindegia eta Larretxearen arteko aiz-
kora apustua –Mindegiak irabazi zuen–, musika... Aurtengo berrikuntzetako bat
emakumezkoek beraiek bakarrik egindako afaria izan zen. 37 lagun elkartu zi-
ren eta goizaldeko ordu txikiak arte luzatu zen besta. Bestalde, nabarmentze-
koa da Bendoiro pilotari gaztearen –argazkian– saioa. Etorkizuneko pilotaria
izan daiteke, eta Retegi, Baleztena eta Eskuderoren zerrendan sartu da bera
ere. Aipatzeko beste kontua, nahiz eta frontoi estali haundi bat dagoen herri-
an, pilota partidak frontoi txiki zaharrean jokatu izana da, ezkerreko paretan di-
tuen bere bi leiho txiki eta guzti. Esaten dutenez, frontoi inguruan eta balkoie-
tan elkartzeko antzinako ohitura mantendu nahi da horrela.



20 eta 40 urte
bitartekoei
eginen zaie
galdeketa

TTIPI-TTAPA
Etxebizitzaren arlo-

an, herritarrek dituzten
beharrak zein diren ja-
kin nahi du Udalak, eta
horretarako inkesta egi-
nen du heldu den hila-
betean, urrian .   20 eta
40 urte bitartekoei egi-
nen zaie galdeketa, eta
bi aukera izanen dituzte:
errenta soziala edo Ba-
bes Ofizialeko Etxebi-
zitza. Horietako zein na-
hiago duten aukeratu
beharko da. 
Sei etxebizitza erren-

tan emateko proiektua
abian du Udalak, baina
deus finkatu aurretik
herritarren iritzia bildu
nahi izan du eta horre-
gatik erabaki du inkes-
ta egitea. Urri osoan egi-
nen da. 

Ikastaroak urrian
hasiko dira
Ikasturte berriari be-

gira, aurten ere ikasta-

roak antolatu ditu Uda-
lak. Yoga, gimnasia,
aerobic, margogintza-
eskulanak eta gantxiloa-
puntua dira eskainiko
direnak. Aurtengo be -
rrikuntza yoga da eta
momentuz, arrakasta -

tsua izaten ari omen da.
Joan den astean buka -
tzekoa zen izena ema-
teko epea, baina Miel-
joxe Lekuona alkateak
adierazi digunez, gero-
ra ere izanen da apun-
tatzeko modua. Orain -

goz, eta ohi bezala, ize-
na eman duten gehie-
nak emakumeak dira.
Aurrekoetan bezala,

ikastaroen %40 suben -
tzionatuko du Udalak,
eta ordutegia eta pre-
zioa izena ematen du-

ten lagun kopuruaren
araberakoa izanen da.
Hori bai, ikastaroak au -
rrera ateratzeko, bakoi -
tzean gutxienez zortzi-
hamar laguneko taldea
osatu beharko da.

Espideko pista
konpontzen
Espideko bidea ho-

betzeko lanak Olloquie-
gui eskabazioak enpre-
sak eginen ditu. Udalak
egindako deialdian, be-
ra izan da aurrekontu-
rik merkeena aurkeztu
duena eta  69.673,22
eurotan esleitu zaizkio.
Hasia da dagoeneko la-
nean.

Olaizola II.a hasi da
entrenamenduekin
Apirilean belaunean

min hartu zuenetik, jo-
katu gabe egon da Ai-
mar Olaizola, baina ha-
si da berriz entrenamen-
duetan. Irailaren 20an
egin zuen lehenengo
saioa Legution (Araba)
eta entrenamenduen
ondotik, oso ongi sen-
titzen zela adierazi zu-
en.
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GOIZUETAGOIZUETA

UDALA � HIRIGINTZA

Etxebizitza beharrak aztertzeko
inkesta eginen du Udalak urrian 

ARGAZKIA: ISKIBI KANPINA

Iskibiko kanpinak bukatu du denboraldia
Eguraldi bikainarekin, arrakastatsua atera zen Iskibi kanpineko Euskal Jaia.
Dultzaineroen doinuek eman zioten festari hasiera, eta goizuetar eta zubieta -
rren arteko desafioak ere jendea bildu ziren. Gainera, alde gutxiz bada ere, he -
rritarrak atera ziren garaile. Talo jateak ere ezin gehiago eman, jendea gosetua
etorri zelako edo, talo guztiak jan ziren. Euskal Jaiaren ondoren, joan den as-
teburuan egitekoa zen mozorro festarekin eman zioten Iskibikoek denboraldia-
ri bukaera.
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HEZKUNTZA � 2010/2011 IKASTURTEA

Hamar neska-mutikok hasi dute
ikasturtea Goizuetako eskolan
Haizea eta Leire
dira aurten hasi
diren ikasle
berriak 

Kontxi KLABER
Urte asko izan dira

oso haur gutxirekin mu-
gitu dela Goizuetatik Ara-
nora txikitxoen bila etor -
tzen den garraioa. Bai-
na badirudi azkeneko ur-
te hauetan gorantz egin
duela herriko ume txoen
kopuruak eta pixkanaka
txandan-txanda eskola-
ra mugitzeko garaia hel -
tzen ari zaiela. 2009ko
irailean bi berri hasi zi-
ren eta aurtengoan bes -
te bi: Haizea eta Leire.
Guztira hamar haur joa-
ten dira 3 eta 8 urte ar-
tekoak. 
Pasa den urtean, Na-

farroako Gobernuaren
kudeaketa txar baten on-

dorioz, bi ibilgailutan ba-
natuak joan ziren ume-
ak, hiru alde batetik eta
bost bestetik. Aurtengo-
an, ordea, elkarrekin joa-
ten dira autobus be rrian
eta begiralea ere badu-
te. Aipatzekoa da hamar
hauek ez direla herriko

haur guztiak, bes te ba -
tzuk oraindik txikiegiak
dira eskolaratzeko eta
badira Hernani eta Do-
nostiako ikastetxetara
joaten direnak ere.

Kale izen berriak
Uztailaren 29an eginda-

ko bilkuran behin beti-
koz kale izen berriak
onartu zituzten. Es pe -
dien tea udaletxeko ira-
garki oholean jendau -
rrean egon eta gero,  ale-
gaziorik ez aurkezteare-
kin onartu ziren. Lehen
hiru kale ziren: Goiko-

herria, Juan Donosti eta
Ermita kalea. Eta orain
bakarra izatea onartu da:
Goiko-herria kalea.

Herriarena zen
eremua salduko du
Udalak
Bere garaian aipatu

ez bazen ere, herriarena
zen 1.131 metroko lur
eremua partikularren es-
ku utziko du Udalak. He -
rri lurrak libratzeko bai-
mena abuztuaren 30eko
bileran eman zuen Nafa -
rroako Gobernuak, eta
horren bidez, Telleriko
Erre kako lehen poligono -
ko 23. lursaila bi partiku-
larrei salduko zaie. Lu rra
banatu eta 422 eta 709
metro koa droko bi zati -
tan geldituko da. Partiku -
lar horiek ohiko etxe -
bizitzak dituzten lurren
titulartasuna araupe tzea
da helburua.

ARANO

ARGAZKIA: KONTXI KLABER 
Hamar neska-mutiko hauek dira ikasturte honetan Goizuetako eskolara joanen direnak.
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LEITZA

Vueltako etapa
nagusian lortu
du profesiona-
letako lehen
garaipena
Euskaltel-Euskadiko
Mikel Nievek (Leitza,
1984) irabazi zuen irai -
laren 13an Espainia-
ko Vueltako 16. eta-
pa: Gijon-Coto be llo.
Lasterketako etapa-
rik gogorrena izan
zen, le he nengo mai-
lako hiru mendatere-
kin, eta huraxe izan
zen bere profesiona-
letako lehen garaipe-
na. Sail kapen nagu-
sian 12. postuan bu-
katu zuen Vuelta. 

Pertsonaia
Mikel NIEVE

Egun osoan
izanen dira
ekitaldiak

TTIPI-TTAPA
Dena prest dago la-

runbatean, urriak 2, Au -
rrera Kirol Elkartearen ur-
teko hitzordurik nagusie-
tako baterako: Aurrera-
ko Pestarako, alegia.
Goiz-arratsal dez izanen
dira ekitaldiak:
• 09:00: txistulariekin dia-
na.
• 10:00-13:00: rokodro-
moa, tirolina eta zaldi-
ak umeentzako plazan.
• 10:30: Aurrerako Kirol
Jolasen eskutik futbol
partida plazan.
• 11:00: Aurrerako pilota -
rien pala partida plazan.
• 12:00: Aurrerako dan -
tzarien saioa plazan.
• 13:00: Incansables txa-
rangarekin poteoa.
• 14:30: Aurrerako bazki-
deen bazkaria.
• Bazkalondoren, bazki-
deen Ingurutxoa pla-
zan.
• Ondotik txarangarekin
poteoa.
• 21:30: luntxa Aurreran.
• 22:30: Joxe Mendiza-
balekin dantzaldia.

Batzorde berriarekin
Pilota Eskola lanean 
Aurre ko batzordeak

kargua utzi  ondotik, ko-
misio be rrituarekin hasi
du ikasturte berria Au -
rrera Pilota Eskolak. Unai
Olano, Axier Gartzia, Jua-
nito Mariezkurrena eta
Mikel Andueza dira ba -
tzordekide berriak. 
Baina beti bezala, adi-

naren arabera, talde ba-
koitzak bere monitoreak
eta ordutegia izanen di-
tu: benjamin eta alebi-

nakastearte eta ostegu -
netan bilduko dira 16:30 -
etik 19:30era, Juan Joxe
Mariñelarena eta Xabier
Jaunarenarekin. In fan -
til, kadete, jubenil eta
seniorrak astelehene-
tan  19:00etatik 22:00eta-
ra eta asteaz kenetan
17:00 etatik 20:30 era ari-
ko dira, Josetxo Txope-
rena eta Mikel Saenze-
kin. Neskak palaz entre -
natuko dituztenak Jose -
txo Txoperena eta Iera
Agirre izanen dira eta as-
tearte eta ostegunetan
bilduko dira, 19:30etik
20:00etara.

KIROLA � OSPAKIZUNAK

Aurrera Kirol Elkartearen pesta
larunbat honetan eginen da

ARGAZKIA: ELENE ARRAZOLA

Nafarroako 12 taldetako 230 dantzari Leitzan 
Nafarroako Dantzari Federazioak eta Aurrera elkarteko Dantza Taldeak antolatu -
ta Nafarroako Euskal Dantzarien Eguna egin zen irailaren 11n, eta horren hari-
ra, dan tzariz bete zen herria: Amaiur, Agoitz, Arantza, Ardantzeta, Aurrera, Ba-
sakaitz, Erreka, Harizti, Mikelats, Oberena, Orritz eta Txorizuri dantza taldeak
eto rri ziren. Eskolatik hiru multzotan abiatuta, kalez kale ibili ziren saioak eskai -
niz. Musikarien laguntzarekin kasik bi orduko kalejira egin ondotik, talde guziak
plaza ra bildu ziren eta han denek elkarrekin dantzatu zuten. 

ARGAZKIA: NEXO COMUNICACION

28 Tona hondakin bildu dituzte bost hilabetez Mendialdean 
Mendialdeko Mankomunitatean plastikozko ontziak, latak eta brickak biltzeko
edukiontziak jarri zirenetik 28 Tona bildu dira. Halaxe jakinarazi zuten irailaren
22an Xabier Zabalo Mendialdea Mankomunitateko ordezkariak eta Goi-Ara -
xes, Bidausi eta Zona 10eko Mankomunitateetako ordezkariek, Amelia Sala-
nueva Toki Administrazioko kontseilari eta Nafarroako Hondakinen Zerbitzuko
presidentarekin batera udaletxean egindako agerraldian. Lau mankomunitate-
en artean 64 Tona bildu dira.
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HIRI HONDAKINAK � MENDIALDEA MANKOMUNITATEA SORTU DENETIK

Neurri handiko trasteak ez dira
Axeneko Borda azpian utzi behar 
Emauseko
Traperoei edo
Mankomunita -
tera deitu, edo
Leitzara
eraman behar
dira

Juana Mari SAIZAR
Inguruko beste he -

rriekin batera, Mendial-
dea Mankomunitatean
sartu garenetik, honda-
kinen bilketa aldatu egin
da. Hala, neurri handi-
ko traste zaharrak da-
goeneko ez dira Axene-
ko Borda azpian utzi be-
har. Edukiontzia ere ken-
du egin dute, eta orain,
hiru aukera daude: Lei -
tzara eraman, Emause-
ko Trapuketariei deitu
eta dohain etorriko di-
ra etxera edo bestela,
Mankomunitateko 948
510044 telefonora dei-
tu.

Telentxone
inguruan lanean
Sutegiko errota era-

biltzen ez zenez, Ipa -

rraldeko Ur Konfedera-
zioak honen presa ken -
tzea erabaki zuen erre-
kak saneatzeko asmoz.
Baina ura aldemeneko
lurrak eramaten ari zen
eta honenbestez, Sasoi
enpresa Telentxone in -
guruan pareta batzuk
egiten ari da ezker es-
kuin, kalteak uste bai-
no handiagoak izan bai-
tira.

Hirurteko
Planerako
proiektuak
Nafarroako Gober-

nuaren Hirurteko Plan-
gintzaren barruan 2010 -
eko abeltzaintzarako di-
rulaguntzak ze haz tu di-
tu Udalak. Hala nola, Ur-
teagako itxi tura, Autze-
neko Borda eta Luxia-
nako Bordaren tartean

bidea, Felipe Borda, Iru-
ñegi eta Otsaidako Bor-
dara ura eramatea, Pe -
droneko Bordara aska
eta ura eramatea, Egoa -
rre eta Martiñoneko Bor-
dara pista eta Uli men-
dira pista berria. 
Hau guztia zein  en -

presak egingo duen era-
baki gabe dago orain -
dik, nahiz eta deial dia
egina dagoen.

Festetako egurra
enkantean
Festetan erabilitako

egurra enkantean ate-
rako da 15 eurotan. Ho -
rretarako, irailaren 28a
baino lehen eskaintzak
gutunazal itxi batean
hartzekoak ziren. 
Ireki eta gero, diru

gehiena eman duena-
rentzat izango da aipa-
tutako egurra, nahiz eta
ondoren berriro sesta-
tu ahal izango den.

Jose Antonio
Alustiza seigarren
Ttikirekin
Irailaren 19an jokatu

zen Atxondoko (Bizkaia)
Axpe auzoan Euskal
Herriko Artzain Txakur
Txapelketa, baina Jose
Antonio Alustizak ezin
izan zuen joan den ur-
tean bezala txapela he -
rrira ekarri. Ttiki txaku -
rrarekin Nafarroako le-
hian garaile atera zen;
aldiz, Euskal Herrikoan,
seigarren postuan gel-
ditu zen. Txapela Mar-
zel Hualde Aldudekoak
(Nafarroa Beherea) era-
man zuen.

ARESO

ARGAZKIA: LIERNI SAGASTIBELTZA

21 ikaslek hasi dute ikasturte berria
21 ikaslerekin hasi da aurten ikasturtea. Horietatik lau dira sartu diren berriak:
Jon, Nerea, Izaro eta Hodei.
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BESTAK � GARTZAINGOAK URRIAREN 8TIK 12RA

Bortz eguneko
bestak izanen dira
aurten
Pilarika
Egunean
akituko dira
ospakizunak 

ORTZILERIA 8
Bezpera

19:30ean txupinazoa
e ta  ezk i l  j o t zea .
20:00etan kontzentra-
zioa Etxarrin: Euskal Pre-
soak Etxera. 21:30ean
Baztanzopak Trinkete-
an. 00:00etan dantzal-
dia KUPELA taldeare-
kin. 06:00etanzinger ja-
tea.

LAUNBETA 9
Gazte Egune

10:00etandianak eta ar-
gisoinuak. 14:00etan
gazte bazkaria. 16:00 -
etan gazte ginkana.
20:00etan triki-ber tso
poteoa. 21:30ean Mu-
tildantzak. 22:00etan
paella jatea frontoian.

00:00etatik aitzinera
rock kontzertuak. On-
dotik dantzaldia DJ TI-
RRITERIrekin.

IGANDEA 10
Haurren Egune

10:00etandianak eta ar-
gisoinuak. 12:00etan
Meza Nagusia parro-
kian. 16:30 ean Gorriti
eta bere animal iak.
18:00etanhaurrendako
txokolatada. 20:00etan
patata tortilla lehiaketa.
22:00etanMutildantzak.
22:30ean patata tortilla
jatea frontoian. Ondo-
tikdantzaldia SALABE-
RRIrekin.

ASTELEHENA 11
Herritarren Egune

10:00etandianak eta ar-
gisoinuak. 11:00etan
herri kirolak herrikoen
artean. 14:00etan ziki-
ro jatea. Ondotik bole-
toen zozketa eta trofeo
banaketa. Segidandan -
tzaldia SALABERRIre-
kin. 22:00etan Mutil-

dantzak. 22:30ean lun -
txa. Ondotik gaupasa
SALABERRIrekin.

ASTEARTEA 12
Pilarika Egune

10:00etandianak eta ar-
gisoinuak. 12:00etan
Meza Ariztegiko ermi-

tan. Ondotik luntxa.
17:00 etan mus zimizte
txapelketa. 19:00etatik
22:00etara dantzaldia

KALAKAK taldearekin.
22:00etan GAIXOA NI
eta bortz eguneko bes-
ten akabaila.

ARGAZKIAK: MIKEL GALARREGI ETA ARTXIBOKOA
Bestarako gogoa ongi pasatzeko ezinbertzeko osagaia izaten da eta aitzineko urteetan
behintzat ez da halakorik falta izan.

OHARRA

Baztanzopetarako txartelak Fransene, Saioa
eta Kortarixar ostatuetan egonen dira salgai
urriaren 4ra arte eta zikiro-jatekoak urriaren
6ra arte.
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HIRIGINTZA � ELIZONDO

Foru Plazan egitekoa den udal 
eraikinaren lanak laster hasiko dira
Kontratazio
mahaiak
Mariez ku rre na -
ren eskaintza
lehenetsi du

TTIPI-TTAPA/M. OTEIZA
Elizondoko Foru Pla-

zako lanek aitzinera se-
gitzen dute. Bi zatitan
egiten ari dira obrak eta
lehendabiziko fasean,
plaza urbanizatu eta
itxu raldatzekoa da.
Udalak TTIPI-TTAPAri
jakinarazi dionez, zati
hau aki tzear dago. 
Bigarren zatian, be -

rriz, Foru Plazan eraiki -
tzekoa den udal eraiki-
na eginen da eta fase
hau ere martxan dagoe-
la adierazi dute Udale-
tik. Udal eraikinaren
obrak  adjudikatzeko
kontratazio mahaia
abuz tuaren 31n osatu
zen eta bortz enpresa
aurkeztu ziren. Bakoi -
tzaren eskaintzak azter-
tu ondotik, kontratazio

mahaiaren proposame-
na lanak Mariezkurre-
na enpresari esleitzea
izan zen, 599.999,99
eurotan eta lanak egi-
teko lau hilabeteko
epearekin. Dena den,
behin behitiko esleipe-
na egiteko, urrian egi-
nen den hu rrengo Udal -
ba tzak oniritzia eman
beharko dio kontrata-
zio mahaiak proposa-
tutakoari.

Eraikina egin ondo-
tik, hirugarren fasea gel-
dituko da, 234.000 euro -
ko aurrekontua duena.
Honetan, altzariak pa-
ratu eta bertzelako osa-
garriak (elektrizitate eta
argiteri-sistemak, be -
rogailua...) eginen dira. 

BI SOLAIRUKO ERAIKINA
Erabilera anitzeko

eraikina izanen da Fo-
ru Plazan eginen dena,
Doarq arkitektura estu-
dioek diseinatua. Bi so-
lairu izanen ditu eta erai-
kitako 450 metro koa -
dro edukiko ditu.
150 metro koadro

izanen dituen beheko
solairuan, sarreraz gain ,
ezker aldean turismo
bulegoa joanen da. Eta
bertze aldean, kultura
eta kirol sailak kokatu-
ko dira. Lehendabiziko
solairuak eraikitako 350
me tro koadro izanen di-
tu eta bake epaitegiak,
erabilera anitzeko bule-
goa, bilera gela eta
egon gela izanen ditu. Bi
terraza ere eginen dira.
Bi solairuetan komu-

nak, biltegiak eta insta-

lazioen gelak izanen di-
ra, bertzeak bertze.
Aipatu, bertzalde, ha-

siera batean izan behar
zen proiektua, ideien le-

hiaketan irabazitakoa,
alegia, baztertu eta
proiek tu berri bat egin
duela Doarq arkitektu-
ra enpresak.

UTZITAKO ARGAZKIA ETA MAITE OTEIZA
Goiko irudian, Elizondoko Foru Plazan eraikiko den udal
eraikinak hartuko duen itxura ikus daiteke. Behekoa,
berriz, lanean ateratakoa da.

ARGAZKIA: MARIA JOSE EGULEA

Arraioztik Gorramendira 
Aitzineko alean aipatu genuen eta Arraioz aldean
bisitan ibili zen putrea bizirik hartu eta Gorramen-
dira eraman zuten. Han barna ibiliko da orain...
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Igandean,
Azpilkuetako
elizan hasiko da
itzulia

TTIPI-TTAPA
Done Jakue Bideari

lotutako 47 herritan abes-
batzen emanaldiak e n -
tzuteko aukera eskainiz,
Bideko abesba tzak ize-
neko programa para tu
du aurten mar txan Na-
farroako Gobernuko Tu-
rismo Departamentuak
Nafarroako Abesbatzen
Federazioarekin elkarla-
nean. Eta ho rren barne,
heldu diren asteburue-
tan hainbat emanaldi es-
kainiko dira Baztanen. 
Larunbat honetan,

urriak  2, Urdazubiko eli-
zan Nafarroako Abes-
batzen Federazioak es-
kainiko duen emanaldia-
ren ondotik, urriaren 3an,
igandean, talde bera
Azpilkuetako elizan ari-
ko da, 12:30etik ai tzi -
nera.
Urriaren 9an, Ariz ku -

n en Iruñeko gazte txoen
orfeoiak eskainiko du
saioa, 19:00etan elizan.
Urriaren 10ean Elizon-
dok hartuko du lekukoa
eta Doneztebeko Abes-
batza elizan ariko da kan-
tuan, 13:00 etan hasita.
Urriaren 16ean Iruri-

tako elizan, Loiola haur
kantariak ariko dira,
19:00etan. Urriaren 17an,
azkenik, Giltzarri abes-

batzak Berroetan eskai-
niko du emanaldia,
12:00  etatik aitzinera eli-
zan.

Jauregi etxeak eta
leinu dorreak
Juan Jose Martinena

historialariak hitzaldi bat
eskaini zuen irai la ren
17an Iruritako Jauregi-
an, Palacios Cabo de Ar-
mería y torres de linaje
izenburupean. Nafarroa-
ko jauregien bila kaeraz,
jatorriaz eta bertan bizi
ziren familien abantailez
aritu zen. Jauregian egin-
dako lehendabiziko hi -
tzaldia izan zen, baina
ekimen gehia go aurrei-
kusiak dituzte.

Eskolaz kanpoko
jarduerak
Zugarramurdi-Urda-

zubi eta Baztango He -
rrietako Eskolek urrian
paratuko dituzte ikastur-
te honetako eskolaz kan-
poko jarduerak martxan.
Denetariko aukera

izanen da: euskal dan -
tzak, judoa, trikitixa-pan-
deroa (heldu eta hau rrak),
txistua, esku-pilota, es-
kulanak, mekanografia,
yoga (haur eta helduak),
marrazketa, laxoa, inge -
lesa, aerobic, pilates (hel-
duak)...

Istilart hirugarren
Euskal Herri mailan 
Hirugarren postua lor-

tu du Joxe Mari Istilart
amaiur tarrak Euskal He -
rriko Artzain Zakur Txa-
pelketan. Irailaren 19an
jokatu zen Atxon  doko
(Bizkaia) Axpe auzoan
eta Lagun-ekin lortu zu-
en postu hori. 

BAZTAN

KULTURA � AZPILKUETA, ARIZKUN, ELIZONDO, IRURITA ETA BERROETA

Herriz herri abesbatzen kontzertuak
izanen dira igande honetatik aitzinera

ARGAZKIA: ONDIKOL

Beartzundarren besta 
Beartzun auzoko bizilagunek, urteroko ohiturari eutsiz beraien Adiskidetasun
Eguna egin zuten irailaren 18an. Antxitonea trinketean bildu ziren, ez bakarrik
gaur egun auzoan bizi direnak, baita Bilbotik edo Paristik etorritako Jesus Ezku -
rra ere, El Tubo ostatuko nagusi zen Urbano zenaren anaia. Aipatzekoa da adin
ttikiko neska-mutiko aunitz bildu zirela ospakizunera, auzoak eta auzoko bestak
etorkizuna segurtatua duenaren erakusgarri.

ARGAZKIA: AINIZE S.M.

XVIII. mendeko emakume baztandarrak uste baino boteretsuagoak
«XVIII. mendeko emakume baztandarrek uste duguna baino botere haundiago zu-
ten». Halaxe adierazi zuen Gaspar Castellanos Gaston historialariak irailaren 10ean
Arizkunenean eskainitako hitzaldian. Garai hartako emakume baztanda rren ingu -
ruan aritu zen, zehazki, sei emakume baztandarren biografia bitxiak kontatu zitu-
en. Bertzeak bertze, Maria Josefa de Dolarea erratzuarraz mintzatu zen. Parma-
ko Maria Luisa erreginaren –Carlos IV.aren emaztea– camarista edo zerbitzari na -
gu sia izan zen. Orduko etxekoandreen paperaz ere solastu zen historialaria, eta
aipatu zuenez, lotura «izugarria» zuen etxearekin. Etxeak, eraikinaz aparte, fami-
lia irudikatzen zuen Baztanen. Etxea, dena zen. Gisa beran, pentsatu izan da etxea
seme nagusiarentzat gelditzen zela, baina Castellanosek ikertutakoaren arabera,
aunitzetan alabaren esku ere gelditu zen.
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Berandu bada ere,
ezin aipatu gabe utzi 
Itziar Erasun Eraun-
zetamurgilek joan
den abuztuan Japo-
nian jokatu zen Ken-
po Kaiko Munduko
Txapelketan eginda-
ko lana. Hamamatsu
herrian jokatutako le-
hian, bikain moldatu
zen 29 urteko elizon-
darra, eta emaku-
mezkoetan hiruga -
rren gelditu zen.

PERTSONAIA
Itziar ERASUN

Hirugarren
Munduko Kenpo
Txapelketan

OSPAKIZUNAK � ALMANDOZ

Mendiola auzokoek besta eguna
izanen dute larunbat honetan
Mezaren
ondotik,
bazkaria
eginen dute 

TTIPI-TTAPA/M. OTEIZA
Almandozko Mendio-

la auzokoek besta egu-
na izanen dute larunbat
honetan, urriak 2. Ez du-
te errepikatu gabe utzi
nahi joan den urtean egin
zuten besta, eta Men-
diolan bizi direnek, bizi-
tu izan direnek eta haie-
kin harremana duten
guz tiak egonen dira gon-
bidatuak. 13:00 etan me-
za izanen da eta ondo-
tik, bazkaria eginen du-
te Beola jatetxean.

Iruritako
Nafarroako Kutxa
bi egunez irekia 
Nafarroako Kutxak Iruri-

tan duen bulegoko ordu -
tegia murriztu eginen du
urriaren 4tik aitzi ne ra.
Gaur egun egunero  ire-
kia dago, 08:00etatik

14:15era. Ordutegi be -
rriarekin astearte eta or -
tzegunetan bakarrik ire-
kiko lukete. Iruritakoare-
kin batera, Urdazubin eta

Sunbillan ere egin nahi
dute murrizketa. 
Argi dago gure he -

rrietako zerbitzuak poli-
ki-poliki gu ttitzen ari di-

UTZITAKO ARGAZKIA

Gizarte zentroa inauguratu dute Elbeten 
Garai bateko eskolaren beheko solairuan kokatu dute Elbeteko gizarte zentro
berria. Herriko bestetako egun haundian inauguratu zuten egoitza, irailaren 14an,
eta Jabier Azpiroz Elizondoko apezak bedeinkatu zuen, Juan Zabala apeza la-
gun zuela. Martin Garde, Lander Santamaria, Miguel Angel Aldea, Mari Carmen
Iribarren eta Santiago Aldako zinegotziak izan ziren ekitaldian.

rela, ho rrek herri mailan
dituen ondorioekin.
Norbaitek kexa egin

nahi badu, bulegoetan
erreklamazio orriak ditu.
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Goizean paseoa
eginen da
Zugarramurdin
eta gero
bazkaria
Urdazubin

Margari eta Koro
Iruritari lekukoa har-

tuz, Zugarramurdi-Ur-
dazubi eta Baztango
Herrietako Eskolen hi-
rugarren bes ta Zuga -
rramurdin eta Urdazu-
bin eginen da aurten-
goan. Igande honetan,
urriak 3, izanen da. 
Goizean, 11:00etan

oinez paseoa eginen da
gure herrian barna, eta
eguerdian Urdazubiko
frontoira joan eta bazka-
ri autogestionatua egi-
nen da. Bazkalondoren,
berriz, dantzaldia iza-
nen da 18:00 arte.

Sorginkeriarekin
lotutako filmak
ikusgai
1610-2010eko eki-

taldiak direla-eta,  zine-
zikloa eskainiko zaigu
udazken huntan. Sor-
ginkeriarekin lotutako
bortz pelikula hauek
Sorginen Museoko are-
toan ikusteko aukera
izanen dugu heldu di-
ren larunbatetan:
Lehendabiziko filma,

Häxan izenekoa, larun-
batean, urriak 2, emiti-
tuko da. Hurrengoa,
urria ren 9an izanen da,
Dies Irae deitua.
Urriaren 16an El Cri-

sol filma eskainiko da;
urriaren 23an Akelarre
pelikula izanen da ikus-
gai, eta urriaren 30ean

Nicky, aprendiz de bru-
ja. Azken hau haurren-
dako da eta 17:00etan
hasiko da.
Aipatu bezala, larun-

batez izanen dira, 19:00 -
etan, eta dohainik. In-
formazio gehiago web
orri honetan eskura dai-
teke: www.turismozu-
garramurdi.com.

Mendi ateraldiak
Uztaila eta abuztuan

bakantzak hartu ondo-
tik, irailaren 26an hasi
zituzten berriz ibilaldiak
Atxuria Mendi Taldeko-
ek. Bera-Hendaia egin
zuten egun horretan, eta
hauek izanen dira on-
doko hilabetetakoak:
Zortzi milak urrian, Har-

petako Saindua aza -
roan eta Aiako harriak
abenduan.

Bake-epaile
hartzeko deialdia
Bake-epaile plaza

berria atera du Udalak.
Interesatuak daudenek
Herriko Etxerat eraman
behar dute eskaria.

ZUGARRAMURDI

HEZKUNTZA � BAZTAN ETA ZUGARRAMURDI-URDAZUBIKO ESKOLAK

Herrietako eskolen besta igandean
Zugarramurdin eta Urdazubin

URDAZUBI

Nafarroako
Kutxak 
zerbitzua
murriztu 
egin nahi du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Kutxak
jakinarazi duenez,
Urdazubin duen bu-
legoan zerbitzua mu -
rriztu egin nahi du.
Egunero bulegoa ire-
kia izatetik, astean
hiru egunetan baka -
rrik zabal tzera pasa-
tu nahi du: astelehen,
asteazken eta ortzi-
raletan ireki nahi di-
tu bulegoak. Naf a -
rroako Kutxaren era-
bakia ez dute begi
onez jo herritarrek,
zerbitzuak egunero-
koa izaten segitzea
nahi dutelako. Udan,
bulegoak egunero
ireki  baziren ere,
ordu tegi murriz tua -
rek in  a r i tu  z i ren ,
11:00 etatik 14:00 -
etara eta ho rrekin jen-
dea ez zen konfor me
gelditu. Zerbitzua hi-
ru egunetara mu ga -
tzen baldin badute... 

Nafarroako 
abesbatza
larunbatean elizan
Bideko abesbatzak
izenarekin Nafarroa-
ko Gobernuak abian
paratua duenprogra-
marekin bidez, Done
Jakue Bideari lotu-
tako hainbat emanal-
di eskaintzen ari di-
ra he rriz herri. Hain
zuzen, larunbat ho-
netan, urriak  2, Ur-
dazubiko elizan, Na -
fa rroako Abesbatzen
Federazioak emanal-
d i a  esk i n i ko  du .
19:00etan hasiko da
saioa.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Bide-seinale berria 
Kanpotarrak herrira sartzen zirenean, misterio batekin topatzen ziren orain ar-
te: ez zekiten zein herritara ailegatuak ziren. Hemendik aitzinera ez da miste-
rio gehiago izanen: hainbat hilabetez faltan egon den sarrerako izenaren kar-
tel berria paratu dute.
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SENPERE

KULTURA � KANTUAN

Zortzigarren kantu
xaharren eguna
Larraldean ospatuko
da urriaren 10ean
Bazkarira joan
nahi duenak
aitzinetik eman
behar du izena

Franck DOLOSOR
Senpere aldeko eus-

kal kantu xaharren egu-
na urriaren 10ean ira-
ganen da, Amotzen La -
rraldean. Zortzigarren
aldikoz, adin haundiko
senpertarrak eta kantu
zaleak elgarretaratuko
dira kantu zonbaitzuen
eskaintzeko. 
Azken urteetan, kan-

tu, bertsu eta testu an-

dana bildu ahal izan da
bazkari herrikoi hauen
karietarat. Bildu den on-
dare guzia zonbait dis-
ketan, bideo eta liburu-
tan hedatu ditu gero Ox-
tikenekoak elkarteak.
Horiek oro balio haun-
dikoak dira gure ahozko
ondarearen lekukoak
baitira. 
Kantu xaharren egu-

nak bide egiten du eta
aurten Eneko Bessonart
eta Sébastien Etcheve -
rry kantari gazteek le-
kukoa hartu dute egu-
naren apailatzearen ar-
dura beren gain hartuz.
Besta hortan, eta egun

hortako bazkarian par-
te hartzeko, izenak

eman behar dira lehen
bai lehen Senpereko tu-

rismo bulegorat deituz:
05 59 54 11 69. 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azken kantu xaharren
bazkaria 2008ko buruilean.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Zoe Bray margolariaren erakusketa ikusgai da Amotzen 
Egun hauetan, Ipar Euskal Herri osoan iragaiten ari den bigarren bertsu xapel-
keta Senperen hasi zen, Bertsularien Lagunak elkarteak Larraldea etxalde kul-
turalean egin zuen aurkezpen ekitaldiarekin. Final haundia Donibane Lohizu-
neko Jai Alain jokatuko da hazilaren 13an. Egun hortan, bertsulariak entzute-
az gain, Zoe Bray margolari gazte euskaldunberriak marraztu dituen erretratu-
ak ikusteko parada izanen du publikoak. Andoni Iturriotz senpertarrak galde-
turik 22 bertsularien aurpegiak margotu ditu Zoe Brayk, hauen artean, Amets
Arza llus txapelduna, Sustrai Kolina, Xanpun, Txomin Ezponda, Mattin eta Xal-
bador, baita aspaldiko koblakari senpertarrak ere: Batista Millox, Ganix Hal-
souet eta nolaz ez Ma txin Irabola. Urriaren 9an, 18:00etan, ate idekitze eguna
eginen da Larraldean margo hauek erakusteko. Amoztarrak eta, oro har, bert-
suzaleak gomitatu ditu Andoni Iturriotzek.
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SARA

BERTSOAK � XIBEROA, LAPURDI ETA BAXENABARRE

Bertsulari
Xapelketako 
3. kanporaketa
jokatuko da
larunbat honetan
Lur Berri
aretoan izanen
da, 20:00etatik
aitzinera

TTIPI-TTAPA
Xiberoa, Lapurdi eta

Baxenabarreko bertsu-
lari xapelketak Saran
eginen du geldialdia la-
runbat honetan, urriak
2, txapelketako hiruga -
rren kanporaketa joka-
tuko baita egun horre-
tan herrian. Lur Berri are-
toan izanen da, 20:00 -
etan hasita.
Sei bertsulari hauek

ariko dira lehian: Ekhi
Erremundegi, Mixel Xal-

bador, Eneritz Zabale-
ta, Xan Alkhat, Maindi
Murua eta Bixente Lu-
ku. Bakoitzak hamabi-
na bertsu puntuagarri
bota beharko ditu.
Txapelketari buruzko

xehetasun gehiago 36.
orrialdean.

Kantu afaria
urriaren 9an
Larunbat honetan

zortzi, urriaren 9an, kan-
tu afaria eginen da Lur
Berri gelan. Aperifiboa-
ren eta afariaren prezioa
20 eurokoa izanen da
eta txartelak Herriko
Etxeko Edantegian
erosten ahalko dira.

ARGAZKIAK: IDOIA ERRANDONEA

Giro ederrean bestak 
Aurtengo bestek ere eman dute eurena. Giro onean joan ziren, eta eguraldiare-
kin ere ezin kexatu. Izan ere, bestak bukatu ziren egunean, ortzegun goizean
hasi baitzuen euria.
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Ainere Iguzkiagirre Irigoien, Arantza-
koa, irailaren 10ean. 
Javier Arregi Bajo, Elizondokoa, abuz-
tuaren 30ean.
Alex Arregi Bajo, Elizondokoa, abuz-
tuaren 30ean.
Itziar Arregi Bajo, Elizondokoa, abuz-
tuaren 30ean.
Mattin Garmendia Uitzi, Goizuetakoa,
irailaren 7an.
Amets Sanzberro Lujua, Etxalarkoa,
irailaren 11n. 
Aner Zabaleta Nabaskues, Leitzakoa,
ekainaren 27an.
Neuza Leite Perurena, Leitzakoa, uz-
tailaren 22an. 
Pablo Iturrarte Eslaba, Leitzakoa, uz-
tailaren 24an.
Peio Agirre Agirre, Leitzakoa, uztai-
laren 28an.
Ibai Lasarte Altarribas, Leitzakoa,
abuztuaren 3an.
Ander Rafael Freire Mugika, Leitza-
koa, irailaren 3an.
Laida Maritorena Etxeberria, Leitza-
koa, irailaren 2an.
Aitor de Rueda Berasaluze, Arantza-
koa, irailaren 3an.
Intza Mikeo Sansiñena, Iturengoa,
irailaren 14an.

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

HERIOTZAK
Marcelina Andueza Larralde, Bera-
koa, abuztuaren 28an, 87 urte.
Raimundo Zaldain Jaimerena, Eli-
zondokoa, irailaren 12an, 86 urte.
Rosario Elizalde Jaimerena, Elizon-
dokoa, irailaren 14an, 88 urte.
Nazaria Antzizar Iraizoz, Doneztebe-
koa, irailaren 17an, 98 urte.
Joakina Goñi Erasun, Lesakakoa, irai-
laren 18an, 99 urte.
Francisca Agesta Ariztegi, Donama-
riakoa, irailaren 18an, 82 urte.
Martin Jose Mitxelena Zelaieta, Iru-
ritakoa, irailaren 20an, 81 urte.

EZKONTZAK
Jesus Mª Ubiria Andueza eta Leire
Apraiz Garmendia, Lesaka eta Gas-
teizkoa, irailaren 11n Lesakan.
Iñaki Ubiria Etxarte eta Larraitz Ar-
tola Lopetegi, Lesaka eta Irungoa, irai-
laren 4an Lesakan.
Roberto Bañeza Fernandez eta Mª
Yolanda Alvarez Caamaño, Irungo-
ak, irailaren 18an Lesakan.
Iker Gomez Salvarredi eta Mª Aran -
tzazu Ariztimuño Zubillaga, Leitza-
koak ekainaren 26an Leitzan. 
Unai Saizar Bengoetxea eta Lierni
Ezkurra Mariezkurrena, Tolosa eta
Leitzakoa, maiatzaren 29an Leitzan.
Oskar Saralegi Mutuberriaeta Aran -
tzazu Igoa Erro, Leitzakoak, uztaila-
ren 3an Leitzan.
Miguel Antonio Aranburu Telletxeaeta
Esther Alduntzin Nabarra, Andoain eta
Leitzakoa, abuztuaren 28an Lei tzan.
Oskar Astibia Baleztena eta Angela
Eva Zamarbide Perez, Leitza eta Iru-
ñekoa, irailaren 4an Leitzan.
Aitor Igoa Dozagarat eta Ana Arre -
txea Irigoien, Lesakakoa eta Sunbi-
llakoa, irailaren 10ean Sunbillan.
Joseba Gartzia Agesta eta Leyre
Sanzberro Oharriz, Berakoa eta Sun-
billakoa, irailaren 18an Sunbillan.

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

Mirentxu
SANTESTEBAN
SANTESTEBAN

1935/04/05-2010/09/06

Dena eman zenigulako
adiorik ez, geroarte baizik.

ETXEKOAK

Mª Luisa
GOIKOETXEA ALMANDOZ

Beran hil zen, 2010eko irailaren 6an

Gurekin geldituko dira betirako
elkarrekin pasatu ditugun

lagunarte atseginak.

ZURE FAMILIA

Egun gogor hauetan gure ondoan izan
zareten eta gure saminarekin bat egin
duzuen guztiei, eskerrik asko.

Pedro
TELLETXEA BALEZTENA

Arraiozen, 2009ko irailaren 30ean
I. URTEURRENA

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

Pedro, ematen zenigun poza,
zure bromekin, lehengo istorioekin,

inork ez digu hori kenduko,
zure irriaz eta hitzez
oroituko gara beti.

Zure ondoan pasatu ditugun 
momentu guztiak, den-denak
gure artean geldituko dira.

Beti gure bihotzean 
eramango zaitugu Pedro.
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Lasto altxatzeko
txapela
banatzean
eztabaida sortu
zen

TTIPI-TTAPA | HENDAIA
Euskal Herrian joka -

tzen den herri kirol txapel -
ketarik haundiena Nafa -
rroa Garaiaren tzat izan
da aurten ere. Irai laren
11n jokatu zen Hen -
daian  (Lapurdi) Euskal
He  rriko Zazpi Herrial -
deen Arteko Herri Kirol
Txapelketaren XXII. edi-
zioa eta zazpigarren al-
diz segidan, Nafarroa Ga-
raiak ez zuen hutsik egin.
Gipuzkoa sailkatu zen bi-
garren; Lapurdi hiruga -
rren; Bizkaia laugarren;
Zuberoa bosgarren; Na-
farroa Beherea seigarren
eta Araba zazpiga rren.
Hamar kiroletan aritu zi-
ren: txokor-bil tzen, txin -
gekin, zakuekin, harri-
altxatzen, lasto- altxa -
tzen, orga jokoan, in -
gudearekin, arpanean,
aizkoran eta sokati ran. 
Lehendabiziko lehiak

eman zion Nafarroa Ga-
raiari lehen txapela. Txo-
korrak biltzen, Fernan-
do Etxegarai beratarrak
ordezkatu zuen Nafa -
rroako taldea, eta 50 txo-
kor biltzeko 06:11.03ko
denbora egin ondotik,
bera izan zen garaile.
50 kiloko txingakera-

maten, Mielanjel Sukun -
tza leitzarra aritu zen Na-
farroa Garaiarekin eta bi-
garren sailkatu zen (17
plaza eta 22,35 metro
egin zituen).
Harri-altxatzen ere

bigarren postua eskura-
tu zuen Nafarroak, Unai

Bertiz sunbilda rrarekin.
100 kiloko zilin droarekin
36 jasoaldi egin zituen bi
minutuz.
IngudearekinJoakin

AIoroa iturendarra aritu
zen. Txukun aritu zen be-
ra ere eta biga rren sail-
katu zen: 18 kiloko in -
gudeari 93 jasoaldi egin
zizkion minutu eta erdi-
ko denboran.
Lastoarekin sortu

zen eztabaida. Xabi Sein 
igantziarra aritu zen eta
22 altxaldi egin zituen bi
minututan eta 23.a den-
boraz kanpo, segundo
eskasean. Biz kaiko Jon
Lapazaranek ere 22 al -
txal di egin zituen baina
denboraz kanpoko al -
txal dia egiteko Xabik bai-
no segundu batzuk ge-
hiago behar izan zituen.
Nafa rroako Herri Kirol Fe-
deraziotik adierazi dute-
nez, «garbi ikusi zen Xa-
bik irabazi zuela proba».
Baina lasto-jasotzeko
txapela banatzerakoan,
oholtzatik Jon Lapaza-
ran deitu zuten txapela
ja sotzera joateko eta
«ezustean harrapatu zi-
tuen Sein eta Lapaza-
ran». Txapela banatu on-

dotik konturatu ziren
epail eak egindako aka -
tsaz: aktan ez zuen ja rri
Xabi Seinek denboraz
kan po egindako altxal-
dia; 22 altxaldi egin eta
lana utzi balu bezala
apun tatu zuten. Saioa
bu katutakoan epaileak
onartu zuen aka tsa, Sei-
ni barkamena eskatuz.
Eta Lapazarenek ere Sei-
ni bueltatu zion txapela,
bera izan zela garaile eta
txapela berea zela erra-
nez. Baina badirudi ak-
tetan ez zutela deus ere
aldatu eta markagailuan
ere Nafarroa bigarren gel-
ditu zela proba honetan.

Horri erantzunez, Nafa -
rroako Herri Kirol Fede-
razioak errekur tsoa aur-
keztekoa zen.
Aizkoran lortu zuen

Nafarroak bertze garai-
pena, Donato La rre txea
aranztarrarekin. 105 zen -
timetroko enborraren lau
epaiak 05:03.97 ko den-
boran ebaki zituen.
Sokatiran, berriz,

Amaiurko taldeak ordez -
katu zuen Nafarroa. 640
kiloko pisuan, zor tzi tira-
larirekin ligaxka modu-
an erabaki zen txapela
eta bigarren gelditu zi-
ren amaiurtarrak. Iñaki
Urrutia taldeko ordezka-

riarekin batera, Fermin
Iparragirre, Jo xean  tonio
Iriarte, Juan Mari Irigoi-
en, Joxemi Ben goetxea,
Esteban Mendiburu, Os-
kar Te lle txea, Iñaki Iriar-
te eta Miel joxe Ariztia ari-
tu ziren lanean.

Nafarroako zortziko
sokatira txapelketa
Ohi bezala, azaroan

jo katuko da Nafarroa-
ko 8x8 Sokatira Txapel-
keta. Eta parte hartu na-
hi duten gizonezko eta
emakumezkoek lehen-
bailehen eman behar
dute izena, Federazio-
ra deituz (948 450900).

HERRI KIROLAK � LAUTAN IRABAZLE ETA BORTZ KIROLETAN AZPITXAPELDUN 

Zazpigarren urtez segidan Nafarroa izan
da zazpi herrialdeen lehian txapeldun

ARGAZKIAK: KOLDO ALDUNTZIN 
Goiko argazkian Nafarroa Garaiarekin aritu ziren kirolariak ageri dira. Behekoetan, berriz,
Fernando Etxegarai beratarra –txokorrekin – eta Unai Bertiz sunbildarra –harriarekin–.
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Bigarren
sailkatu denak
baino bortz
plaza gehiago
egin ditu

TTIPI-TTAPA | NARBARTE
Euskal Herriko ema-

kumezko txingalari one-
naren txapela Narbar-
ten da berriz ere. Iraila-
ren 12an jokatu zen ha-
margarren urtez ema-
kumezkoen Euskadiko
Txinga-eramate Txa-
pelketa, Lantzen (Nafa -
rroa), eta hirugarren ur-
tez segidan irabazi zu-
en txapela Esther Iriar-
te Narbarteko 23 urte-
ko gazteak. Berasate-
gi araba rra izan zen

txapeldunordea bos-
garren urtez.
Kirolari bakoitzak 25

kiloko bi txinga erabili

zituen eta ahalik eta
metro gehien egin be-
har izan zituzten. Bortz
kirolari hauek aritu ziren

lehian: Nicola Gulova
(Gasteiz, Araba; 20 ur-
te), Ana Mª Berasategi
(Ibarguen, Asparrena,

Araba; 42 urte), Patricia
Anton (Berriozar, Nafa -
rroa; 22 urte), Esther
Iriar te (Narbarte; 23 ur-
te) eta Lourdes Angulo
(Berriozar, Nafarroa; 35
urte). 
Narbartearra arazo-

rik gabe nagusitu zen:
867,80 metro egin zitu-
en (30plaza, 3/4 eta 6m,
80m.), azpitxapeldun
gelditu zen Berasategik
baino bortz plaza gehia -
go.
Lehendabiziko aldiz

2004an aritu zen txapel -
keta honetan Iriarte, eta
geroztik, hiru txapel jan -
tzi ditu segidan. Joan
den urtean lortu zuen
txapelketako markarik
onena, 44 plaza egin
bai tzituen. 

HERRI KIROLAK � AURTEN HIRUGARREN ALDIZ

Esther Iriartek irabazi du aurten ere
Euskadiko Txinga-eramate Txapelketa

Interesatuentzat
bilera eginen da
larunbatean
Iamotenean 

TTIPI-TTAPA | BERA
Manttale Mendi Las-

terketa Taldeak eta Gu-
re Txokoak eskualdeko
emakumeen eta gazte-
en artean atletismoaren
praktika sustatzeko bi

ekimen jarriko dituzte
martxan urrian. Alde ba-
tetik, emakumeak las-
terka egitera bultzatze-
ko, entrenamenduz osa-
turiko ikastaro bat egi-
nen da. Erresis tentzia
aerobikoa, luzaketak,
esfor tzuaren kudeake-
ta eta egoera fisikoaren
hobekuntza landuko di-
ra. Entrenamenduak as-
teazkenetan izanen di-
ra 19:30 etik aurrera, eta

30 euro balioko du hiru -
hilabeteko bakoitzak.
Ikastaro horretan parte
hartu nahi duten emaku -
meentzat bilera eginen
da larunbat honetan,
urriak  2, Iamotenean
11:30ean.
Bertzalde, 1995 eta

1998. urteen artean jaio -
tako Bigarren Hezkun -

tzako gaztetxoentzat
atle tismo eskola estrei-
natuko dute Manttalek
eta Gure Txokoak. As-
teazken arratsaldetan
17:00etatik 18:30era iza-
nen dira saioak Berako
kiroldegian, eta urte oso-
ko kuota 50 eurokoa iza-
nen da. Eskola horretan
interesatuta dauden gu-

rasoentzat bilera ere la-
runbat honetan eginen
da, 11:00etan Iamote-
nean. 
Gazteen eskola edo-

ta emakumeen entrena-
menduetan interesatu-
ak daudenek telefono
zenbaki honetara dei de-
zakete: 656 577704
(Patxi eta Cristina).

ATLESTISMOA � MANTTALE ETA GURE TXOKOAK

Emakumeentzako
entrenamenduak eta
gazteentzat atletismo
eskola paratuko
dituzte abian Beran

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azken bi urteotan Manttale Ttikik egindako lana, emakume eta gaztetxoei zabaldu nahi zaie.

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN 
Ezkerretik hasita hirugarrena da Esther Iriarte narbartearra, txapela buruan duena.
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Erakusketak
IRURITA
Gorka Salmeronen
argazki erakusketa

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

ELIZONDO
Nafarroako barazkien
erakusketa

Urriaren 4tik 16ra 
Zaporeak eta emozio-
ak. Nafarroako ba-
razkiak erakusketa
Arizkunenean.

ETXALAR
Hegaztien inguruko
erakusketa

Urriaren 3a arte 
hegaztiei buruzko ar-
gazki erakusketa Kul-
tur Etxean, astegunez
16:00etatik 19:30era.

ZUGARRAMURDI
Mª Cruz Siguenzaren
margoak ikusgai

Urriaren 17ra arte Mª
Cruz Siguenzaren
margo erakus keta
Sorginen Museoan.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa

Urriaren 1etik aza-
roaren 30era Diana
Iniestaren margoak
ikusgai.

Bestak
GARTZAIN
Pilarika bestak

Urriaren 8tik 12ra. 

IGANTZI
San Migel bestak

Irailaren 28tik urria-
ren 2ra. 

ANIZ
Arrosarioko

Amabirjinaren bestak

Urriaren 2tik 5era. 

Ospakizunak
ZUBIETA
Euskararen Eguna
gazteen eskutik

Urriaren 2an ospatu-
ko da. 

BEINTZA-LABAIEN
Urriruko besta
zazpigarren urtez

Urriaren 9an Itturron-
do elkarteak antolatu-
tako Urriruko besta
ospatuko da. 

ETXALAR-BERTIZ
Hegaztien Munduko
Eguneko ekitaldiak

Irailaren 30etik urria-
ren 3ra Hegaztien
Munduko Egunarekin
lotutako ekitaldiak.

LEITZA
Aurrera Elkartearen
Eguna

Urriaren 2an ospatu-
ko da. 

ALMANDOZ
Mendiolakoen besta

Urriaren 2an ospatu-
ko da. 

SENPERE
Kantu xaharren Eguna

Urriaren 10ean Larral-
dean.

Kontzertuak
IGANTZI
Bestetako rock
kontzertua

Urriaren 1ean kon -
tzertuak Askatu, Harri-
ka eta Xutik taldeekin
gauerditik aitzinera.

URDAZUBI
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 2an Nafa -
rroako Abesba tzen
Federazioaren saioa
19:00etan Parrokian.

AZPILKUETA
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 3an Nafa -
rroako Abesba tzen
Federazioaren saioa
12:30ean Parrokian.

ARIZKUN
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 9an Iruñeko
Orfeoi gaztearen saioa
Parrokian 19:00etan.

ELIZONDO
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 10ean Do-
neztebeko Abesbatza-
ren kontzertua
13:00etan pa rrokian.

Ikastaroak
LESAKA
Fakturen eta
kobrantzen
kuadeaketa
Urriaren 19an eta
21ean. (09:00-12:00)
Informazioa eta izen-
ematea: 948 625122.

LESAKA
Nire lanak ematen al dit
etekinik?: Enpresako
kostuen kudeaketa

ESKUALDEA | 2010.10
Bideko Abesbatzak Zikloa
Baztanen eta Urdazubin

Urdazubin eta Azpilkuetan as-
te hondar honetan, Arizkun eta
Elizondon hurrengoan. Abes-
batzak herriz herri aditzeko au-
kera gero ere izanen da. 

Kontzertuak

GARTZAIN | 2010.10.08/12
Pilarika bestetan egitarau
zabala izanen dute

Urtero bezala, udazkenean sar-
tuta heldu zaizkigu Gartzaingo
bestak. Bortz eguneko egitarau
zabalean musika, otorduak, ki-
rola… denetarik prestatu dute.

Bestak

ETXALAR-BERTIZ | 20109.10.02
Hegaztien Munduko Egunean
hainbat ekitaldi

Etxalarko Kultur Etxean argazki
erakusketa egiten ari da asteo-
tan, baina aste hondarrean zi-
nea, solasaldiak, hegazti beha-
keta eta gehiago izanen dira.

Ospakizunak

irailak 30-urriak 13

PROPOSAMENA

ELIZONDO
Nafarroako barazkien
zapore eta emozioak

Zaporeak era emozio-
ak.Nafarroako barazkiak
erakusketa ikusgai iza-
nen da Arizkunenean
urriko lehen hama bor -
tzaldian. Testu, hiru di-
mentsioko irudi, argaz -
ki, ikus-entzuneko eta
errezeten bidez, Na -
farroako barazkien opa-
rotasuna nabarmentzen
da erakusketan. Herriz
herri ibili ondotik, era-
kusketa herrialdetik
kanpoko Nafarroako
Etxeetan ikusiko da.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Musika munduan
ezaguna bada ere,

autobus gidaria ere ba-
da Aitor Zabaleta. Ho -
rre gatik, asti librerik ez
du preziski soberan, eta
duen hori, «alabarekin
eta familiarekin igaro -
tzea» gustatzen zaio.
«Ahal denean autoka-
rabana hartu eta atera
egiten gara libre dene-
an, oso gutxitan bada
ere», dio. Afizioak aipa -
tze kotan, musikaz gain
«argazkilaritza eta ira-
kurtzea» aipatu dizkigu.
Noski, kontzertuak adi -
tzea ere gogoko du:
«urri an Sting-en kon -
tzer tua aditzea noa
BEC era». Oporrak, as-
kotan, Etzakit eta Esne
Beltzako taldekideekin
batera hartu behar izan
ditu: «Ipar Amerika, Ar-
gentina, Brasil, Japo-
nia… turismo pixka bat
egiteko aukera ere iza-
ten dugu». Alde horre-
tatik, «kulturalki oso
desberdina delako» Ja-
poniak inpaktatu du ge-
hien. Hain urrun joan ga-
be, autokarabanarekin
gehien bat Euskal Herri -
an ibili da eta «edozein
txoko gustatzen zait,
mendialdea, itsasal-
dea… baina Bizkaia as-
ko gustatzen zait», dio. 

«Ahal denean,
autokarabana hartu
eta familiarekin
ateratzen naiz»  

Nire aukera

Aitor ZABALETA
Leitzako musikaria

Urriaren 26an eta
28an. (09:00-12:00).
Informazioa eta izen-
ematea: 948 625122.

Lehiaketak
SENPERE
Besten inguruko
argazki lehiaketa
Urriaren 31 arte 
He rriko Etxeak argazki
lehiaketa antolatu du
eta aurtengo gaia 
bestak izanen dira. 

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

LEITZA
V. Literatur Lehiaketa
Urriaren 30a arte
aurkez daitezke Lei -
tzako Kultur Taldearen
lehiaketarako lanak. 

Bertsoak
SARA
Txapelketako saioa
Urriaren 2an
Xilaba txapelketako
saioa Lur Berrin
20:00etan.

Zinema
ZUGARRAMURDI
Zine eta sorginkeria
zikloa
Urriaren 2an Häxan,
la brujería a través de
los tiempos filma
19:00etan Museoan. 

Urriaren 9an
Dies Irae filma
19:00etan Museoan. 

ETXALAR
Hegaztien Munduko
Egunean zinea 
Irailaren 30ean
Nomadas del viento
filma 19:30ean Kultur
Etxean.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Reckless anaiek, Jacob eta Will, gazterik galdu
dute aita; Jacob, zaharrena, askotan saiatuko

da aitaren desagertzearen misterioa argitzen. Horre -
tan ari dela deskubrituko du aitaren gelako ispilua
beste mundu baterako sarbidea dela, eta urteetan
ibiliko da atzera-aurrera, bi munduen artean. Bai-
na ihesaldietako batean Will anaia joanen zaio gi-
beletik eta sorgin baten madarikazioaren pean ero-
riko da: larruazala harri bihurtuko zaio, Jacobek
eragozten ez badu behintzat. Ispiluaren gibelean
gordetzen den fantasiazko mundu batera erama-
nen eramanen zaitu liburu honek. Grimm anaien
ipuin liluragarri eta ikaragarrietako ipotxek, maita-
garriek, bizarrurdinek, uretako gizonek eta bertze
aunitzek hartuko dute bizitza, misterioz betetako
mundu honetan. Cornelia Funke alemaniarrak haur
eta gazte literaturan ibilbidea oparoa egin du, ber -
tzeak bertze, aipatzekoak dira Txerrikume pirata
ipuina, eta Lapurren burua eta Tinta-bihotz eleber-
riak, hiruak ere euskaratuak.

Interneteko lehengo helbidearekin zituzten arazo-ak moldatu asmoz, webgune berria martxan ja rri
du Xorroxin Irratiak: www.xorroxinirratia.info. Webgu-
bearen berrikuntza nagusiena Xorroxin Irratiaren
emankizuna Internet bidez zuzenean aditzeko au-
kera dela aipatu digu Fernando Anbustegi, orrial-
dea kudeatuko duen irrati esatariak. Horrela, Xo -
rroxin munduko edozein txokotan adituko da onli-
ne, irratia sintonizatu beharrik gabe. Elizondoko Es-
kiz Informatikak osatu duen webguneak, gainera,
bertzelako elkarrizketen eta berrien grabazioa adi -
tzeko aukera ematen du. Hasiera orrian, irratiaren
programazioaren berru ematen da, baita Elizondo
eta Lesakako egoitzetako kontaktuak eta bertze
loturak. Xorroxin Irratiaren programazioa, publizi-
tate tarifak eta irrati saioak atalean, saio bakoitza-
ren ezaugarriak, berriemaileen izenak eta ber tze in-
formazioa ageri da.

Kaskezur taldeak diska berria karrikaratu du, Gu-
re Jokua izenpean eta Labatelkueyo zigiluaren

bitartez. Hainbat mota, kolore eta itxuratako ha-
mar rock&roll kanta topatuko dituzue (blues, fun-
ky, punk, asotsa…). Eta betiko  gitarra, baxu eta
bateriaz aparte armonika, teklatuak, arpa arraroak
eta perkusioak sartu dituzte. Elizondoko Iturria (gita -
rra, armonika eta ahotsak), Philippe (bateria) eta
Mindek (ahotsa, gitarra eta txinoa), eta Sunbillako
Ainarak (baxua eta ahotsak) osatzen duten talde-
ak Internet bidez ere diskoa aditzeko eta jausteko
aukera ematen du (www.myspace.com/kaskezur).
Diska berria zuzenean aditzeko aukera ere bada
egunotan. Irailaren 25ean Elizondoko Gaztetxean
izan ziren, 30ean Burlatako Black Rosen izanen di-
ra, urriaren 1ean Doneztebeko 12 Ostatuan 23:00eta-
tik aitzinera eta urriaren 8an, Berako Ka taku osta-
tuan, 22:00etatik aitzinera.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Recless. 
Harrizko haragia

Liburua

CORNELIA FUNKE

ITZULP. AIORA JAKA

Labatelkueyo
Records, 2010

Gure jokua

Musika

KASKEZUR

Xorroxin Irratiaren 
webgune berria

Internet

XORROXINIRRATIA.INFO
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keta pertsonalean, etxe-
ko lanetan, laguntza bi-
zitza sozialean eta ospi-
talean eta etxean gauak
ere bai. Esperientzia pro-
fesionala kontrastatua.
�609 477277.

BERA. Emakume bat
etxe ko lanetan, zaharrak
zaintzen, sukalde lagun -
tzaile edota garbiketa la-
netan ariko litzateke.
�678 397046.

Mutil bat, lanerako go-
goarekin, edozein lane-
tan aritzeko prest dago.
�690 190071.

Neska euskalduna lane-
an aritzeko prest: etxeak
garbitzen, umeak zain -
tzen, zerbi tzari lanetan...
Ardura tsua eta lanerako
gogoz. �679 084578

LANA
eskaintzak

Baztanen dagoen enpre-
sa batean admi nistraria
behar da. Ofirmatika, eus-
kara eta fran tsesa jakitea
eta esperientzia izatea ba-
loratuko da. Interesatuek
bidali curriculuma: 5 pos-
takutxa, 31700 Elizondo.

MOTORRAK
salgai

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

eta egoera onean. �660
270400.
LESAKA. Etxebizitza sal-
gai. Prezio onean. �609
477277.
BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. 3. solairuan eta igo -
gai luarekin. �948 631381
/ 697 436845/ elvetea-
rra@ aol.com.
DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

BERA. Pisua errentan
emateko. �606 022378/
609 209295.
ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.

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

LESAKA. Nabaz auzoan
2.000 m2ko lur eremua
salgai. �677 594892.

LANA
eskariak

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-

� 662  244389 /696
890471.
ELIZONDO. Braulio Iriar-
te karrikan, 3 logelako pi-
sua errentan emateko.
�676 707620.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Telefonicaren on-
doan garaje itxia erren-
tan  emateko .  � 680
549808.

BERA. Telefonicaren on-
doan, garejea errentan
emateko. �687 950368.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

MALERREKA aldean
baserri edo etxe bat
errentan hartu nahi da.
�648 812346.

LUR EREMUAK
salgai

LESAKA. Nabaz auzoan

ETXEBIZITZAK
salgai

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-
bleztatua. �679 109423.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai. Lur ere-
muarekin. �661 121540.
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

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 erantzukizunik

BAZTAN, 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): 30,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,100 € kiloa. (-0,030)

Zerramak:
0,390€ Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,89 (=)
1.koa 3,58 (=)
2.koa 3,05 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,99 (=)
1.koa 3,68 (=)
2.koa 3,22 (=)

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: 7,40/8,10
8-10 kilokoak: 6,30/6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)
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Citroen Berlingosalgai.
1.9 diesela. 2001ekoa.
80.000 kilometro. �686
990087.

Mercedes c220cdi, 150
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.

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

Hyundai Sata Fe 2,4
GLS salgai. Egoera one-
an.�948 630342/ 637
241425.

Jeep Grand Cherokee
Limited 5.200 V8 gasoli-
na salgai. 3.000 euro.
Egoe  ra onean. �607
446925.

Peugeot 206 HDI 1.400
salgai. 75 zaldi. Egoera
onean. �680 549808.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

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.

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

GOLDARATZ. Astoak
salgai. �948 503230.

3 ahuntzasalgai, bat ku-
mea  eg i teko .  � 620
108147.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-

tua. �659 867287 /699
461394.

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

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

Kirola egiteko, lasterka
egiteko zinta eta mus-
kulaziorako makinasal-
gai. �699 375558.

Egongelako haritzezko
armairuasalgai. Hiru mo-
dulokoa. Egoera onean.
Prezioa adosteko. �617
461649.

Borsini markako akor-
deoia salgai. 120 baxu-
koa. Botoiekin. Prezioa:
2.000 euro. �948 630756.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Uztailaren 2an Al -
tzate eta Legia karriken
artean Ford ko txearen eta
ber tzelako giltza batzuk
galdu dira. �948 630156.

Betaurreko graduatuak
galdu dira Mendaurrera-
ko bide zaharrean, Aur-
tiztik joanda. Pasta bel -
tza dute. �669 948140.

LESAKA. Plaza Berritik
elizarako tartean urrezko
katea lauburuarekin gal-

du da, irailaren 19an.
�687 220017.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

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

AINHOA BALLARENA TELLETXEA
elizondarrak irailaren 20an 
6 urte bete ditu. Zorionak eta
muxu haundi bat familia 
guztiaren partetik eta bereziki
Amaiaren partetik.

Zorionak Sunbillako ENAITZ
PORTU ZELAIETA gure kirolariari
Sunbillako eta Berako familien
partetik, eta berexiki gurasoen
partetik, irailaren 23an 6 urte
bete baititu.

Leitza/Crevillen -
teko IRAIA SAIZAR
ZUBIETAk urteak
bete ditu iraila-
ren 26an.
Zorionak! Muxu
asko Leitza eta
Goizuetako
familien partetik.

Oronozko ENEKO ZELAIETA
MIGELTORENA abuztuaren 24an
sortu zen. Ongi etorri eta muxu
haundi bat bere lehengusu guztien
partetik.

Oronozko IRUNE ZELAIETA OSACAR,
IZARNE ETXAIDE MIGELTORENA eta
AIMAR ZELAIETA OSACARrek 
uztailean eta abuztuan urteak
bete dituzte. Zorionak eta muxu
bana Berroeta eta Oronozko
familiaren partetik, batez ere
Enekoren partetik.   

IZARO LEONET AROZENA aranoarrak
irailaren 3an 3 urte potolo egin
ditu. Aranoko familia osoaren
partetik muxu haundi bat pollita!

Narbarteko MARTINTXO eta UGAITZ
osaba-ilobek irailaren 22an eta
25ean 30 urte eta urtea bete
dituzte. Zorionak eta muxu 
haundi bat etxekoen partetik,
berandu bada ere.

Aunitz urtez lagun guztien 
partetik Iruritako KITTI GORTARI
eta JULENE PERTXONAri 19 eta 21
urte beteko dituztelako. Prestatu
afari goxo-goxoa!! Muxu haundi
bana pozkak!!

Donamariako MAIALEN LIZASOAIN -
ek 7 urte beteko ditu. Zorionak
ponpoxa! Segi beti bezain alai
eta atsegin!

Aizoaingo JANIRE REMIREZ
PERURENAk 6 urte beteko ditu 
irailaren 29an. Zorionak eta sei
muxu haundi-haundi Iturengo
amatxi, osaba-izebak, Naroa eta
Unaxen partetik.

ENDIKA PINTO MARITXALAR

beratarrak 6 urte beteko ditu
urriaren 6an. Zorionak eta 
muxu haundi bat zure familiaren
partetik.

ENDIKA PINTO MARITXALAR

beratarrak 6 urte beteko ditu
urriaren 6an. Zorionak eta 
muxu haundi bat zure familiaren
partetik.

SONIA, MARIBEL eta AITZIBER urriruko gure hiru 
loreek 26 urte beteko dituzte urriaren 1ean, 19an
eta 21ean. Aunitz urtez eta muxu haundi haundi
bana kuadrilla guztiaren partetik, baita Oier, Enea
eta Ainereren partetik ere.

Narbarteko UGAITZ SALABERRI
BERTIZek irailaren 25ean urtea
bete du. Zorionak eta muxu
haundi bat aitatxo eta amatxoren
partetik. Segi beti bezain alai eta
xinpatiko!

Zorionak IZASKUN eta RAFA! 
Zuen eguna iritsi da! Disfrutatu
eta ongi pasa bidaian!!

Arantzako ENERITZ BURLADA eta
ANA LUKANBIOk urteak bete dituz-
te irailaren 27an. Zorionak biei
familia guztiaren partetik, eta
bereziki Iraide, Ane eta Mikelen
partetik. Muxu haundi bat eta
ongi pasa!

OIHAN LEGARRETA ARANBURU
aranoar bihurriak 4 urte beteko
ditu urriaren 3an. Zorionak eta
muxu haundi bat attona, amona
eta izebaren partetik.

Aizoaingo
JANIRE REMIREZ
PERURENAk 6
urte beteko ditu
irailaren 29an.
Zorionak etxeko
printzesa polite-
nari. Atta, ama
eta Iraia ahizpa.

Aunitz urtez po -
txola! Ailegatu
da zure eguna!
Hagitz ongi pasa
eta ea afari goxo
batera gonbida -
tzen gaituzun.
Muxu haundi
bat. Kaxkarrak.

Aunitz urtez!
Polizia akade-
miako azterketa
gainditua?
Lanean ere
firme jarriko 
gaituen norbait
behar dugu! 

Sunbillako
MAIALENek 
4 urte beteko
ditu urriaren
11n. Zorionak
zure lagun guz-
tien partetik.

MAIALEN ARRE -
TXEA OTXANDO RE -
NA sunbil da rrak 4
urte beteko ditu
urriaren 11n.
Aunitz urtez eta
muxu bat Iradi -
ren partetik!
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