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Zeliakoen tratamentu bakarra
bizi osoko dieta egitea da.
Organismoak ez die glutenik
onartzen eta horregatik
elikadura zorrotz zaindu
behar dute.
Mari Jose Mortalena
Nafarroako Zeliakoen
Elkarteko idazkari
teknikaria da. Duela 15
urte sartu zen
elkartean, alabari
eritasuna antzeman
ziotenean eta gaur
egun koordinatzaile
lanetan aritzen da,
pertsona zeliakoari
eta haren familiari
laguntza ematen.
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A. AROTZENA
Noladefinitukozenuke
Solaslaguna?
Eskuara praktikatu eta
ahal den neurrian, eus-
karazbizinahiduteneus-
kaldunei bideraturik da-
goen programa da. Es-
kuarazsolastekoohitura
dutenlagunak–bidelagu-
nak–, solasteko ohitura
ezdutenekin–bidelariak–
elkartzeandatza.Bidela-
riak eskuaraz solasteko
ohiturahartzenduetaso-
lasterako orduan, lotsak
galtzen eta jariotasun
gehiagorekin solasten
ikasten du. Bidela-
gunaren papera ez da
haueizuzentzearena,ho-
rretarakoeuskaltegiaketa
irakasleak baitaude, la-
gun arteko elkarrizketa
normaleanaritzeabaizik.
Orain arte, zenbat jen-
dekpartehartudu?Zer
nolako jendea bilatzen
duzueeuskaraikaslee-
kin biltzeko?
Azken hiru urteetan, 12
talde inguruk parte har-
tu dute. Taldeak 3, 4 edo
5 lagunekoak izatenahal
dira. Bidelagun bat eta
gainerakoak bidelariak.
Ez dugu inolako perfilik
bilatzen,euskaldunaba-
da,eskuarazkomunikat-
zeko gogoak baditu eta
egitasmo honetan parte
hartzeko prest badago,
ongi etorri izanen da!
Gaur egun, ez da erra-
za izanen horretarako
boluntarioak bilatzea?
Egiaerran,bidelariakas-
ki gehiago hurbiltzen di-

ra, euskaldun zaharrei
gehiago kostatzen zaie,
aunitzetan gu gara be-
raiengana joaten gare-
nak.Azkenfineanberaiek
eskuarazbadakite,ezdu-
te bidelariek duten inte-
res berdina, beren egin
beharra laguntzea baita.
Ene uste apalean, pena
da honelako euskaldun-
tzeproiektubateanbide-
lagungehiagokpartehar-
tu nahi ez izatea. Azken
finean, astean ordu bat
bertzerik ez da.
Normalki,zeregitendu-
te solaslagunek?
Beraiek erabakitzen du-

te zer egin. Taldeak di-
tuen zaletasunen edota
adinaren arabera egiten
dira taldeak, honela, eu-
ren artean konpontzen
dira. Batzuetan elkarre-
kin afaltzera joaten dira,
bertzebatzuetanpasaie-
tara, kirola egitera…Ge-
ro,hileanbehin,saioosa-
garri bat antolatzen du-
gu,lehengourteanlehen-
bizikoaSolas-poteoaan-
tolatzeaizanzenetaarra-
kasta handia izan zuen,
aurten ere eginen dugu,
honetaz gain, xaboi na-
turalen tailerra, irri-tera-
pia eta bertze jarduerak

ere egin genituen. Saio
hauetan solaslaguneko
taldedesberdinekbategi-
tendute,eurenarteanel-
kar ezagutzen dute eta
egitasmo honetan be-
raiek bezalako bertze
hainbertzebadaudelaere
ikustenahaldute.Gaine-
ra arras ongi pasatzen
dugu.
Aurtengo kanpainak
ezaugarriberezirenbat
badu?
Lehengo urteko esloga-
nean proposamena bo-
tagenuen:NAHIDUZU?
Gurekin gelditu, kirola
egin,potebathartu,par-
keanibili, txokoanafaldu,
Mendaurrera igo, besta
batantolatu...Etaaurten,
berriz, erantzuna eman
diogulehengourtekopro-
posamenari: NAHI DU-
GU! Ezagutu, erabili, el-
kartu,euskarazbizi...Be-
raz, egitasmoan parte
hartzeapentsatzenariza-
tenhoriek,badakizuezer
erran, NAHI DUGU!
Beraz, animatzeko zer
erranen zenuke?
Esperientzia ederra da,
euskararentransmisioan
parte hartzen dugu, la-
gunakegitenditugu,etxe-
tikateratzekoaitzakiaezin
hobea da, jendea lagun-
tzendugu, Euskal Herria
euskalduntzenlaguntzen
dugu, ezdadenboraau-
nitz beharrik… Informa-
zio gehiago jasotzeko
hurbilduzureherrikoeus-
kaltegira edota euskara
zerbitzura.Animoetalas-
ter artio!

TTIPI-TTAPA
Oianko Garde gartzaindarra da egitasmoaren dinamizatzailea hiru haranetan.

Baztanen, Malerrekan eta Bortzirietan
Solaslagunaren dinamizatzaile lanean ari da
Oianko Garde. Euskal Herri osoan funtziona-
tzen du egitasmoak, hemen solaslaguna

dugu, baina, berbalagunak eta mintzalagu-
nak ere badaude. Solaslaguna, berez,
2007an hasi zen Bortzirietan, Euskara
Zerbitzuaren bidez eta hurrengo urtean

Baztanen eta Malerrekan ere animatu ziren.
Hasieran ez zen dinamizatzailerik, baina iaz-
tik, Topagunearen koordinazioaren laguntzaz
dinamizatzailea ari da lanean hiru haranetan.

Oianko GARDE | Solaslaguna egitasmoaren dinamizatzailea

«Euskararen transmisioan parte
hartzeaz gain lagunak egiten dira»

HELBURUAK
«Euskal eremua tinko-
tu eta euskal sareak
zabaltzea; euskaldu-
nen arteko
hartu-eman sarea
antolatzen laguntzea;
euskararen erabilera-
ren garrantziaz ohar-
taraztea eta oraindik
euskaldun oso ez
diren herritarrei ikas-
prozesua bizkortzeko
laguntza eskaintzea
dira Solaslagunaren
helburu nagusiak»
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G. PIKABEA
Zeliakoak ez du boti-

karik behar; baina jaten
duen guztia zorrotz kon-
trolatu behar du. Trata-
mentu bakarra bizi oso-
ko dieta da; botika, be-
raz, kasu honetan, jana-
ria bera da. Garia, zeka-
lea,garagarra,edotaoloa
onartzen ez dituena da
zeliakoa, ezta horietatik
eratorritako bertze jana-
ririkere:ogia,pasta,pas-
telak, txokolate batzuk,
izozkiak, zerealdun eda-
ri edo infusioak, aitzine-
tik prestatuako jakiak...
Glutena deritzon protei-
na bat dute, zeliakia du-
ten pertsonen organis-
moak onartzen ez due-
na, hain zuzen.Glutenak
gliadinadu,etasubstan-
tzia hori behar bezala
onartzenezdenean,her-
tzemeharrekoileakatro-
fiatu egiten dira. Eta glu-
tena jateak ondorio larri-
aksorditzakezeliakoen-
gan: beherako kronikoa,
tripako mina, pisu gale-
ra, anemia, nekea, umo-
realdaketa...Etaheldue-
tanbaitadepresioak,an-
tzutasuna, ilearen gale-
ra, abortu etengabeak
edohilekoirregularraere.

Zeliakia ez da haurretan
bakarrik agertzen; edo-
zein adinetan atera dai-
teke eta adinaren arabe-
rasintomakdesberdinak
dira. Biopsia da pertso-
na bat zeliakoa den ala
ez jakiteko probarik
eraginkorrena.
Betidanik sortu izan

den gaitza da zeliakoe-
na,bainaoraindikereso-
beraikertugabea.Urtee-
tanaunitzaitzineratuba-
da ere, oraindik egiteko
dezentegelditzenda.To-
kian tokiko elkarteak di-
ra aitzinerapausoak lor-
tu dituztenak, eta azken
30 bat urteotan horretan
dabil Nafarroako Zelia-
koen Elkartea ere. «Per-
tsona zeliakoari eta ha-
ren familiari laguntza
emateadaelkartearenoi-
narrizkobetebeharra,eta
zeliakoarentzat egokiak
diren elikagaien liburux-
ka egin eta banatzea».
Horrela azaldu digu Ma-
riJoseMortalenabaztan-
darrak,Elkartekoidazka-
ri teknikaria edo koordi-
natzailea denak. Duela
15 urte sartu zen elkar-
tean, gaur egun 16 urte
dituen alabari eritasuna
antzeman ziotenean.

Emilio Olivera medi-
kua izan zen elkartearen
sortzailea: «Iruñean eta
Madrilen ibiltzen zen eta
Madrilenizanzuenlehen-

dabizikozeliakoarenbe-
rri.Gerohemenere ikus-
ten hasi zen, eta garai
hartanhemenzeliakoen-
tzakojatekorikezzegoe-
laeta,zeliakoengurasoei
biltzea proposatu zien,
Madrildik berak ekarriko
zituela gauzak eta elka-
rri laguntzeko»,azaldudi-
guMortalenak.Gauregun
ere,elkartea«batbertzea-
ri laguntzeko» dagoela
gaineratu du.
Nafarroan gutti gora-

behera urtean 120-130
pertsona berri agertzen
dirazeliakiarekin,etaho-
rietatikerdiakhelduakdi-
ra.Gaitzadiagnostikatu-
takoan,NafarroakoZelia-
koenElkartera jotzendu-
te aunitzek laguntza eta
aholku eske, eta gaur
egun1.050bazkideditu.
Halere, familian zeliako
bat baino gehiago egon
daitezkenez, Nafarroan
1.300 daudela kalkulatu
du baztandarrak. Gure
eskualdean ere badira;
Mortalenaren hitzetan,
Baztan,Bortziriak,Berti-
zarana, Leitzaldea eta
Malerrekan30inguru.El-
kartekobazkidedirenhei-
nean, elkarteak eskain-
tzen dituzten zerbitzuak

dituzteeskura:dietetikan
aditua, medikua, sukal-
daria, aholkularia –Mor-
talena bera–... Eta 5-12
urtekoentzat, 13-17 ur-
tekoentzat eta 18 urtetik
35 urtekoentzat ere kan-
paldiak antolatzen di-
tuzte. Baita kanpainak
egin, ipuinakargitaratu...

URTEAN 1.800 EURO
GEHIAGO JANARIAN
Elikaduratik glutena

kentzea da kontua, bai-
nakasuguztietan,glute-
nik gabeko dieta egitea
ez da kontu erraza. FA-
CE Espainiako Zeliako-
enElkarteenFederazioa-
ren arabera, dendetako
produktuen%80kglute-
nadu. «Gurekulturaogi-
irinarenadaetadenetara-
ko erabiltzen dugu», dio
elkartekokoordinatzaile-
ak. Urteekin glutenik ga-
beko gero eta produktu
gehiago sortu dira, bai-
na direnak hagitz gares-
tiakdira:makarroiedo fi-
deopoltsaarruntbateu-
roazpitikordaindubehar
denean, glutenik gabe-
koak hiru eurotik bortz
euro bitartean ordaindu
behar dira; glutenik ga-
beko ogi birrinduaren ki-

OSASUNA� GLUTENIK GABEKO ELIKADURA

30 zeliako inguru daude
Baztan, Bortziriak,
Bertizarana, Malerreka
eta Leitzaldean
Zeliakoen tratamentu bakarra bizitza osoan
glutenik gabeko dieta egitea da

Hertze meharreko gaixotasun
kronikoa da zeliakia, glutenik
onartzen ez duten pertsonek dute-
na. Konponbide bakarra glutena

erabat eta betiko elikaduratik
kentzea da eta zorrotz egin behar
dute hori, ondorio larriak ekar
baititzake bertzela.

ZELIAKIA
«Zeliakoa gaixotasun
kronikoa duena da eta
bertze gaixoek bezala
eskubideak dituzte»

«Gobernuak zeliako
bakoitzari 250 euro
egokituko zaizkiola
erran arren, denen
artean zatitu behar
da eta ez da kopuru
horretara ailegatuko»

Mari Jose MORTALENA
Nafarroako Zeliakoen Elkartea

DATUA

1.800
EURO

gehiago gastatzen ditu
zeliako batek urtean

janarian, zeliako ez dena-
rekin konparatuz.
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Zortzi urte zituela diagnostikatu zioten zelia-
koa zela Arantzazu Lizartza 16 urteko leitza-
rrari: «ondoezik nengoan, oso mehea nintzen
eta uneoro nekaturik sentitzen nintzen. Haur
guztiak saltoka, korrika eta jolasean ibiltzen zi-
ren, baina ni ez nintzen gai haien erritmoa ja-
rraitzekoeta,beraz, eseritaegotennintzenhaiei
begira. Eskolan batuketa edo kenketak egite
hutsarekin nekatua sentitzen nintzen». Horrez
gain, «edozein otorduren ondotik sabeleko mi-
na jartzen zitzaidan eta minutu gutxiren ondo-
ren jandakoa bota egiten nuen. Nolabait azal-
tzeko, etengabeko gastroenteritisa zen». Ha-
sieran anorexia zuela pentsatu zuten mediku-
ek baina analisi bidez anemia zuela ikusi zuten
gero, eta biopsia egiterakoan egiaztatu zuten
zeliakoa zela. Eritasuna antzeman ziotenean
sartu zen Nafarroako Zeliakoen Elkartean eta
glutenik gabeko dieta egiten hasi zenean, ho-
bekuntza«azkarra»nabarituzuen leitzarrak: «ki-
loak irabazten joan nintzen, baita energia esku-
ratzen ere. Egun digestioa ere oso ona da, edo-
norenaren gisakoa». Dieta egitea zaila egiten
zaion galdetuta, «etxean ezetz» erantzun digu.
«Baina familiako edo lagunen bazkarietan gau-
za goxoak jaten direnez, izugarri zaila egiten
da». Horixe egiten zaio gogorrena Arantzazuri:
«ingurukoak gauza goxoak jaten ari diren bitar-
tean haiei begira egotea». Halere, urteekin ze-
liakoentzat produktu gehiago sortu dira eta on-
dorioz, «inbidia txikitzen joan da, nahiz eta gau-
zek zapore kaxkagarroa izan». Kanpoan jate-
kotan, berriz, etxetik eramaten du.

� Arantzazu LIZARTZA, zeliakoa (Leitza) � Adela ARLEGI, zeliakoaren ama (Bera)

loko poltsa batek 12 eu-
rotik gora balio dezake,
etaglutenikgabekoakeu-
ro eta erdi balio du; kilo-
ko gaileta maria ezagu-
nek12eurobainogehia-
goglutenikgabekoakba-
dira, eta bi euro azpitik
arruntek; kilokomadale-
napoltsabat,glutenikga-
bekoa,17eurotikgoitieta
lau euro arruntak... FA-
CEren arabera, urtean,
batazbertze, zeliakoba-
tekezdenakbaino1.800
euro gehiago gastatzen
ditu janarian.«Bainapre-
zioari ezin zaio begiratu,
nahitaez erosi behar
dugulako», dio Mortale-
nak.FACErenliburuxkan
oinarritzen dira zeliako-
ak. Hor agertzen da zer
janedoedandezaketen.
Hortikapartedeusereez.
GastuaAdministrazio-

ak bere gain hartzea da
NafarroakoZeliakoenEl-
kartearen erronketako
bat:«zeliakoagaixotasun
kronikoa duena da eta
bertzegaixoekbezalaes-
kubideakdituzte.Diabe-
tikoek intsulina eta boti-
kak dituzten bezala, ze-
liakoarenbotikanolabait
erratekojanariada»,kon-
tatu digu koordinatzaile-

ak.Duelahirubaturteha-
sizenNafarroakoGober-
nua zeliakoentzako diru
partida bat bideratzen.
Urtetik urtera gehiago
eman du; ez, ordea, na-
hikoa.Lehendabizikour-
tean 25.000 euro eman
zituenNafarroaosokoze-

liakoguztientzako(bakoi-
tzari 35-40 euro), gero
50.000 euro… Aurten,
217.546euro iragarribe-
rriditu.BainaMortalenak
azaldudigunez,hasieran
230.000 euro banatuko
zituztelaerranaomenzu-
ten. Gainera, Gobernu-

akzeliakobakoitzari 250
euro egokituko zaizkiola
jakinaraziarren,Mortale-
naren hitzetan, «denen
arteanzatitubehardaeta
ez da kopuru horretara-
ko ailegatuko».
Gaixotasuna norma-

lizatzeadabertze helbu-

ru nagusia: «egunean
bortzaldizjatendugu,eta
zeliakoek edozein toki-
tanjatekoeskubideaiza-
tea nahi dugu». Bada
egitekoa,etaMortalenak
dioen bezala, «ez da ur-
tebeterako lana, denbo-
ra luzekoa, baizik».

Mari Jose Mortalena
Nafarroako Zeliakoen
Elkarteko koordinatzailea,
zeliakoek jan ditzaketen
jateko eta edariak biltzen
dituen FACEren liburua
eskuan duela.

«Glutenik gabeko dietarekin
hobekuntza nabaritu nuen.
Kiloak irabazten joan nintzen,
baita energia eskuratzen ere».

«Jatekoarekin kasu ematea
da kontua. Hemen ez dago
grisarik, zuria ala beltza da
dena»

Zortzi-bederatzihilabeterekin,glutenasartuzio-
tenean egin zuen okerrera Adela Arlegiren (Bera)
alaba zaharrenak. «Tripa ikaragarri hazitu zitzaion,
beherakoarekin hasi zen, eta poliki-poliki janaria
uzten joan zen. Ez zuen jateko gogorik izaten eta
mehartu egin zen». Analitika batekin jakin zuten
zeliakoa zela. «Gure kasuanahikogarbia izan zen,
batzuk denbora gehiagoan egoten baitira gaitza
ezin harrapatuz. Baina gaizki egondu zenbizpahi-
ru hilabeteak gogorrak izan ziren». Zeliakoa zela
erran zietenean Nafarroako Zeliakoen Elkartera jo
eta handik bidalitako informazioarekin eta zelia-
koensenideekinelkartuzhartuzutenmartxa.«Haur
zaharrenari bi urte osorik kosta zitzaizkion analiti-
kaongi ateratzea.Fisikoki ongi zegoen,bainaher-
tzeak hagitz gaizki zituen». Eta orain, bigarren ala-
barekin daude zalantzan: «hasieran argi zegoen
glutenak kalte egiten ziola. Analitika batean gaiz-
ki zegoela ikusi zen, eta genetikako analitikan ez.
Galdera airean gelditu zen, baina glutena kendu-
ta hobera egin zuen. Orain, berriz, ez dakigu ze-
liakoa den ala ez, glutena jaten du eta ez dio kal-
terik egiten. Sei urte egiten dituenean biopsia egi-
nen diote eta orduan argituko da». Kontuak kon-
tu, alaba zaharrenaren kasuan, aspaldi gelditu zi-
ren gibelean hilabete gogor haiek. Urte batekin
zazpi kilo pisatu bazituen ere, gaur egun, glutenik
gabe bizitza normala egiten du. Jatekoarekin ka-
su ematea da kontua: «sukaldatzeko ezin dira
kutxaraberdinakerabili, ogi papurrakukitzeanes-
kuak garbitu behar dira, kanpora joatean etxetik
eraman edo aitzinetik jatetxera abisatu.... Hemen
ez dago grisarik, zuria edo beltza da dena».
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Atxilotuei deskarga elektrikoak, isekak, kol-
peak… ematen ikusi dugu telebistan. Esta-
tu Batuetan, Iranen, Israelen… Hemen ez

baitahalakorik, nork ikusi du telebistan?Nork ikusi
dituepaileekgaldeketetanagintzendituztenbideo
irudiak?Azkenatxilotuen adierazpenak torturape-
an lortu direla aipatu duVenezuelako enbaxadore-
ak eta horrek aztoratu ditu politikoak. Ez torturak.

Tortura? Venezuelan!

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1991.10.24 / TTIPI-TTAPA 72. zbk

Sarako arnogintzaz erreportajea
Sarako arnogintza: Belaunaldiz belaunaldi pasatutako ohidura zaharra izenbu-
rupean, gure inguruan egiten zen ardoaz erreportajea osatu zuen TTIPI-TTA-
PAk duela 19 urte. Orduan, Sarako hamar baserritan banatuak 5.000 batmaha-
tsondo zeuden. Bottoineneko Mixel Gerendiainek, mahatsa zaintzeko eta ar-
doa egiteko sekretuak azaltzearekin bat «etxeko arnoa eskaintzea plazer bat
da» adierazi zigun. Halere, gazteentzat ez zela lan interesgarria onartu zuen,
«amodio eta sentimendu kontua da gehiago; gurasoengandik eta gurasoen gu-
rasoengandik ikasitako zerbait da».

Udazkeneko arratsalde eder horien pribile-
gioa daukagu, berde, teila eta gorri-hori ko-
loreko inguru zoragarri hori. Baina halere,

umezurtasunera goaz.
Marginazioarikontraegi-
teko kartelak nonahi.
Grebak. Eskubideak ez
galtzeko manifestazio-
ak. Eta, batez ere, espe-
rantzarik gabeko isiltasun aunitz. Ez dute inporta
oihuek, zitalkeriaren eta harrapakinen makinariak
aitzinera segitzen du, oihu horiek itoaraziz. Bien
bitartean: desberdintasunak, inkomunikazioak,dis-
kriminazioak, matxismoak, indibidualismoak eta
elkartasun ezak eremuak irabazten dituzte. Giza-
mixeriek eremuak irabazten dituzte. Mundu osoa
hirugarren mundu bilakatuz. Jada ez da bakarrik
etsitako Afrika. Ez da bakarrik giza gatazkez osa-
tutako Amerika handia. Gero eta gehiago, ipar he-
misferioak ere bere jendea pobretasunera eta bi-
garren mailako hiritartasunera kondenatzen du.
Denetatik daukagu dena izateko. Bakar-bakarrik
bihotzak aldatu beharko genituzke.

Dena izan genezakeen

Nire txanda
Sergio PANAGUA

«Bakar-bakarrik
bihotzak aldatu
beharko genituzke»

Xavier GABRIEL
Onddoa espaziora

Sort-eko Urrezko Sor-
gina famatuko loteria
saltzaileakElgorriagako
onddoa espaziora egin
gogo duen turismo-
bidaiaraeramanendue-
lahitz emanzuenkofra-
de izendatu zutenean.

Dudley HERSCHBACH
Nobel Sariduna Peru-harrin

1986an Kimika Nobel
Saria irabazi zuenesta-
tubatuarrak.Berrikigure
inguruan ikusidugu,Lei-
tzako Peru-harrira joan
baitzen Plazaolan bar-
na bizikletaz, Etxenike
ikerlariarekin batera.

Oihan LARRETXEA
Aita-semeak finalean

Nafarroako aizkolari
txapelketaren finalean
izan da lehen aldiz Oi-
han eta historian lehen
aldiz aita-semeak aritu
dira final batean.Dona-
to hirugarren izan zen,
eta Oihan bosgarren.
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Sunbillan gertatu berri den istripu larria, non
bertakogaztebat hil den, nahikoarrazoi idu-
ritzen zait gai hau berriz ere aipatzeko.

N121A errepidea arriskutsua da oraindik ere. Are
gehiago, nire ustez, sekulako trakeskeria egin da
ustezko moldaketa lanekin, behin bazterrak urra-
tzen hasi-eta. Zenbai-
tzuk erranen dute ai-
tzinekoa ikusita aunitz
hobetudela.Beharbada
bai,bainaonargarriaote
da lehen baino kamioi
gehigokzeharkatzeagu-
rebazterrakbertandeus
utzi gabe, arriskua eta
heriotzak bertzerik ez?
Dozena erdi bat heriotz
urteko, kopuru erosoa
ote da onartua izateko?
Gure eskualdea Nafa-
rroako Gobernukoek
atzendua daukatela ez
dago zalantzarik.Naba-
ri da halabeharrez sar-
tzenduteladirua,bertze
gisara nabarmenegia
izanen litzatekeelako...
Xuhurrerian inbertitzen
dute hemen, borontin-
bortx.
Hemen lanik aski ez-eta hirietara joan behar, eta
gainera bertako ekonomiarekin zerikusirik ez du-
ten kamioi andanaren mehatxupean ibili behar?
Bai, gure jauntxo eta anderetxoak agertu agertzen
dira, inaugurazio eta bisitak egitera bertzerik ez
badaere,gukhalaeskatutapamasjoder, gerobete-
tzen ez dituzten aginduak entzuteko. Istripua izan
den tokitik metro guttitara egon berria zen Mi-
guel Sanz jauna. Pagafantas izatea gustuko al du-
gu?
UPNko botoemaile agurgarri horiek: egon al zare-
te inoiz Ultzamatik harat? Ikusi al dituzue Jakara
eta Logroñora egin dituzten errepide ederrak? Eta
Erriberan dauden industrialde eta azpiegiturak?
Bai, hemen biztanle guttiago gara eta ez da hain-
bertze dirurik bilduko, hori al da arrazoia hemen
inbertsiorik ez egiteko? Eta orduan, non dago el-
kartasuna? Mendialdeko herri ttikiak urperatu
(Itoitz), eta zelaietako herri haundiak aberasteko
eskatzen den elkartasun hori? Bai al dakizue PSN
eta UPNek izkutuko akordioa dutela aurrekontue-
tako diruak haien artean banatzeko, haiek gober-
natzen dituzten udaletan, adibidez? Ez zaizue lo-
tsagarria iduritzen?
Mesedez, pentsatu ongi hurrengo hauteskundee-
tan UPN eta PSNri botua eman aitzinetik.

Botuak debalde,
biziak garesti

«Gure eskualdea
Nafarroako
Gobernukoek
atzendua daukatela
ez dago
zalantzarik. Nabari
da halabeharrez
sartzen dutela
dirua, bertze gisara
nabarmenegia
izanen
litzatekeelako…
Xuhurrerian
inbertitzen dute
hemen,
borontinbortx»

Joseba URROTZ

Aurten zazpigarren aldiz ospatuko da Mugarik
Gabe ekitaldia Beran. Festa honen helburua
jendea sentsibilizatzea da etorkinen egoeraren

inguruan. Horretarako kulturartekotasuna lantzen da,
Bortzirietako biztanleak festa giroan etorkinekin el-
kartuz, harreman berriak eraikitzen dira eta aldi bere-
an, norberak bere kultura eta ohiturak bestei ezagu-
tarazten dizkiete. Azken batean, kultur trukaketa bat
sustatzeko era bat da.
Urtero, Berako Inti Kausay elkartea eta Bortzirietako
Gizarte Zerbitzuek elkarlan bat eramaten dute festa
hau antolatu ahal izateko. 2004. urtean hasi zen eta
geroztik urtero antolatu da. (…) Etorkinen batzordea
osatu zutenek, 2004an etorri berri ziren etorkinekin
harreman gune bat sortu nahi izan zuten. Honela, ba-
tzorde bat osatu zen ekimen batzuk antolatu ahal iza-
teko. Lehenengo topaketa 2004ko ekainean egin zen
eta oso hunkigarria izan zen, hurbilpen garrantzitsu
bat izan baitzen bertakoen eta etorkinen artean. Ge-
roztikurteroantolatzendaetahedatzen joanda,azken
urte hauetan Bortzirietan antolatzen baitugu eta ge-
roz eta eragile gehiagoren parte-hartzea eta laguntza
jasotzen da. Etorkin Batzordea udaleko ordezkariek
eta herritarrek osatzen dute. Parte hartzen duten bo-
londresak, batzuk jatorriz bertakoak dira eta beste
batzuk etorkinak. Urtero ilusio berarekin, bakoitzak
bere ezaugarri eta gaitasunekin ekarpen bat egiten
du festa hau gauzatu ahal izateko.
Honela, urtean behin, etorkinek beraien artean eza-
gutu, elkartzeko eta beraien giroko besta bat egiteko
aukera dute. Orain, noski, helburu nagusia Bortzirie-
tako herritarrak ere biltzea da, bertakoak sentsibiliza-
tzeko asmoz etorkinen integrazioa bermatu ahal iza-
teko Bortzirietan. Modu honetan, jarrera arrazistak,
xenofoboak eta baztertzaileak saihestea edo gutxie-
nez murriztea beharrezkoa litzateke jendartean ha-
rrera egokiago bat eman ahal izatekomunduan zehar
migratzen duen edozein pertsonarentzat azken fine-
an. (…) Garrantzitsua da, gogoratzea gure senideak
erbesteratu zirela garai batean eta gaur egun ere ber-
takoek migratzen dugula arrazoi sendoengatik gure
familia eta herrialdea uztera behartuz. Horregatik, de-
nek behar dugu aukera bat, bizi baldintza duinak eta
errespetu bat.
Bukatzeko, komisiotik beti azpimarratzen den gauza
bat aipatu nahiko nuke. Besta egunean, etorkinek ere
beti aipatzen didate, azken finean, urtean behin an-
tolatzen den festa bat dela eta ez duela jarraipenik
izaten ondoren. Motz geratzen da, alegia. Urte osoa-
ri begira ekimen gehiago bultzatu beharko lirateke,
izan ere, urtean besta bat antolatuz bakarrik ez baiti-
tugugurehelburuetaespektatibaguziakasetzenahal.
Baina,betikoa,dirualdetikgerozetamurritzagogabil-
tza eta beste ekimen batzuk martxan jartzeko ez du-
gu baliabiderik.

Denek behar dugu aukera bat, bizi
baldintza duinak eta errespetu bat
Nazara ARREGI (Bortzirietako Jendarte Zerbitzua)

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

Joakin Martinen
sendiaren
oharra

Jokin MARTIN PEÑALBA
Joakinen semea

Zuengana nator ne-
re familiaren izeneanes-
kerrikberoenakemate-
ko asmoz. Ezkurrako
biztanleeieskergureai-
tarenheriotzarenondo-
rioak ekarri dituen gas-
tuak –2.366,52 euro–
nolaedohalaordaindu-
ko ditugu.
Alde batetik elizan 420

euro bildu ziren eta ge-
ro biztanle batzuk pert-
sonalki emandako la-
guntza968euro izandi-
ra. Hau da, momentu
edo une honetan badi-
tugu1.388euroeta itxa-
ropenhaundiadugu fal-
ta dendirua lortukodu-
gula. Horregatik, fami-
lia osoaren izenean
eskerrik beroenak de-
nei. Zorionez, herri ho-
netanbadirabihotzone-
koak,adiskideenbehar-
rak ikusirik bere esku
zabalakeskainidizkigu-
tenak.Horregatik, zuen
laguntzarekin itxarope-
nez segituko dugu.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Esteban AROZENA • Neurria: Hamarreko handia

Mistizismoa, senderismoa,
promesak edo fedea,
Peregrinoek zergati hori
mantentzen dute gordea.
Nahiz Gobernuek eta Elizak
bereganatu idea,
kontrolatzerik oraindik behintzat
ez dute lortu ordea.
Araugabea ta librea da
Santiagorako bidea.

Ze emozio jotzen denean
Compostelako aldaba!
Dagoeneko iraganean
gelditu da Orreaga.
Aurretik zenbat bizkarreko min,
tendinitis eta baba!
Zorronkak eta usaiengatik
lorik gabe zenbat gaba!
Baina halare gehien-gehienak
berriz joaten dira hara.

Santiagoko Bidea
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Prentsatik bildutakoak

«Erremonteak 400 euro
inguru balio ditu, baina
normalena pilota esko-
lak edo enpresak edu-
kitzea da. Eskolan da-
biltzanek profesionalek
utzitako erremonteak
erabiltzen dituzte. Aldi
berean, hori da herri
batzuetan erremontean
ez aritzearen arrazoia.
Esku pilota bat hartu
eta edozein paretetan
joka daiteke. Baina
erremontean, espazio
babestua behar da,
kaskoa, erremontea...».

Koteto EZKURRA
Doneztebeko erremontista
ZAZPIKA, 2010.09.26

«Txakurrari ez diot
zainketa berezirik ez
egiten, eguneroko lana.
Abuztuan lehiaketak
egiteko denboraldia
hasten denean, orduan
banderak erakutsi, eta
gainerakoak (...) Egun
gehienetan joaten naiz
Ttikirekin mendira edo
bordara, ardien inguru-
ra behintzat, ia egunero
(...) Nik gauzak errepi-
katzen dizkiot, eta
berak ulertu eta egin
egiten ditu; sekretua
errepikatzea da».

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaina
BERRIA, 2010.09.29

11 galdera labur

Bizkaitarra izanik, Erratzun ikasi
duzu euskara?
Bai, Bizkaian nire garaian ez nuen
ikasi, orain hemen beharra senti-
tzen dut.
Bizkaieraz edo nafarreraz, nola
moldatzen zara hobe?
Baztangobatuadaikas-
tenarinaizena,zergu-
ra dozu?
Nolatratatzendituz-
teeuskaldunberriak
euskaldun zaha-
rrek?
Arras ongi, hur-
biltzen ari gara.
Solaslaguna
ekimenean
parte hartu
duzu lehen
ere. Gustora?
Oso gustora,
konpromiso
ederradaas-
tero.
Zerk dauka
garrantzi
gehiago,so-
las egiteak
edo lagunak?
Solastea da hel-
burua baina lagunak
ere egiten dituzu.
Euskaramailahobetze-

ko baliagarria zaizu?
Bai, ikastea garrantsitsua da bai-
na solasten ikasten duzu benetan.
Zer dauka Baztanek Bizkaiak ez
duenik?
Leku zabala, natura anitz.

Eta Bizkaiak, Baz-
tanek ez duenik?
Itsasoa,bainaBazta-
nek ibaiak baditu.
Baztandarren Bil-
tzarra edo Bilboko
Aste Nagusia?
Bata uztailean bes-
teaabuztuan.Zerta-
rako erabaki?
Osasuna edo
Athletic?
Bost axola!
Bizkaia maite…

Nola segitzen du
Benitoren kan-
tuak?
Atzo goizean ikusi
zintudan, soineko
zuriz jantzia...Arras
politabainokantuez
solastenhasita, bu-
rurabertze kantubat
etortzenzait:Guztiok
garaeuskaldun,guz-
tiok anaiak gara,
nahizetahitzdes-
berdinez…

� Ana SABANDO � Erratzuko solaslaguna
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BERA

Bezperan,
bertzeak
bertze, Kirola
Beran argazki
erakusketa
eskainiko da

TTIPI-TTAPA
Mende laurdena be-

tetzeko bidean, aurten
XXIV. aldiz eginen da
Lurraren Eguna. Gure
Txokoa Elkarteak prest
du dagoeneko egita-
raua,KulturBatzordea-
ren laguntzarekin osa-
tua. Urriaren 24an egi-
nen da eta goizean
10:00etatikaitzineraAl-

tzaten eskulangileen
azoka eta barazki era-
kusketa izanen da.
11:00etan, berriz, Bor-
tzirietakoGaztaetaSa-
gardoLehiaketari ema-
nen zaio hasiera. Bera
Trikitixa taldeak ere be-
re emanaldia eskainiko
du eta eguerdianMusi-
kaEskolakoaketaBan-
da kalejiran ibiliko dira.
Aipatu, barazkiak,

gaztak eta sagardo bo-
tilakRicardoBarojaEs-
kolara eraman beharko
direla 09:30erako.
Arratsaldean, 16:00-

etan Zirikaren eskutik
Zirkaos ikuskizuna iza-
nen da haurrentzat Al-
tzatekoPlazan.Bitarte-

an,Zahar-Etxeanesku-
lanen eraskusketa eta
trikitixa doinuak nagu-
situko dira. 17:00etan
sari banaketa eta en-
kantea eginen dira eta
Julen Zelaieta eta Ma-
nolo Arozenaren esku-
tik bertso saioa ere iza-
nen da. 18:00etan Gu-
reTxokoakodantzariek
ikuskizuna eskainiko
dute eta ondotik, Triki-
dantz taldearekin dan-
tzaldia izanen da.
Horrez gain, egun

guztiak, trikitilariak, ta-
loak, dastaketak eta
abar izanen dira.
Euria egiten badu

ekitaldiak Altzateko
frontoian eta Toki Ona

kiroldegian eginen di-
ra.

BEZPERAN GEHIAGO
Egun haundia igan-

dea izanagatik, Lurra-
ren Egunaren atarian
ekitaldibatzukohikobi-
hurtu dira. Hala, urria-
ren 23an, 15:30etik ai-
tzinera Lizuniagako
Igoeraeginenda.18:30-
ean,KirolaBeranargaz-
ki erakusketa izanenda
ikusgai Labiaga Ikasto-
lan. Eta beranduago,
19:00etan, barazkiopil
lehiaketaeginenda.Tri-
kitilariak ardurako dira
bazterrak alaitzeaz.

Jubiloteka martxan
BortzirietakoJendar-

te Zerbitzuen Manko-
munitateak bulkatzen
duen lana, familia eta
norbere bizitza pertso-
nalaren bateragarrita-
sunhitzarmenarenbar-
ne, jubiloteka zerbitzua
martxanparatuduteLa-
gun Haundiak elkarte-
an.Abenduaren23rabi-
tarte izanen da, astear-
te eta ortz i ra letan,
10:00etatik 12:30era.
Egitarau berdintsua

izanen dute. 10:00eta-
tik10:15eraongietorria;
10:15-11:00 jarduera fi-
sikoa; 11:00-11:15 go-
saria; 11:15-12:15esti-
mulazio kognitiboa eta
12:15-12:30, lasaitasu-
nera buelta eta despe-
dida.

KULTURA � AURTEN XXIV. ALDIZ

Dena prest dago urriaren 24an
eginen den Lurraren Egunerako

ARGAZKIA: GURE TXOKOA ELKARTEA

166 parte-hartzaile XVIII. Mendi Bizikleta ibilaldian
Gure Txokoa elkarteak 18. aldiz antolatutako mendi bizikleta ibilaldian 166 txi-
rrindularik hartu zuten parte. Horietatik gehienek, 124k, ibilbide luzea aukera-
tu zuten (32 km), 15ek ibilbide laburra (20 km) eta bertze 27 ume eta gazte-
txok 10 kilometroko ibilbide ttikia egin zuten. Sailkapenik egiten ez bada ere,
ibilbide luzea egiten bizkorrena Felix Arraztoa izan zen, Alberto Rodriguez eta
Mattin Goikoetxearen aitzinetik. Patxi Vila txirrindulari profesionalak ere parte
hartu zuen –argazkian–. Behin proba bukatuta, Kate-Bike dendak emandako
bi bizikleta zozketatu ziren eta Andoni Rodriguez eta Cayo Mazizior izan ziren
saridunak. Larun-Haizpek emandako bederatzi erosketa-bonoak ere (50 eta 30
eurokoak, masajeak…) orduan zozketatu ziren.

Kultur agenda
Lurraren Eguna izaten
da urriko ekitaldirik ai-
pagarriena; ez, ordea,
bakarra.

NAFARROA OINEZERA
AUTOBUSA
Igandehonetan,urriak
17, Atarrabian eginen
den Nafarroa Oineze-
rako autobusa antola-
tu du Labiaga Ikasto-
lako Batzordeak. Izen
emateko azken eguna
ortzeguna izanen da,
urriak14.DBHko ikas-
leeketahelduagoek10
euro eta Haur eta Le-
hen Hezkuntzakoek 7
euro ordaindu behar-
ko dute. Txartelak
09:00etatik 13:00eta-
raeta14:30etik16:30-
era eros daitezke Al-
tzateko Ikastolan. Au-
tobusa08:30eanabia-
tuko da Iamoteneatik
eta 18:00etan Atarra-
biatik.

IPUIN KONTALARIA
IxabelMillet ipuinkon-
talaria Herri Liburute-
gian izanen da urria-
ren 29an, 4-8 urte bi-
tartekoentzako Kami-
shibai ipuina konta-
tzen. 18:00etan hasi-
ko da saioa.

BORTZIRIETAKO
EUSKARA
MANKOMUNITATEAREN
EGUNA
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak 20
urte bete dituela-eta,
egun osoko egitaraua
prestatu dute urriaren
31rako. Xehetasunak
aitzinekoetahurrengo
aleetan emanen ditu-
gu.

� FLASH
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LESAKA

MENDIA � BETI GAZTE ELKARTEAK ETA NAFARROAKO FEDERAZIOAK ANTOLATUA

Nafarroako Mendi Taldeen VIII. Eguna
herrian ospatuko da urriaren 24an
Goizean 15,3
kilometroko
ibilbidea
osatuko dute
eta frontoian
bazkaria izanen
da

Aitor AROTZENA
NafarroakoMendiTal-

deen zortzigarren Egu-
naLesakanospatukoda
urriaren 24an. Nafa-
rroako Mendi eta Eska-
lada Kirolen Federazio-
ak eta Beti Gazte elkar-
teak,Udalarenlaguntzaz
antolatuta,09:00etanibi-
laldia abiatuko da kirol-
degitik.Hainzuzen,15,3
kilometroko ibilbide zir-
kularra eginen da, Na-
baz eta Auzoberri alde-
tik Agiñara igoz eta Za-
la ingurutik, Goiko Iraga
etaOlatzarkopresa iga-
rozherrirabueltatuz.On-

dotik, mendi taldeetako
kideak frontoianbilduko
dira,bazkariautogestio-
natuaegiteko.Erabere-
an, laugarren argazki le-
hiaketa ere eginen da
egunhorretan.Horretan
parte hartu nahi duenak
mendiko lizentzia izan
beharko du eta lanak
urriaren29abaino lehen
aurkeztubeharkoditu in-
fo@mendinavarra.com
helbidean.Erabakiaaza-
roaren 8an hartuko du
Zuzendaritza Batzorde-
ak. Lehen hiru sarituek
heldu den urteko lizen-
tziadoanizanenduteeta
irabazleak, gainera,
FNDME txartelean argi-
taratua ikusiko du ar-
gazkia.
Gogoratu behar da,

bertzalde,BetiGazteel-
karteakantolatutakoar-
gazki lehiaketarako la-
nakaurkeztekoepeaere
urriaren 30ean akautu-
ko dela.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Garai bateko jolasak aurten ere Kulkirekin
Azkeneko urteetako ohiturari eutsiz, aurten ere herri jolasak eta jokoak musi-
ka eta besta giroarekin uztartzen dituen Kulki ikuskizuna ekarri du Tantirumai-
ru ikastolakoGurasoElkarteak.Azkenurteetanmeatzarien, artzainenedoarran-
tzale eta marinelen jolas eta jokoak ekarri bazituzten, irailaren 28an, baserriko
lanekin lotutako jokoak ekarri zituzten: asto altxatzea, toka, laia lasterketa, kox-
kor biltzea, orga jokoa, hankapaloak, arrautza eramatea… Garai batean berai-
en aitatxi-amatxiek egiten zituzten jolasak egin zituzten herriko haurrek ere.
Eguzkia lagun, arratsalde ederra pasatu zuten.

ANTZERKIA � MAIRU TAILERRAK ANTOLATUA

‘Keinu Leihoak 10’ antzerki
jardunaldia asteotan eginen da
A.A.A.
MairuAntzerki Taile-

rrak, Udalaren lagun-
tzarekin antolatutako
Keinu-Leihoak 10 an-
tzerki jardunaldiak egi-
nendiradatozenastee-
tan.

Urriaren23an, larun-
batarekin, Zortzi Begi
antzezlanaeskainikodu
G i l k i t xa ro ta ldeak
20:30ean Kasinoan.
U r r i a ren 30ean ,

larunbata, Azukilla tal-
dearen Dantza bertika-

la antzezlana ikusgai
izanen da 21:00etan
frontoian.
Azaroaren 1ean, az-

kenik, Oh La La talde-
ak haurrendako Amets
Fabrika antzeztuko du
18:00etan Kasinon.

EPAIKETA � PORTU ETA SARASOLARI TORTURAK

Epaiketa dela-eta
mobilizazioak eginen dira
A.A.A.
Igor Portu eta Mattin Sarasolaren atxiloketan

parte hartu zuten 10 guardia zibil epaituko dituzte
hilabete hondarrean Donostian. Herrian, kontzen-
trazioa eta batzarra deitua dago hilaren 25ean,
20:00etan. Hilaren 28an, 12:00etatik 13:00etara
paroa deitu da herrian eta kontzentrazioa eginen
da Donostian. Eta 30ean, manifestazio nazionala
eginen da, 17:30ean Antiguatik abiatuta.
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USATEGIAK � OSPAKIZUNAK ASTEBURU HONETAN

Urriaren 17an
ospatuko da
Usategietako
Igandea
Larunbateko
patata tortilla
txapelketak
emanen dio
hasiera bestari

Irune eta Itsaso
Aitzineko urteetan

bezala, patata tortilla
txapelketakemanendio
hasiera Usategietako
bestari. Hiruko taldeak
behar dira parte hartze-
ko eta beraiek erama-
nen dituzte sua eta be-
harrezko osagaiak.
18:00etan emanen zaio
hasiera txapelketari.
Saribanaketarenon-

dotik, tortillakprobatze-
ko aukera izanen da
frontoian. Lehiaketan
apuntatzeko Elutsan
edo Herriko ostatuan
eman behar da izena
urriaren 13a baino le-
hen. Igandean, berriz,
Altxatak frontoianosta-
tuaparatukoduetaber-
tan taloak eta bokatak

ereeginendituzte,Dan-
tza Taldearentzat dirua
ateratzeko.
17:00etan haurren-

tzako Patxin eta Potxi-
nen ikuskizuna izanen
da eta 18:30etik 21:30-
era Joselu Anaiak-ekin
dantzaldia.

Kultur Egunak
Euskara Batzordeak

Kultur egunak antolatu
ditu. Urriaren 15ean or-
tzirala,20:00etanAmaia
Zubiria kantari ezagu-
nak kontzertua eskaini-
koduElizanKulturEgu-
nei hasiera emanez.
Urriaren 22an, ortzi-

rala, 15:00etan, txistu
kontzertudidaktikoaiza-
nen da Kultur Etxean
Irungo Bandaren esku-
tik. Larunbatean, urriak
23,bertso-afariaeginen
da 21:00etan Herriko
Ostatuan. Lehengo ur-
teetan bezala, bi bertso
eskolenarteko lehia iza-
nen da. Aurtengoan le-
sakarrak Leitzakoen

kontra buruz buru ariko
dira.
KulturEguneiakabe-

ra emanen dien ekital-
diak Kultur Etxean iza-
nen dira urriaren 29an,
19:00etan. Alde batetik
hizkuntza eskubideei
buruzko hitzaldia eta
bertzetik, Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
tearensorrerariburuzko
bideo emankizuna es-
kainiko dira UEMA eta
Behatokiaren eskutik.

Bisita gidatuak
Usategietan
Aurten ere, turistek

Usategiak ezagutzeko
aukera izanendutebisi-
ta gidatuei esker. Aste-
burugoizetan izanendi-
ra,09:00etaneta11:00-
etan. Laura Elizagoien
gidakerranduenez,egu-
raldiaren arabera ibilbi-
deaTrepa-Bielarenazpi-
tik eginen da nola ehi-
zatzen den ikusteko.

Gimnasia ikastaroa

Azken urte hauetan
bezala, gimnasia ikas-
taroa antolatu du La-
rraburua Jubilatuen El-
karteak. Landagain es-
kolako aretoan eginen
da. Urriaren 9an izan
zen lehendabizikoegu-
na eta maiatzera arte
iraunen du. Izena ema-
teko 948 635085 tele-
fonora (Joxepa) deitu
behar da.

ETXALAR

ARGAZKIAK: JUAN GOÑI

Hegaztien inguruan ekitaldi arrakastatsuak
Aranzadik eta Bertizko Partzuergoak antolatuta, munduko hegaztien argazki
erakusketa egon da ikusgai Kultur Etxean. Urriaren 2an, goizez, Bertizko ba-
soan bisita gidatua izan zen eta arratsaldez txorien kabiak paratu ziren. Herri-
ko Kultur Etxean, berriz, txoriei buruzko hitzaldia izan zen. Urriaren 3an, he-
gaztien anilatzea egin zuten Lizaietan. Hego-haizea zebilenez, txori bakarra
harrapatu zuten: Europan bizi den txoririk ttikiena, bortz gramokoa.
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IGANTZI

UDALA � AZPIEGITURAK

Garro aldeko
erortza eta
Etxexuri aldeko
bidea konponduko
dira urrian
Sasoi enpresa
izanen da bi
obrak eginen
dituena

TTIPI-TTAPA
Joan den urteko

otsailean egindako eu-
riteenondorioz, erortza
haundia gertatu zen
Garro aldean, kalteen
ondorioz, pisu berrien
ondokobidea ixteraino.
Orain, berriz, Nafarroa-
koGobernukoHerriLan,
Garraio eta Komunika-
zio Departamentuak
emandako dirulagun-
tzarekin konponketak
eginen da.

46.743,15 euroko
(BEZgabe)aurrekontua
dute lanek eta Gober-
nuak %100ean lagun-
dukodu.SunbillakoSa-
soi enpresak eginendi-
tu lanak.

ETXEXURIKO BIDEA
Etxexuri aldeko bi-

deazabalduetamolda-
tuko duena ere Sasoi
izanen da. Kasu hone-
tan, lanen aurrekontua
60.804,34 eurokoa da
(BEZ kontuan hartu ga-
be) eta Toki Adminis-
trazio Departamentuak
%60ko subentz ioa
emanen du.
Bi obra hauek urrian

hastekoak dira.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Gaztarik onena Antsoneberriko Enkarnita Etxeberriarena
Ohi bezala, besten aitzineko asteburuan ere ekitaldi andana izan ziren. Biltoki
Elkarteak, Bertizko Partzuergoaren eta Udalaren laguntzaz antolatutako gazta
lehiaketan, erraterako, hamar gazta aurkeztu ziren eta Antsoneberriko Enkarni-
ta Etxeberria atera zen garaile. Bigarrena Goiz Argiko Juxta Sein izan zen eta
hirugarrena Argarategaraiko Elena Retegi. Halaxe erabaki zuen Juankar Una-
nua,KarmenHita, TxemaArbelaitz, JoxepaEtxeberria etaAgustinSainzekosa-
tutako epaimahaiak. Artzai zakur lehiaketaren 31. edizioan, bertzalde, zortzi
artzain aurkeztu ziren, euren zakurrekin. Guztien artean, Itsasuko Jean Paul Iri-
kin eta Xintxo zakurra nagusitu ziren; Azpeitiko Matxinbentako Pello Segurola
eta Artzai bigarren gelditu ziren eta Atxako Jose Antonio Arrillaga eta Linda hi-
rugarren. Zumaiako Larrondoko Mikel Garaiar eta Mendik; Oiartzungo Mikel
Aizpurua etaBetik, AiakoPello Pagadizabal eta Lantzek; Amaiurko Felix Irigoie-
nek eta Peiok eta Oronozko Jorge Oteizak eta Azerik ere parte hartu zuten.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Guttiago gelditzen da 2011ko sanmigeletarako
Giro ederrean joan dira aurtengo bestak ere. Eguraldiarekin ere ezin kexatu,
eguzki goxoak ere sanmigeletara bisita egin nahi izan baitu. Horren lekuko San
Migel Eguneko argazki hauek.
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ARANTZA

IKASTURTE BERRIA � IKASTAROAK

Soinketa eta eskulan ikastaroek
ikasturtea abiatu dute
Joan den
astetik astearte,
asteazken eta
ortzegun
arratsaldetan
zer egina
izanen da

Nerea ALTZURI
Tenorean tenoreko

ekimenek ez dute hu-
tsikegiten.Urriansartu-
rik, eskulan eta ginma-
sia ikastaroak martxan
dira herrian. Joan den
astean abiatu ziren: as-
teartearratsaldezesku-
lanak egiteko aukera
izanen da Zahar Txo-
kon, Puy irakaslearen
eskutik. Urteak dara-
mazki herrira etortzen
Puy iruritarrak. Herrian
nahiz inguruan irakasle
lanaegitenduetaesku-
lanarenarlohorriburuz-
ko jakintzazabaltzeadu
helburu. Betiko ikasle-
ak izatendiraeta17:30-
etik 19:30erabiltzendi-
ra asteartero.
Bertzalde, Ana La-

rretxearen eskutik hiru-
garren adinekoentzat

soinketa ikastaroa eta
gaztexeagoentzataero-
bicean aritzeko aukera
asteazken eta ortzegu-
netan izanenda.Biegu-
nez bina ikastaro ema-
nen ditu Anak.
Izena ematen duten

lagunen arabera, ordu-

tegiafinkatukodute.Ho-
ri bai, interesaduenho-
rrek aski du Anarenga-
na joatea.

Su egur loteak
eskatzeko epea
Neguari begira jarriak

gaude eta Udalak su
egur loteak prestatu di-
tu aurten ere. Familia
bakoitzak lote bakarra
eska dezake eta 30 eu-
ro kostako da. Eskaera
udaletxean egin daite-
ke eta urrian egin be-
harko da.

www.arantza.eu
berritua
Bad i ra h i ru u r te

www.arantza.euUdala-
ren Interneteko ataria
guztien eskura dagoe-
la. Geroztik, 37.000 bi-
sita baino gehiago izan
ditu. Ba abuztu hasie-
ratikmartxandagoweb
orri berritua. Josetxo
Urreta idazkari lagun-
tzai leak informazio
guztiaprestatuetaweb
zaharretikberrirapasa-
tu, eguneratu eta berria
sartu du. Egin diren ho-
bekuntzak hauek izan
dira: informazioahobe-
ki antolatu eta testua-
rekin batera irudiak tar-
tekatu; argazkigehiago
sartuetaatalberriaksor-
tu: herriko planoa, eko-
nomia,udal informazioa
eta plenoko aktak, zer-
gadunenegutegia,ber-
tze web orrietako lotu-
rak...

Bertzalde, web za-
harrekoatalakmanten-
du, eguneratu eta ho-
betu egin dira. Beraz,
badakizue, bisitatu na-
hi baduzue hortxe du-
zue aukera.

ARGAZKIA: XABIER ZUGARRAMURDI

Hasi da ehiza denboraldia
Ehiztariak beren tokietan daude dagoeneko. Ehiza sasoia hasi da eta horreta-
rako egin beharreko prestaketa lanak akaututa uso-pasaren esperoan daude.
Irudian ikusten den bezala, dena berritu ondotik, Ekaitzako ehiztariak euren
txokotan izanen dira, baita Bagatxarrekoak ere.
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GIZARTEA

GREBA � ESKUALDEAN ERANTZUNA

UGT eta CCOOk
deitutako greba
orokorrak segida
eskasa izan du
Lesakako
Arcelor-Mittalen
langileen %5-
10ean eragin
du, baina ez
produkzioan

TTIPI-TTAPA
Espainiako Gober-

nuak ezarri gogo duen
lan-erreformaren kon-
traprotestaegitekoUGT
eta CCOO sindikatuek

irailaren29andeitutako
grebaorokorraksegida
eskasa izan zuen esku-
aldean.
Erraterako, lantegi

handienean, Lesakako
Arcelor-Mittalen,goize-
ko produkzio-txandan
eta bulegoetako txan-
da normalean, langile-
en %5 eta %10ak egin
zuen greba, langileen
batzordetik jakinarazi
dutenez. Gainerakoan,
lan-jardueraknormalta-
sunez segitu zuela eta

grebakezzuelaproduk-
zioan eraginik izan jaki-
narazi zuten.
Lesakako Alkaiaga,

BerakoZalain,Donezte-
bekoAparanetabertze
industrialdeetanereka-
sik ez zen somatu gre-
baren eraginik.
Hori bai, UGT sindi-

katuak deituta, hamar

minutuko elkarretara-
tzea egin zen Donezte-
bekoEnpleguBulegoa-
ren aitzinean, negozia-
zio kolektiboaren alde-
ko pankarta batekin.
Patxi Altxu UGTko or-
dezkariak aipatu zue-
nez, «pena da Europa
osoan erreibindikazio-
akegitenarigarenegun

hauetan, sindikatu ba-
tzuk bat ez egitea gre-
barekin.Herritarguzien
eskubideek aldeko bo-
rrokan ari gara eta es-
pero dugu lan errefor-
ma ez gauzatzea. Dena
den, zerbait lortzen ba-
da, ez da gure eskual-
dearenelkartasunaren-
gatik izanen».

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
UGTko ordezkariek elkarretaratzea egin zuten Doneztebeko Enplegu Bulegoaren aitzinean.
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SUNBILLA

Errepide Plan
Berrian
alternatibaren
bat sartzen
duten ikusi arte
ez dute
mobilizazioekin
segituko

Itxaso ARRIETA
Herrira sartzeko eta

ateratzekobidegurutze
duinaeskatuzazken lau
hilabeteotan egin den
mobilizazio kanpaina
bertan behera utzi du
Udalak. Hala jakinarazi
dute Paco Errandonea
alkateak sinatuta pren-
tsara bidali duten ida-
tzian. Urriaren 7rako
aurreikusia zen hurren-
go errepide mozketa,
baina «azkeneko alda-
keten aitzinean» kan-
paina bertan behera
uztea erabaki dute,
«Errepide Plan berrian
alternatiba berriren bat
sartzen duten ikusi ar-
te».
Doneztebeko IAT

egoitzaren inaugurazio-
anMiguel Sanzekin bil-

du zirenetik gauzak al-
datu egin dira. Bertze-
akbertze,bidegurutze-
an aurreikusia zegoen
itxaroteko erdiko karri-
la egiteko asmoa baz-
tertu egin du Herri Lan
Departamentuak.

Trafiko istripua
Albiste iluna utzi zi-

gunerrepideak joanden
astean: 37 urteko Iñaki
Aizkorbe Sanzberro hil
baitzenSunbillaetaDo-
neztebe artean izanda-
ko istripuan. Iruñearabi-
dean zihoala, kontrako
norantzanhelduzenka-
mioiak sunbildarraren
autoa jo zuen.

ERREPIDEA � PROTESTA GEHIAGO ORAINGOZ EZ

Udalak bertan behera utzi du
errepideko hileroko mozketa kanpaina

ARGAZKIAK: ITXASO ARRIETA

Bidasoko ur hondakinen tratamendua
Bidasoa ibaiko Sunbillako zatian joan den astean hasi ziren ur hondakinak trata-
tzeko lanekin. Nilsa enpresa publikoa da obraren arduraduna eta honek Arian
enpresari esleitu dizkio lanak, zazpi hilabetez egiteko. Argazkiei dagokienean, goi-
koa ur depuraduraren zentrala paratuko duten tokikoa da eta bertzean hodiak pa-
satzen ageri dira.

ITXAROPENA
Bidegurutzean
aurreikusia zegoen
itxaroteko erdiko
karrilaren asmoa
baztertu egin du
Nafarroako
Gobernuak, eta
Errepide Plan Berrian
alternatibaren bat
sartu arte ez dute
protestarik eginen
herritarrek.
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DONEZTEBE

UDALA � LANPOSTU DEIALDIAK

Haur Eskolarako langile euskaldunak
kontratatzeko deialdia egin du Udalak
Bi haur
hezitzaile,
sukaldaria,
jantokiko
laguntzailea eta
garbitzailea
hartu nahi dira

TTIPI-TTAPA
0-3 urte bitartekoe-

na den Askin Haur Es-
kolan hainbat langile
kontratatunahidituUda-
lak eta horretarako de-
ialdiakeginditu.Zehazki
sukaldaria, bi haur he-
zitzaile, jantokiko lagun-
tzailea eta garbitzailea
dira hartu nahi direnak.
Denak ere oposizio bi-
dez aukeratuko dira.

SUKALDARIA
Hasiera batean, su-

kaldariak bortz orduko
lanaldia izanen du, bai-
nahorialdatzenahal iza-
nenda.Jatekoapresta-
tzea,hornitzaileei lehen-
gaiakerostea,sukaldea
etahangotresnaetama-
kinakgarbitzeaetaHaur
Eskolako bertze langi-
leekin elkarlanean ari-
tzea izanendira egiteko
nagusiak. Lan-kontratu
finkoa eginen zaio eta
eskaerak aurkezteko
epea irailaren30etikha-
sita 30 egun naturalen
buruanakitukoda, hila-
betehonenhondarrean,
beraz.

HAUR HEZITZAILEAK
Haur Eskolarako bi

haurhezitzailekontrata-
tu nahi ditu Udalak, bat
lanaldi osoarekin eta
bertzea laburrarekin (sei
ordu). Dena den, zerbi-
tzuarenbeharrenarabe-
rakoa izanen litzateke
hori eta alde horretatik,
baliteke matrikulazioa-
ren arabera kontratazio
gehiago egitea. Haur
Hezkuntzakotituluaedo
Haur Hezkuntzako Goi
Mailakoteknikariarenti-
tulua eskatuko dira lan-
postu hauetarako.

GARBITZAILEA ETA
JANTOKIKO
LAGUNTZAILEA
Bortz orduko lanal-

dia eskainiz garbitzai-
learen lanpostuaerebe-
te nahi du Udalak. Ge-
lak, instalazioak, patio-
ak, altzariak edota gai-
nerako tresnak garbi-
tzea izanen da bere la-
na, baina horrekin ba-
tera, ardurari lotutako
bertzelakozereginakere
izanditzake,Udalakedo
Haur Eskolako ardura-
dunekhalaeskatzenba-
diote.
Jantokiko laguntzai-

leak,berriz,ordubateta
erdiko lanaldia izanen
luke, nahiz eta hori ere
alda daitekeen. Janto-
kia artatzea izanen da
bere egitekoa.
Hezitzaile,garbitzai-

le eta jantokiko lagun-

tzaile lanposturakoaur-
kezteko epea urriaren
5etikhasita30egunna-
turalen buruan akituko
da,hauda,azarohasie-
ran.

EUSKALDUNA IZATEA
EZINBERTZEKOA
Euskalduna izatea

ezinbertzekoa izanenda
lanpostu guztietan, eta
horretarako,goiedoer-
dimailakogaitasunagi-
riaeskatukozaie.Ezba-
du,euskaramailaneur-
tzeko proba eginen da.
Bertzalde, probak

eginondotikaukeratzen
denarekinhiruhilabete-
ko probaldia eginen da

eta lanerako gai ez ba-
da,kontratuadesegite-
ko ahalmena izanen du
Udalak.

OPOSIZIOAK
2011ko urtarrilean

hasiko dira azterketak
eta lehenbizikoaeuska-
ramailaneurtzekoahoz-
ko proba izanen da.
Bigarren eta hirugarren
probak teorikoak zein
praktikoak izanen dira
eta laugarren ariketa,
azkenik,epaimahaikoe-
kinegindakoelkarrizke-
ta bat izanen da.
Hautapen prozesua

akitzean,berdinketager-
tatzenbada,eskarmen-
tu profesional haundia-
goa izatea baloratuko
da. Horiek izanen dira
Udalak lanpostuetarako
aukeratuko dituenak.

EPAIMAHAIA
Probak egiterakoan

hauek osatuko dute
epaimahaia: mahaibu-
ruaMiguelSanMigelal-

katea edo hark izenda-
tzenduenaizanendaeta
ordezkoaudal zinegotzi
bat.MahaikideakElizon-
dokoHaurEskolakozu-
zendaria, Atarrabiako
HaurEskolakozuzenda-
ria,NafarroakoEnplegu
Zerbitzuko Doneztebe-
ko Orientazio Zerbitzu-
ko teknikaria eta udal
langileen ordezkari bat
izanendira.Mahaianbai-
na botorako eskubide-
rik gabe, idazkaria ere
egonen da.

Artxiboa
digitalizatua
XVII. mendetik gaur

egunera bitarte Elizako
tomo eta jaiotza, herio-
tzaetaezkontzenorrial-
deakdigitalizatuegindi-
ra eta horiek kontsulta-
tzeko aukera dute Eli-
zarahurbiltzendirenek.
Ordenagailuaparatudu-
te horretarako. Halere,
aitzinetikhartubeharda
hitzordua (948450228).

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ferietako postuak
Azaroaren 19an eginen diren Ferietan postua paratu nahi dutenei, bezperan,
hau da, azaroaren 18an, 16:00etatik aitzinera, banatuko zaizkie postuak. Ha-
rat joatea ezinbertzekoa izanen da. Metro linealeko 11,96 euro kostako da.

DATUA

5
LANPOSTU

bete nahi dira Haur
Eskolan.
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EUSKARA � OSPAKIZUNAK

Gazteek egindako lanari esker giro
onean joan da Euskararen Eguna
Bertso
bazkarian 70
lagun elkartu
dira

Fermin ETXEKOLONEA
Giro eta eguraldi

ederrarekin joan ziren
Euskararen Eguneko
ekitaldiak. Ostiralean
zein larunbatean dena
iragarribezalaaterazen,
baina aurretik dena on-
giprestatuazegoelako.
Aldehorretatik,aipatze-
koa da gazteek antola-
kuntzan egindako lana.
Ostiraleko pintxo le-

hiaketakoonenaEvaEli-
zalderena izan zen eta
bigarren saria Domin-
txeneko Maribelek es-
kuratu zuen. Musean,
berriz, Urko Loiarte eta
Mikel Indakoetxea izan
ziren txapeldunak. Do-
mintxeneko Joseba eta
Oinatz azpitxapeldun
gelditu ziren.
Larunbatean egun

osoannabaritu zenmu-
gimendua.Goizekoera-
kusketan,hamarbatarti-
sauaterazirenkaleraeta
denetarik ikusi zen: zur-

gin-lanak, oihalarekin
egindakoak, barazkiak,
taloak,ogia,pultserak...
15-20 trikitilari eta pan-
derojolekereederkialai-
tuzituztenbazterraketa
denak herritarrak.
18 joaldunhelduketa

gaztetxoagoak diren
beste batzuek ere eu-
ren harat-honatak egin
zituztenetaemakumez-
koenherri kirol saioaere
ederra izan zen. Ikuski-
zun polita eta pareka-
tua eskaini zuten.
SebastianLizasoeta

Joxe Agirrerekin egin-
dako bertso bazkariak,
bestalde,70 lagun ingu-
ru elkartu zituen. Baz-
kalondoan trikitilariekin
kalejiraereeginzen,eta
merienda plazan.
Magra lehiaketa ere

berexia izan zen. Bole-
torikgabe,pisuaasma-
tzea baitzen kontua.
Saltsa polita sortu zen
etaLutxiLlanos izanzen
gehien hurbildu zena,
benetako pisutik bost
gramora, hain zuzen.
Gaueko dantzaldian

eta kontzertuetan, he-
rritarrez gain, kanpotik
ere bildu zen jendea.

Dubaren zain
Aldizkari hau argita-

ratzen denerako, sor-
tzezSaharakoadenbai-

na ikasturteaherrianpa-
satzen duen Duba he-
men izatea espero du-
gu. Ikasturte berria ha-

siada,bainapaperkon-
tubatzuk tarteko, badi-
rudi atzeratu egin dela
bere etorrera.

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Egun osoan izan ziren ekitaldiek eta herritar guztiek izan zuten gozatzeko aukera.
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ITUREN

GIZARTEA � EHIZA SASOIA

Basurde ehiztariek
hasiera ona eman
diote denboraldiari
Hainbat
basurde
harrapatu dira

Arkaitz MINDEGIA
Urrian sartuakgaren

honetan,herrikoehizta-
riek prest dituzte pos-
tuak,eskopetaketago-
goaerebai, goizean jei-
ki eta zerura begiratze-
ko.Dagoenekobadituz-
te basurde andana bo-
tatuak inguruko men-
dietan. Gustura biltzen
diragoizeroehizara joa-
teko, eta bueltan pozik
etortzen dira basurdea

edo basurdeak ekarriz.
Ea zorte berdina duten
usoekinere. Usoakpa-
satzen badira, beraiek
eta herritarrek ere ban-
dak ikusizgozatukodu-
gu.

Dantzariak eta
joaldunak Orreagan
Joan den urtean be-

zala, aurten ere, Orrea-
ga-Zubiri lasterketan
parte hartu dute Ituren-
go joaldun eta dan-
tzariek. Lasterketa ai-
tzinetik, lasterkari gu-
ziei Aurreskua eskaini
zieten dantzariek, eta

korrikalariak lasterkaari
ziren bitartean, joaldu-
nek Zubiriko karrikak
alaitu zituzten. Dena
bukatzean, helmugara
ailegatu ziren lehenen-
go korrikalarientzat ere
astindu zituzten joare-
ak. Dantzariek erakus-
taldia ere eskaini zieten
irabazleei Aurreskua
dantzatzeaz gain.

Herri kirolak
Azken asteburuotan

biherritarrekbitxapelke-
tetan parte hartu dute.
Alde batetik, Ander Era-
sunekNafarroakoMaila
Nagusiko Aizkora Txa-
pelketakokanporaketan
jokatuzuen.Ezzuenzor-
terik izanetaezzen fina-
lerako sailkatu, baina ez
du honekin akituko ur-

tea. Izanen ditu erakus-
taldiak, baina azaroaren
19an Donezteben joka-
tuko den Euskadiko Bi-
garrenMailakofinalaiza-
nen du buruan.
Indartsudagoenbes-

tea Joakin Aioroa da.
EuskadikoIngudeAltxa-
tzeTxapelketanguttiga-
tik bigarren izan baita.
Xehetasunak kiroletan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Argazkiko bi basurde hauek azken asteetan ehiztariek gure mendietan botatakoak dira.
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � ONDDO ETA ZIZEN KOFRADIA

Kide berriak
izendatu dituzte
Onddo eta Zizen
Kofradiaren
Egunean
Miriam Diaz
Aroca, Begoña
Sanzberro,
Xavier Gabriel
eta Jose Mª
Aracama dira
kofrade berriak

TTIPI-TTAPA
Nahiz eta ekitaldiak

bezperatik izan, Nafa-
rroakoOnddoetaZizen
Kofradiak igandearekin
eginzuenurtekohitzor-
dunagusia,urriaren3an.
Goizeangoiz,gonbi-

datutako kofradietako
kideei harrera egin zi-

tzaien: Kantauriko An-
txoaren Kofradia, Do-
nostiakoAntxoarenKo-
fradia,ErronkarikoGaz-
taren Kofradia, Tolosa-
ko Babarrunaren Ko-
fradia, Bidasoko Izoki-
naren Kofradia, Bea-
saingo Odolkiaren Ko-
f rad ia , Nafar roako
Olioaren Kofradia, Na-
farroako Ardoaren Ko-
fradia,NafarroakoZain-
zuriaren Kofradia edo
GuijueloUrdaiazpikoa-
ren Kofradiak hartu zu-
ten parte.
Ohibezala,kofradia-

kokideberriakere izen-
datu zituzten: ekitaldi-
ra ailegatu ezin izan zu-

en Miriam Diaz Aroca
antzezleetaaurkezlees-
painiarra,BegoñaSanz-
berro Landa Garapen
eta Ingurumenkontsei-
laria, JoseMariaAraca-
maSodenakozuzenda-
ri nagusia eta Xavier
Gabriel, Lleidako Brui-
xaD’Or loteriaadminis-
trazioko nagusia. Lote-
riasaltzailerikhandiena
izateaz gain, espaziora
turismo-bidaian joanen
denestatuko lehenbizi-
koaere izanenomenda,

eta «Elgorriagako on-
ddoaespazioraerama-
nen duela» hitz eman
zuen.Kofradiarenagin-
te-makilahartuzuenEli-
sa Marinek hildako ko-
fradeakgogoan izan zi-
tuen, bereziki Salvador
Arozarena, Juanito
MariezkurrenaetaFran-
ciscoMartin Aiestaran.

100 KILO ONDDO
Gainerakoan,Zubie-

tako joaldunak eta txa-
ranga, aizkoralariak eta

harri-jasotzaileak, eta
nola ez, onddo dasta-
keta izan ziren. Aurten-
goan ere ehun bat kilo
prestatuzituzten.Gijue-
loko urdaiazpikoa ere
zozketatu zen, Xavier
Gabrielek eskainia eta
Begoña Sanzber ro
kontseilariari tokatu
zitzaion. Kofradietako
kideek zirkuito-termala
ere egin zuten eta ige-
rileku termalean 25 er-
laxio ibilbideren zozke-
ta ere egin zen.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Goiko argazkian kofradeak, eta behekoetan onddoak prestatzen.
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URROZ

BESTAK � AKITU DIRA

Giro polita
izan da
sanmigeletan
Asteburuan
eguraldi txarra
eta astez ona
izan dira

Joseba URROTZ
Ematen du herriko

bestak gero eta gehia-
go herrikoentzat dire-
la. Alde guzietan en-
tzuten da herrietako
bestetara gero eta jen-
de guttiago hurbiltzen
dela, eta gainera ortzi-
ral eta larunbateanegu-
raldi kaxkarra izan ge-
nuen Urrozen. Hortaz,
herritarrez gain, hagitz
jende gutti etorri zen
kanpotik gaueko dan-
tzaldi eta parrandara.
Hala ere, bi egune-
tan,hurrengo goizean

eguzkia ongi altxatu ar-
te egon zenik ere izan
zen.
Gainerako egune-

tan, aldiz, eguraldi bi-
kaina izangenuen, ezin
hobea, eta ekitaldi gu-
zietan jendeak ez zu-
en hutsik egin eta giro
ederrean parte hartu
zuen. Aizkora apostua
ikusten, herri bazkari-
an –sonbrilla eta guzti
egin zen–, gazteen ar-
teko herri-kiroletan,
haur jokoetan... Horiek
guztiek jendea mugitu
zuten.
Tiropitxonekoak ere

etorri ziren eta salmen-
ta polita egin omen zu-
ten, Andoni Egaña eta
Jexux Mari Irazu ber-
tsolariak ere aritu bai-
tziren txotxei tiroka.

Ekarritako petardo gu-
ziak ere saldu omen zi-
tuzten, ez zen giro as-

telehengauean, zirti eta
zarta.
Kanpotar gutti etorri

bazen ere, herritarrak
elkartzea eta ongi pa-
satzea ez da gutti!

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Haur, gazte zein helduek gozatu dute bestetan.



40 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 528 zbk.

2010.10.14

LEGASA

ERLIJIOA � ETB HERRIAN

Urriko hiru
asteburutan meza
grabatzera
etorriko da Euskal
Telebista
Mezetan
Legasako eta
Doneztebeko
abesbatzek
kantatuko dute

TTIPI-TTAPA
EuskalHerriko hain-

bat herritan egitendue-
na, Legasan eginen du
aldi honetanEuskal Te-
lebistak. Legasara eto-
rriko baita urriko hiru
as tebu ru tan meza
grabatzera. Lehenen-
go bi asteburutan Le-
gasako abesbatzak
kantatuko du eta hiru-
garrenean, berriz, Do-

neztebekoMendi abes-
batzaren txanda izanen
da.

Ur kontagailluaren
irakurketarako
data berria
Aurreko TTIPI-TTA-

PAren alean aipatu be-
zala, hainbat etxetan ur
kontagailuak irakurriga-
be gelditu zen eta ur
kontsumoa apuntatu
etaKontzejukobuzoian
irailaren 30a baino le-
hen uzteko eskatu zen.
Orain, ordea, epea lu-
zatzea erabaki da. Or-
tziral hau,urriak15, iza-
nen da azken eguna.

120 lagun Bidasoko
bizikleta martxan
«Pozik» gelditu da Bertiz-
koTurismoPartzuergoaBi-
dasoako mendi bizikleta
martxaren hirugarren edi-
zioak izandako erantzuna-
rekin. 120 lagunek parte
hartu zuten Behobia eta
Bertiz arteko 45 kilometro
dituen ibilbide luzeareneta
Sunbilla eta Bertiz arteko
12 kilometro dituen ibilbi-
de laburraren artean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lau basurde ehizatu dituzte
Hasidaehizadenboraldiaeta lehenbizikoaleakereharrapatzenhasi diraehizta-
riak. Joan diren asteburu hauetako batean, adibidez, lau basurde ehizatu zi-
tuzten herriko ehiztariek herriko mendietan.
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GIZARTEA � HERIOTZA

Tristura haundia
sortu du herrian
Joakin Martinen
heriotzak
Herritarrek
diruz lagundu
diote familiari

Fernando ETXEBERRIA
Irailaren 27an hil zen

Joakin Martin, bat-ba-
tean, etxetik ateratze-
rakoanbihotzekobaten
ondorioz.Gainera,egun
horretanbetetzekoakzi-
tuen64urte eta hurren-
goeguneanMankomu-
nitatean lanean haste-
koa zen.
Bereheriotzak tristu-

ra eragin du herritarren
artean eta familiaren
egoera ekonomiko txa-
rra ikusita, laguntza
ematea erabaki dute. Ia
herritar guztiek lagundu
dutehiletakogastueiau-

rre egiten, 2.336,52 eu-
roko gastua izan baita.
Lerrohauenbidez fa-

miliak eskerrak eman
nahi izan dizkiei babe-
sa eman dieten herrita-
rrei,baita Iratxeehorzte-
txeko arduradunei ere.
Aldizkari honetako Ira-
kurleak Mintzo sailean
JoakinensemeJokinek
eginiko idatzia irakur
daiteke, 8. orrialdean.

EZKURRA

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Noble-Goikoetxea familiaren eta Mindegiatarren bazkariak
Berez Ezkurrakoak den baina Gipuzkoa aldean bizi den Noble-Goikoetxea fa-
miliak bazkaria egin zuen urriaren 2an Barranka Ostatuan. Bildu ziren lehen al-
dia izan zen, baina adierazi zutenez, urtero elkartzen saiatuko omen dira. Bi-
haramunean, berriz, Mindegiatarren txanda izan zen, Miel Mindegia aizkolaria
tartean zela. Hiru anaia herrian bizi dira, baina gainerakoek beste herrietara jo-
an behar izan zuten: Zubieta, Beintza-Labaien, Oronoz-Mugairi... Urteko hi-
tzorduarekin segitzeko asmoa dute hauek ere. Gisa honetako bilkurak oso po-
sitiboak dira txikitako urte haiek gogoratzeko, gaur egungo kontuez mintza-
tzeko eta bide batez, familiako harremanak sendotzeko.
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GIZARTEA

TURISMOA � LANDETXE SOLIDARIOAK

Jende solidarioari deskontuak egiten
dizkioten landetxeak ere badira
Landetxe
solidarioak
deitzen dira eta
eskualdean bi
daude:
Zugarramurdin
eta Etxalarren

TTIPI-TTAPA
Bisitariei lo egiteko

eta jateko tokia eskain-
tzen dieten landetxe-
ak dira. Ez, ordea, ber-
tze gainerakoak beza-
lakoak; landetxe soli-
darioak baitira.Gober-
nuz Kanpoko Erakun-
deekin eta irabazi as-
morik gabeko entita-
teekin kolaboratzeak
eta jende solidarioari
beherapenak egiteak
bereizten ditu gainera-
koetatik. Eta duela ur-
tebete inguru elkarte
batean bi ldu ziren:
Landetxe Solidarioen
Elkartean, alegia. Cas-
tellongo (HerrialdeKa-
talanak) landetxe ba-
teko jabe bat izan eki-
menarenbultzatzailea.
Badirudi, bera lehena-
gotik hasia zela jendea-

ren solidaritatea esker-
tzen.
Elkartea sortu zene-

tik urte batera, estatu
espainiarrean 67, He-
go Euskal Herrian sei
eta gure eskualdean bi
dira gisa honetara lan
egiten dutenak: Zuga-
rramurdiko Haitzetxea
eta Etxalarko Saroibe-
rrikoborda.

BALDINTZAK
Bi dira landa turis-

moko ekimen honetan

partehartzekoeskatzen
direnbaldintzakedoau-
kerak. Alde batetik,
landetxeko jabeek
%10eko deskontua
egin behar diete orga-
nu edo odol-emaileei,
GKEGobernuzKanpo-
koErakundeekokidedi-
renei, gizarte bolunta-
rioei...Bertzela,egonal-
diaren preziotik %15
GKEtaraedoelkarteba-
tera bideratzeko esku-
bidea izanen du beze-
roak, hala nahi izanez

gero. Ordaindu beha-
rrekotikdeskontatuegi-
nen litzateke aipatu za-
tia.
Bezeroek, beraz, bi

eskaintzahauetakobat
aukera dezakete. Gu-
ttieneko bi baldintza
hauetatikaitzinera, lan-
detxe bakoitzak eraba-
kikodunoraino izanso-
lidario.
ZugarramurdikoHai-

tzetxean, adibidez,
odol-emaileeietaGuru-
tze Gorriko langile eta

kolaboratzaileei %10-
eko deskontua egiten
diete, eta Gobernuz
Kanpoko Erakunderen
bat diruz laguntzeaga-
tik %15eko beherape-
na izanen dute bisita-
riek. Eta Etxalarko Sa-
roiberrikobordan, Go-
bernuz Kanpoko Era-
kundee ta ra %15
bideratzeko aukera es-
kaintzen da.
Informazio gehiago

jaotzekowww.casasru-
ralessolidarias.com-en.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gure eskualdean bi dira ekimen honekin bat egin duten landetxeak: Zugarramurdin bat
eta Etxalarren bertzea. Argazkian Zugarramurdi ageri da.

EZAUGARRIAK
Landetxeko jabeek
%10eko deskontua
egin behar diete
organu edo odol-
emaileei, GKE
Gobernuz Kanpoko
Erakundeko kide
direnei... Bertzela,
egonaldiaren prezio-
tik %15 GKEtara edo
elkarte batera bidera-
tu behar dute, beze-
roak hala nahi badu.
Bi baldintza horietako
bat aukera daiteke.
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Bizibiziki
enpresarekin
elkarlanean
turismo aktiboa
garatu nahi da

Esteban AROTZENA
Bizibiziki enpresa gi-

puzkoarrekoteknikariek
eta zenbait herritarrek
osatutako taldeak bi bi-
lera egin ditu dagoene-
koherrirakoTurismoPlan
Estrategikoa garatu as-
moz.Hiruzpalauhilabe-
te iraunenduenelkarlan
honen ondoren, plana
erredaktatzeari ekinen
dioteteknikariekaipatu-
tako bileretan jasotako
ideiaketaekarpenakera-
biliz horretarako.
Lehengo uztailaren

28anaurkeztuzienUda-
lak Bizibiziki enpresa
pleno aretoan elkartu-
tako 40 herritarrei. Era-
kunde guzietako or-
dezkariak etamerkata-
riak osatzen zuten He-

rrikoEtxeakgonbidatu-
tako taldehau. Iñaki eta
Ekaitzek,Bizibiziko tek-
nikariek,esandakoaren
arabera, turismoa akti-
boarenkontzeptuanoi-
narritutako plana pro-
posatuko dute Goizue-
tarako, kultura, natura
eta abentura lotuko di-
tuena, alegia.
Turismo Planaren

barrenean,azpiegiturak
nahitaezkoak dira, jaki-
na. Heldu den udabe-
rrirako irekita egonen
omen da Udalak estra-
tegikotzat jotzen duen
aterpetxe ederra. Ho-
rixe izanda,hainzuzen,
plana egiten hasteko
arrazoietakobat.Bi ad-
ministrazioek,Nafarroa-
koGobernuaketaUda-
lak, egindako esfortzu
ekonomikoari errendi-
mendua atera nahi zaio
aterpetxera jendeaera-
karriz.Horrekherriaber-
pizten ere lagunduko
duelakoan daude He-
rriko Etxean.
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GOIZUETAGOIZUETA

TURISMOA

Turismo Plana
garatzeko
taldea osatu da
herrian

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Turismo Planaren ardatzetako bat da aterpetxea.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Erantzun ederra ikastaroei
Inoiz ez bezalako erantzuna eman diote herritarrek Udalak antolatu dituen ikas-
taroei. Yoga suertatu da aurten arrakastatsuena, 25 lagunekin, tartean hiru
gizonezko; Oihanaren margogintza taldea 17 emakumek osatu dute; Izasku-
nekin soinketa eginen dutenak 23 izanen dira, eta Amaiarekin aerobic-a 11 la-
gunek eginen dute. Ez da esan beharrik izanen, noski, azken bi talde haueta-
ko kide guztiak ere emakumeak direla.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Gaztetxoak futbiton
Xumar Bakeroren gidaritzapean lehenengotik laugarren mailara bitarteko 17
gaztetxo futbitoko entrenamenduak egiten hasi dira ostiraletan. Aurreraxeago
inguruko herrietakoen kontra partidak jokatzeko asmoa ere ba omen dute.
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GIZARTEA � ARGAZKIAK

Argazki
erakusketa eginen
da aurten ere San
Martin jaietan
Argazkiak
Kontsejun jaso
eta erakutsiko
dira

Maider eta Kontxi
San Martinetarako

hilabete inguru faltada,
baina aurretik egin be-
harreko lanak izatendi-
tugu Aranon. Azken ur-
teetan bezala, aurten
ere argazki erakusketa
eginen da herritarrek
ateratako argazkiekin.
Gaia betiko moduan,
Arano izango da eta ar-
gazkiak Kontsejun jaso
eta erakutsiko dira. Au-
rrerago aipatuko dizki-
zueguxehetasunguzti-
ak, momentuz hasi ar-
gazkiak prestatzen.

Ereñozu-Arano
VI. igoera
HaritzaEskabazioak

laguntzaile zutela, sei-
garrenaldizegindaaur-
ten bizikletaz Ereñozu-
tik Aranorako bidea.15

lagunez osatutako tal-
deakeguraldi apartare-
kineginzuenbidaia,be-
harbadaberoegi, baina
egun pasa egiteko ezin
hobea.Helmugara lehe-
na iritsi zena Iñaki Goi-
koetxea izan zen, biga-
rrenaMikelOtegietahi-
rugarrena Garikoitz
Etxebeste; beteranoe-
tanOierSantakrutz izan
zen azkarrena eta nes-
ketan lehena Josune
Uzkudun. Aipatutako
guztieksaria jasozuten.

Bexabitik Aranora
Irailaren 26an egin

zuten urteroko Bexabi-
tik Aranorako bidaia
HernanikoXalapartael-
karteko hainbat kidek.
Bazkalondoren, tokan
ibili zirenetaNekaneeta
Mikelek irabazi zuten;
sariak ere jaso zituzten.

Guraso Elkarteko
bilera
Goizueta eta Arano-

ko Guraso Elkarteko ki-
deek bilera egin zuten

irailaren 27anherriko el-
kartean. Aurrera begira-

kofuntzionamendualan-
du zuten eta biharamu-

neko Goizuetako bilera
orokorreanonartuzuten.

ARANO

PINOK UTZITAKO ARGAZKIAK

Taupada Samba taldea
Irailaren 25erako programatua zegoen, baina ezinezkoa izan zen, egun horre-
tan eguraldia ez zelako gure alde jarri eta astebete atzeratzeko erabakia hartu
zuten. Herriko haurrentzako zuzendua zegoen, ez ikusteko, beraiek batukadan
parte hartzeko baizik. Oso ongi pasatu zuten, erritmoak ederki eramanez jo zu-
ten, dantzatu ere egin zuten eta haien aurpegietan ikus zitekeen pozik zeude-
la. Kontsejuko terrazan hasi zen jotzen perkusio taldea, 11:15 aldera, hemen
txandaka denak denetik probatuz, ekarritako musika-tresna guztiak, alegia.
Azkenerako herrian gora eta behera ibili ziren giro ezin hobean, bai haurrak eta
bai helduak ere, bazkaltzeko garaia heldu artean. Elkartean bazkaldu zuten, le-
henengo haurrek eta atzetik gurasoek eta batukada taldekoak. Berriz errepi-
katzekomoduko esperientzia izan zen eta esan beharra dago zorte handia izan
dutela herriko haurrek Donostiako Taupada taldeko bost partaide bertan iza-
teagatik. Noski, eskerrak eman behar zaizkio Pinori bera izan baita proiektua
aurkeztu eta aurrera eramateko ahalegina egin duena.
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LEITZA

Urte osoan edo
noizbehinka
erabil daitezke
bizikletak

TTIPI-TTAPA
Plazaola(n) bizi zerbi-

tzuaren bidez, Plazaola
Partzuergo Turistikoak,
Udalaren laguntzarekin,
bizikletenalokairusiste-
ma publikoa jarri du
martxan, ingurukobeste
herri batzuetan bezala.
Bizikletakbierabiltzai-

lemoteizuzenduakdau-
de: harpidedunei eta
noizbehinkakoerabiltzai-
leei. Harpidetzeko edo
bizikletak urte osoan
maiztasunezerabili ahal
izateko, 30 euro ordain-
du behar dira; noizean
behinerabiltzeko,berriz,
nortasuna baieztatzen
duendokumenturenbat
aurkezteaz gain, 0,5 eu-
ro ordaindu behar dira
lehenengo orduan, eta
euro bat hurrengoetan
–gehienez lau orduz–.
Edozein dela ere, kirol-
degian egin behar dira
kudeaketak.
Bizikleten zerbitzua

martxan jartzearen hel-
burunagusiamugikorta-
sun jasangarria bultza-
tzea da, kutsadura mu-
rriztuz, eta soinurik ga-
be eta modu azkar eta
eraginkor batean bate-
tik bestera ibiltzeko au-
kera eskainiz. Aldi bere-
an, osasunaren eta es-
paziopublikoarengoza-
menaren alde egin nahi
izan dute.
Leitza,Lekunberrieta

Irurtzuneraekarritako30

bizikletak asfaltoan edo
zementuan, edo lur ha-
rroetan ibiltzeko presta-
tuakdaudelaadierazidu-
te; baina ez omen dira
erabilgarriak mendiko
ibilbideetarako.
Zerbitzuaeguneroes-

kaintzen da eta gehie-
nez lau orduz erabil dai-
teke. Ordu kopuru hori
gainditzenduenak30eu-
roko zigorra izateaz ga-
in,hilabetebatezezindu
zerbitzua erabili.

Mikologialdia
Aurtenhirugarrenal-

diz Mikologialdia anto-
latu du ALKE Kultur El-
karteak Udalaren eta
MendibilMendiTaldea-
ren laguntzarekin.Urria-
ren 20tik 24ra ontto eta
zizakbildukodira talde-
taneta haurrekmarraz-
kiak eginen dituzte es-
kolan erakusketarako.
Urriaren23an,09:30ean
haurrekinmendi ateral-
dia eginen da ontto eta
zizak biltzera eta arra-
tsaldean,bildutakoaren
sailkapena eginen da.
Urriaren 24an, azkenik,
11:00etatikaurrera,era-
kusketamikologikoaeta
eskolako haurren ma-
rrazki-lehiaketarenera-
kusketaeginendiraKa-
rrapen.

Hileta zibilak behin
betiko onartuak
Udaletxean hileta zi-

bilakegitekoaukera iza-
nen da hemendik aurre-
rak. Udalak uztailean
eman zion araudiari ha-
sierako onespena, eta
abuztu hasieran Nafa-

rroakoAldizkariOfiziale-
anargitaratuzen.Alega-
zioak aurkezteko epea
bukatu, eta ez denez
erreklamaziorikaurkeztu,
behin betiko onespena
emanzaioaraudiari.He-
rrianerroldatuakdaude-
nek50euroordaindube-
harkodituzte,etagaine-
rakoek 100 euro.

Zinema denboraldia
Urriarekinbateraha-

si da zinema denboral-

di berria. Saioak ostiral
gauetan, 22:30ean, eta
igandetan, 19:30ean,
eskainiko dira. Urriaren
22 eta 24an, adibidez,
Michael Hanekeren La

cinta blanca filma emi-
tituko da. Eta hilaren
29aneta31n,berriz,Da-
vid Sladeren La saga
Crepúsculo.Sarrerasei
euro kostako da.

MUGIKORTASUNA � ZERBITZU BERRIA

Bizikleten zerbitzu
publikoa jarri dute
Udalak eta
Plazaolak

ARGAZKIAK: HITZA

Giro ederra Aurrera elkartearen egunean
Bazkideek ezin hobeki erantzun zuten urriaren 2an egin zen Aurrera Egunean.
Orain artekoan bazkideen erantzuna ona izan bazen, laugarren edizio hau are
jendetsuagoa izan zen, batez ere karrapean egin zen herri bazkaria. Gainera-
ko ekitaldiak ere ongi atera ziren.

ARGAZKIA ETA TESTUA: FERNANDO ETXEBERRIA

Kimikako nobel sariduna Peru-harrin
Argazkian ageri den lagun kuadrillak –Ezkurra eta Leitzakoak– Peru-harri mu-
seoa bisitatu zuen irailaren 2an. Eta beraien sorpresarako, bisita gidatua bu-
katzen ari zirela, hainbat lagun bizikletaz igotzen ikusi zituzten. Eta hantxe ager-
tu zen Dudley Herschbach kimikako nobel sariduna, Etxenike ikertzaile ospe-
tsuarekin. Plazaolako trenbidean barna etorriak zirela esan zuten.
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EHIZA � DENBORALDI BERRIA

Iaz baino 6.000
euro gutxiago
atera dira uso
postuen enkantean
Guztira 12.000
euro atera dira
26 ehiza
postuetan

Juana Mari SAIZAR
Uso ehizako postu-

ak kostata bete dira bi-
garrenenkantean.Guz-
tira 26 postu dira eta
aurten ateratako dirua
12.000eurokoa izanda,
iaz baino 6.000 gutxia-
go.Krisiareneraginaeta
usoarenpasearennora-
bidea aldatu dela izan
daitezkediruarenbehe-
rakadaren zergatiak.

DENBORALDIA HASI
ORDUKO BASURDEA
Basurdeehizagaraia

irailean ireki zenetaAre-

so eta Leitzako kuadri-
lla batek 128 kiloko ba-
surdeaharrapatu zuten.
Tiroa eman ziona Fran-
ciscoPellejeroherritarra
izan zen. Ez da ohikoa
halakopisukoanimaliak
ehizatzea, inoizezomen
zaiehorrelakorik tokatu.

Nazioarteko
lehiaketan ere
irabazle Alustiza
Oñatin(Gipuzkoa) jo-

katzen den Nazioarteko
Artzain Txakur Lehiake-
tan hamahiru urte pasa-
tu eta aurten azkenean
Antonio Alustiza nagu-
situ da, Ttiki txakurra-
rekin. Lehenengo fase-
anlehenageratuzen,bi-
garrenarengandikpuntu
batera. Eta bigarren fa-

sean lan oso ona egin
ondoren puntu dezente
kenduzizkionbigarrena-
ri.Zazpiurtekotxakurrak
Antonioren esanak umil
etaarin-arinbetezituen,
eta hori izan zen artal-
dea ongi menderatzeko
gakoa.

Herriko langileak
Herriko lanetan aritu

diren bi langileak buka-
tu dute lau hilabeteko
kontratuamendikolane-
tan eta inguruko bazte-

rrak,bideak,ubideaketa
herria txukuntzen aritu
ondoren.

Kirol kontuak
Unai Onsalo herriko

pilotaria Pauen izan da
MundukoPilotaTxapel-
keta jokatzen.Hau idaz-
terakoanoraindikezge-
nuen emaitzarik lortua
bainazorterikonenaopa
diogu, hurrengo alean
idatziko ditugu xeheta-
sunak.
Bestalde,AdurEtxe-

zarreta herriko txirrin-

dulari gaztea Kanta-
brian izanzenEspainia-
ko Txapelketan. Nafa-
rroakoselekzioarenari-
tu zen eta bere mailan
70 lehiakideren artean,
zortzigarrengeldituzen.
Orain, denboraldi hau
bukatuta,negupartean
eskiatzenhasikodaeta
hiruhilabetekokontzen-
traziobatprestatuadu-
teJakan (Huesca),Egu-
berriondoren.Han izan-
go da Adur ere, baina
bere berri aurrerago
idatziko dugu.

ARESO

UTZITAKO ARGAZKIA

128 kiloko basurdea harrapatu dute Leitza eta Aresoko ehiztari kuadrilla honek.
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BAZTAN

KULTURA � EUSKAL KANTUAK

Baztango
kantuzaleen
hitzordua astero
Amaiurren
7 eta 14 urte
bete dituzte
Amaiurko
Gaztelu
Taldeak eta
Talde Basak

TTIPI-TTAPA
Euskaldunak betida-

nikizandukanturakoza-
letasuna. Eta afizio hori
abesbatzetanpartehar-
tuz asetzen dute batzu-
ek, eta mahai inguruan
kantatuz,bertzeek.Baz-
tanen, erraterako, hor-
txedagourteetanElizon-
doko Abesbatza. Baina
horrez gain, badira kan-
tuzaletasunaren bertze
adibide batzuk ere:
Gaztelu Taldea eta Tal-
deBasa.Biak ereAmai-
urkoak, bainaBaztango
bertzeherrietakojendea
ere mugitzen dutenak.
Bien funtzionamendua
desberdina izan arren,
baten zein bertzearen
helburua euskal kantak
abestuz«ongipasatueta
gozatzea» da. Halaxe
adierazi digu Juan Mari
Alemanamaiurtarrak, bi
taldeetako kide denak.

GAZTELU TALDEA
Euskal kantak hiru aho-

tsetara abesten dituen
Gaztelu Taldeaduela 14
bat urte sortu zen. Eta
hasieratik izan zuen ha-
rreraonaherrian.Denbo-
rarekin, halere, aldake-
tak izanditu: «taldeaha-
si zenean gehienak
amaiurtarrak ginen, eta
orainhirubertzerikezga-
ra eta gainerakoakBaz-
tango bertze herrieta-
koak dira», azaldu digu
Alemanek. Gaur egun,
zuzendariaz gain, 36 ur-
tetik 60 urte bitarteko
Amaiur, Erratzu, Elbete,
Elizondo, Aniz eta Be-
rroetako 18 kidek osa-
tzen dute taldea.
Asteazkenero egiten

dute hitzordua, 21:30-
ean Gaztelu Elkartean.
Eta asteroko entseguez
gain, herriko bestetan
emanaldittikibateskain-
tzen dute. Ondoko he-
rrietaneta«tartekaurrun-
xeago»eresaioakeska-
intzen omen dituzte:
«Baztangoherri batzue-
tan, Baigorrin (Nafarroa

Beherea),Aldude(Nafa-
rroa Beherea), Honda-
rribia(Gipuzkoa),Donos-
tia,Antzuola(Gipuzkoa)...

TALDE BASA
Izenetik antzeman

daitekeen bezala, Talde
Basa ez da Gaztelu Tal-
deabezain «serioa». «Bi
estilo jorratzen dituzte»,
dioamaiurtarrak:«Gazte-
lu Taldeak musika eus-
kaldunabainamoduse-
rioagoanetalanduanegi-
ten du. Talde Basak, al-
diz, besta giroan».
Kontatu digunez,

«otordubatzuetanelkar-
tu eta mahai inguruan
kantatzen» aritzen dira
Talde Basakoak, ahots
batera edo gehienez bi
ahotsetara.«Ongipasa-
tzendugu»,gaineratudu.
Orain 7 urte inguru sor-
tu zen eta 25 urtetik 48
urtebitartekoAmaiureta
Elizondoko 12 lagunek
osatzen dute, zuzenda-
ririkgabe.ElizondokoFe-

rien ondoko ortziralean
hasi eta apirileko azken
ortziraleraarte,22:00etan
Gaztelu Elkartean afal-
du eta ondotik kantari
aritzen dira.
Ibili izan dira herritik

kanpo ere, hala nola,
Baztango bertze herrie-
tan, Bankan (Nafarroa
Beherea),Saran,Urdazu-
bin... Baina badute ne-
guparteanhutsikegiten
ezdutenbertzehitzordu
berezi bat ere: zerri-hil-
tzea. «Euskal zerri bat
hiltzen dugu Amaiurko
Salaberriko Bordan, Bi-
ttor Jauregik –Talde Ba-
sako kidea– hazitakoa.
Modutradizionaleanhil-
tzen da, odolkiak, ira-
tzearekin erre, anisa eta
gailetak... Zerri puskak
lehendabiziko barrideei
banatu...», adierazi digu
Alemanek.

DENETARIKO KANTAK
Baztan-Baigorri kan-

ten liburuxkatik hartuta-

ko abestiak aukeratzen
dituzte,zaharrakbatzuk,
berriakbertzeak,ezagu-
nak gehienak eta hain
ezagunakezdirenakber-
tzeak,bainaAmaiurkoa-
ren irudiko, denak ere
«arras politak».
Euskal kantak abes-

tea gogoko duenari ere
luzatu dio aholkua: «tal-
debateanpartehartueta
kantuarekin goza deza-
la.Geroikusikodugiroa,
estiloa, kanta motak...
zeingustatzenzaionge-
hienedozeinetangoza-
tzen duen gehien. Jua-
nito Erasok erraten zu-
enbezala,kantatzendu-
ten herriak bizi dira». Eta
kantatzea «terapia ona»
delakoandago,«gurebi-
zimoduan ditugun ara-
zoguziaklasaitzeko.Afi-
zioa eta gogoa izanez
gero,kantatzekoedozei-
nek balio du».
Gonbidapenagustu-

koa izanez gero, hitzor-
dua Amaiurren.

ARGAZKIAK: FELIX MENA ETA MIKEL SOBRINO
Goiko argazkian Gaztelu Taldea eta beheitikoan Talde Basa.

KANTUZALETASUNA
«Gaztelu Taldeak
musika euskalduna
baina modu serioago-
an eta landuan egiten
du. Talde Basak, aldiz,
besta giroan»

«Afizioa eta gogoa
izanez gero, kanta-
tzeko edozeinek
balio du»

Juan Mari ALEMAN
Amaiurko kantuzalea
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BAZTAN

HEZKUNTZA � AZPIEGITURAK

Hasi dira Iruritako
eskola berria
eraikitzeko lanak
2011/2012
ikasturterako
prest egotea
espero da

Maite OTEIZA
Urriaren 1ean eman

zitzaion Iruritako esko-
lako obrari hasiera. Na-
farroako Gobernuko
HezkuntzaDepartamen-
tuak egindako lehiake-
tan, Doneztebeko Ma-

riezkurrenaenpresagel-
dituzenlehenbizikopos-
tuan eta, beraz, berari
agindu dizkio lanak.
Iruñetik egindako

deialdian ageri denez,
gehienezseihilabeteeta
guttienezbortzhilabete-
ko epea dute egiteko,
obra baimena eskura-
tzen dutenetik hasita.
Hasierabatean,Egu-

berrienondorakoizanen
zelaerranzen,gerootsai-
leragibeleratuzenondo-

tikAsteSaindura. Azke-
nik2011/2012ikasturte-
rakoprest egotea espe-
ro da.
Eskola berria Arana-

bia frontoiaren ondoan

dago, Udalak erositako
lur eremu ttiki batean.

Liburutegiaren
inaugurazioa
Heldudenastean,urria-

ren 20an inauguratuko
da liburutegi berria.
Horrenharira,17:30ean
antzerkia izanendaeus-
karazPasadas las 4 tal-
dearekin.

ARGAZKIA: XABI BALLARENA
Argazkian ikusten den eremuan eraikiko dute etorkizuneko Iruritako eskola berria.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hauek tomateak Erratzun
Argazkian ikus daitezkeen bi tomate ederrak Erra-
tzuko Sumusuko Garazi eta Nereak Filipeneko ba-
ratzean hartutakoak dira, etxean egindakoak. Ga-
razi 1,260 kiloko tomatea eskuan dago eta Nerea,
berriz, 750 gramokoarekin. Gaurgero otordu ede-
rra egin izanen dute...

UTZITAKO ARGAZKIA

BKTko neskak txapeldun Andosillan
Denboraldi berria modu paregabean hasi dute batzuk. Baztango Kirol Taldeko in-
fantilek, behintzat bai. Urriaren 2an Andosilla Hiria eskubaloi torneoan parte har-
tu zuten eta bai irabazi ere. Goizean bi partida jokatu zituzten eta arratsaldean fi-
nala etxeko taldearen kontra. Txapeldun izateaz gain, torneoko jokalari onenaren
saria BKTko taldekide batentzat izan zen: Oronoz-Mugairiko Maite Arregirentzat.
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KULTURA � OSPAKIZUNAK

Hamaikagarren
kirikoketa besta
eginen da urriaren
23an Arizkunen
Kirikoketariak,
txalapartariak,
sagardo
dastaketa eta
kontzertuak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Jo ala Jo Kultur Tal-

dearen ekimenez, aur-
ten hamaikagarren al-
diz Kirikoketabestaegi-
nen da urriaren 23an,
larunbatarekin Arizku-
nen. Egun osoko egita-
raua prestatu dute aldi
honetan ere:

• 11:00etan: ate irekie-
ra. Sagardoa eginen
da Gamioxarreko Do-
laretxean:sagar jotzea,
estutzea, zuku dasta-
keta eta kupeleratzea.
•Ondotik:kirikoketa jo-
tzea.
• Bitartean: Nafarroa-
kosagardoendastake-
ta eta pintxo eta gaz-
tain jatea. Karriketan

barna musikariak eta
dantzariak ariko dira.
•14:30ean:herribazka-
ria. Txartelak ohiko le-
kuetan salgai: Intzan,
Arizkungo Dolaretxe-
an eta Zubipuntan.
•18:30ean: txalaparta-
riak. Hainbat lekutan
etahainbaterataraari-
ko dira, horien artean
Faltzes, Sara eta Ses-
taoko txalapartariak
etorriko dira.
•22:00etan:kontzertu-
ak.

Aroztegiako
proiektuari
buruzko batzarra
Aroztegia eta gero

zer?plataformakdeitu-
ta, ortziral honetan,
urriak 15, Aroztegiako
proiektuari buruz min-
tzatzeko batzarra egi-
nendaElizondokoAriz-
kunenea KulturEtxean.
Oraingoegoerazetahe-
mendik aitzinerakoaz
ariko dira, 20:30etik ai-
tzinera.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Lekarozko ikasle ohiek Txokoaren 25. urteurrena gogoratu dute
Beraien txokoaren inaugurazioaren 25. urteurrena izan zuten gogoan Lekarozko
ikasle ohiek irailaren 26an. Txokoa 1985ean ireki zuten, ikasle eta irakasle ohiek
ikastetxea bisitatzen zutenean, biltzeko eta egoteko leku bat izan zezaten. Aldi
berean, familian otorduak egiteko ere baliagarria izan damende laurden honetan.
Gaur egun, moldaketa batzuk egin dira eta egoitza soziala bertan izanen dute.

TESTUA: MAITE OTEIZA ETA ARGAZKIA: XABI BALLARENA

Landa eremuko eskolen garrantzia aldarrikatu dute unibertsitatean
Baztango eta Urdazubi eta Zugarramurdiko eskoletako ordezkari talde bat NUP
NafarroakoUnibertsitate Publikoan izan zen buruilaren 30ean, landa eremuko es-
kolei buruz klase bat eskaini zieten Irakaskuntza egiten ari diren bigarren mailako
ikaslei, euskaraz eta gaztelaniaz. Nafarroa mailan, landa eremuko eskolek bere
papera eta garrantzia aldarrikatzen dute, hezkuntzan portzentaje aipagarria or-
dezkatzen dutelakoz. Nafarroan 70 landa eremuko eskola daude, eta gaur egun
unibertsitatetik ateratzen diren hezkuntzako profesionalak ez dute haien berririk,
eta Nafarroan dagoen errealitateko eremu bat ez dute ezagutzen. Errealitate ho-
ri hausteko asmoz, landa eremuko eskolak unibertsitaterat hurbildu dira, eta ere-
mu horretan eskolen izaera eta nortasuna kontuan hartzeko aldarrikatzeko.
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ERREPIDEAK � KONPONKETAK

916.765 euro kostako da
Almandozko zeharbidea berritzea
Nafarroako
Gobernuak
714.790 euroko
dirulaguntza
emanen du

TTIPI-TTAPA
916.765 euro kosta-

ko da Almandozko ze-
harbidea berritzea eta
horietatik 714.790 eu-
ro Nafarroako Gober-
nuak bideratuko ditu.
Hala hitzartu zuten irai-
laren 29an Laura Alba
Herri Lan, Garraio eta
Komunikazio kontsei-
lariak eta Virginia Ale-
man alkateak eta San-
ti Aldako alkateordeak
Udalaren izenean.
Nafarroako Gober-

nukobidepartamentuk
emanen dute dirula-
guntza: 463.487 euro
Herri Lan, Garraio eta

Komunikazio Departa-
mentuak paratuko di-
t u ; e t a ga i ne r ako
251.303euroakTokiAd-
ministraziokoDeparta-
mentuak paratuko ditu
2009-2012ko Toki Az-
piegituren Planaren bi-
tartez (sareen berritze
lanak).

Hitzarmenaren ara-
bera,Udalareneskugel-
dituko da obraren kon-
tratazioa eta zuzenda-
ritza, eta lanak egiteko
behardirenondasuneta
eskubideez ere berak
arduratu beharko du.
500 metroko zatian

eginendira lanaketabe-

reziki zoladura berritu-
ko da. Horrekin batera,
elektrizitate, telefonoeta
argiteriapublikoarenka-
nalizazioak ere zahar-
berritukodira.Bidearen
gehieneko zabalera
zazpi metrokoa izanen
da, eta bi aldeetan es-
paloiak izanen ditu.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES
Ezkerretik hasita, Virginia Aleman alkatea, Laura Alba kontseilaria eta Santi Aldako alkate-
ordea, irailaren 28an hitzarmena sinatu zutenean.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Bat bertzearen larruan jartzeko Bidelagun jardunaldia
10 urtez bertzearen larruan jartzen izenburupean Bidelagun jardunaldia egin
urriaren 2an Elizondoko Kultur Etxean. Ekimen irekia izan zen, eta tartean ha-
inbat solasaldi izan ziren: Madrilgo Konplutense Unibertsitateko Jose Carlos
García Fajardok Bertzearen larruan jarri hitzaldia eskaini zuen; Javier Elzok, be-
rriz, Gazteria: nolakoa da. Nola inplikatu gizarte ekintzan. Joerak eta aukerak
izan zuen hizpide. Bidelagun 10 urte bideo emanaldia ere izan zen, baita Prak-
tika egokiak boluntariotzan mahai-ingurua ere. Akitzeko bazkaria egin zuten.

NAFARROA

Lur aretoan
jokatuko da
Kantu
Txapelketako
finala

TTIPI-TTAPA
EuskalKantuzaleenEl-
kartearen ekimenez,
abian da Nafarroako
Euskal Kantu Txapel-
keta. Izena emateko
epea zabalik dago eta
urrian egin behar da,
Kantuzalearen Nafa-
rroako egoitzara dei-
tuz (948 144706) edo
idatziz (nafarroaga-
raia@kantuzale.net).
Xorroxin (948 581374)
e ta Kar rape (948
610914) irratietan ere
eman daiteke izena.
Txapelketako lehen
kanporaketa azaroa-
ren 6an jokatuko da
Etxarri-Aranazen; bi-
garrenaBerriobeitineta
finala Elizondoko Lur
dantzalekuan,azaroa-
ren 20an. Sa ioak
18:00etan izanendira.
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Erosi nahi
duenak Herriko
Etxera joan
behar du

Koro eta Margari
Kanposantuko la-

nak finitu berriak dira:
bigarren iturri bat eman
da dagoeneko, barne-
ko aldean eta kanpo-
ko aldean farola bana
ere paratu dira, eta ho-
rrez gain, hamalau hi-
lobi berri ere eraiki di-
ra. Hilobi hauek salgai
eman dira eta intere-
satuta daudenek He-
rriko Etxean galdetu
beharko dute.

Gela berria
eskolan
Ez dakigu hilerria

haunditzearena berri
ona ote den... Baina

eskola haunditzea se-
gur gaude gauza ona
dela. Herria aitzinera
doaielako seinale ona
da.
Zugarramurdiko es-

kolan gela berri bat ire-
ki behar izandute, hau-
rren kopuruaren beha-
rrez. Orain arte psiko-
motrizitate gela zena
ikasgela bihurtu dute,
etapsikomotrizitatege-
la, berriz, patio estali-
rat eraman da. Patio-
ko zati bat etsi dute
horretarako, eta hura
gurasoek pintatu eta
txukundu ondot ik ,
ederki gelditu da.

Dirulaguntza
Turismo jarduerak

garatzekodirulaguntza
eman dio Nafarroako
GobernuakUdalari. Ze-
hazki 2.686,32 euro
hartuko ditu.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � AZPIEGITURAK

Guztira hamalau hilobi berri egin dira
kanposantuan egin diren lanekin

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Jende andana herrietako eskolen bestan
Izigarri ongi gan zen urriaren 3an egin zen eskola ttikien eguna eta 235 lagu-
nek parte hartu zuen. Goizean pasaietan ibili ziren Zugarramurdiko eskoletatik
Narkoneko-bordaraino, pottoka-bidetik, leizea gurutzatuz. Eta eguerditik aitzi-
nera bestak Urdazubin segitu zuen, bazkaria eta musikarekin.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Kanposantuaren bi zatiak ageri dira argazkian: eginak dauden hilobiak eta saltzeko dau-
denak.
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SARA

AISIALDIA � URRIAREN 18TIK 23RA

Aurten ere egur-
ikatza nola egiten
den ikusteko aukera
izanen da Olentzero
ekimenari esker
Xalbat
ikazkinak
bi txondor
eraikiko ditu

Joanes GARCIA
TurismoBulegoak ja-

kinarazi digunez, Herri-
ko Etxeak eta Arbolak
elkarteak Pays Basque
Magazinehilabetekaria-
ren laguntzarekinOlen-
tzerodeiturikoekimena
antolatuko dute aurten
ere.
Leizetakobideanden

Garbala auzoan iraga-
nen da urriaren 18tik
23ra. Euskal Herriko
ikazkin famatuenaaipa-
tuko bada, bertze gau-
za aunitz ikus eta en-
tzuten ahalko dira.
Urteak joan arau

zazpi herrialdeetako
txondorrak desagertu
dira. Zorionez, Nafa-
rroako Biloria herrian
ikaztegiak erretzendira
oraindik, eta Biloriako
Xalbat ikazkinak Sara-
ko oihanean bi txondor
eraikiko ditu eta onda-
rehaupartekatuko.As-
teazkenean eta larun-
batean edonor bisita-

tzera joaiten ahalko da,
eta asteko bertze egu-
nak eskolentzako iza-
nen dira.
Xahetasungehiago-

rentzat Herriko Etxera
deitu: 0559542014.

Bertsu
xapelketaren
3. kanporaketa
Xiberoa, Lapurdi eta

Baxenabarrekobertsu-
larixapelketarenhiruga-
rren kanporaketa Lur-
berri gelan egin zen
urriaren 3an. 100 bat
bertsuzalek aretoa be-
te egin zuten giro ezin
hobean.
Ener i tz Zabaleta

baionarra gailendu zen
saioborobil batburutu-
rik. Berarekin batera,
MixelAireXalbador IIal-
dudarra finalerdietara-
ko sailkatu zen.
Hiru kanporaketeta-

tik beste lau bertsulari
puntuazioaren arabera
sailkatukodira eta fina-
lerdiakLuhuson–urriak
16– eta Gabadin –urri-
ak 23– iraganen dira
SustraiColinaetaAmets
Arzallus bertsulariekin.

ARGAZKIA: JOANES GARCIA
Duela bi urte Koldo Aznarez ikazkina etorri zen txondorrak egitera.

ARGAZKIA: JOANES GARCIA

111 lagun mendi bizikleta ibilaldian
Joan den buruilaren 26an Sarako mendiko bizikletaren eguna iragan zen. 111
parte hartzaile ibili ziren bi ibilbideetan. Erranek diotenez, 30 kilometroko ibi-
laldian sufritu behar izan zuten Ibanteliko patarretan. Antolakuntzak Philippe
Garbiso eta haren ekipak eginiko lana goraipatu nahi luke.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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SENPERE

KIROLA � PILOTA

Hiru herritarrek parte hartu dute berriki
egin den munduko pilota xapelketan
Paxkal
Haroçarene,
Jean Michel
Mendi eta
Damien
Aguerre
izan dira

Franck DOLOSOR
Urriaren lehena eta

hamarra artean, ha-
marnaka partida joka-
tudiraPaue, Lescar eta
Oloruen Munduko 16.
PilotaXapelketaren ka-
rietarat. Hiru herritar
agertu ziren hantxe:
Paxkal Haroçarene
epaile olhatarra, Jean
Michel Mendi entre-
natzaile amoztarra eta
Damien Aguerre 19 ur-
teko pilotaria.

PARTIDA GALDU
Goñi eta Aguerrek

22-3 galdu zuten He-
goaldeko Irigoien eta
He rv i asen kon t r a .
Aguerrek porrota jasan
zuen Pauen, baina ai-
pagarria da bide ede-
rra egin duela orain ar-
te. Sei urtetan pilotan
jokatzenhasi zenJean
Ithourria irakaslearekin
eta zonbait xapelketa
irabazi izan ditu plaza
laxoan eta trinketan.
Bertzaldeaneredoi bat
aritu da ezker paretan.
Baina hara, hirugarren
jokoa izanez, argi da

Iparraldekoek ez dute-
la gauza haundirik er-
diesten ahal Hegoal-
dekoen aitzinean, han
ttiki-ttikitik ezker pare-
tan baizik ez baitira ari-
tzen. Alde haundia ba-
da Ipar eta Hegoalde-
kopilotarien artean ez-
ker partean jokatzeko
eta hori gertatu zaio
Pauen Aguerreri, bu-
rua makurtu izan be-
har duela bertze alde-
koen aitzinean.

Saihesbidea hiru
urteren buruan
Urguri auzoan bar-

na pasako den Karrika
Nagusiko saihesbidea
2013ko primaderan
prest izanen dela oroi-
tarazi du berriki Ber-
nard Auroy Uztaritze-
ko kantonamenduko
kontseilari nagusiak.
Jendarmeriaren on-

doan altxatu den itzul-
bidearenondoko zubia

egiten hasi dira egun
hauetan. 45 metrako
luzatasuna izanen du
lehen zubi hunek. Ge-
ro pittaka-pittaka bi-
deaegitensegitukodu-
te Urguri erdiraino eta
han bertze itzulbidea
eginen da. Baliteke bi-
departehori autoei ide-
kitzea urte bat eta er-
diren buruan.Urgurirat
sartzeko bide berria
izanen da beraz, eta
gero ondotik lanek se-

gituko dute Ama Birji-
naren itzulbiderainobi-
garren zubi bat ereerai-
kikodelarikharaino joa-
teko gisan.

Arretxea
kolegioaren
ikasturte hasiera
Arretxea kolegioan

lan eta lan ari dira he-
rriko gazteak eta beren
eskola emaileak. Aur-
ten, orotarat 220 ikas-
le dabiltza herriko ko-
legiopribatuhuntaneta
horietatik hirutikbat sa-
il elebidunean ikasten
ari da. Aurten ere ani-
mazio andana eginen
dute Arretxean, bida-
iak Europan barna, er-
lijioari buruzko ikaske-
tak eta ibilaldi bat oi-
nezDoneJakueBidea-
ren zati bat eginez.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Ekhi Erremundegi bertsu xapelketako finalerdira sailkatua
Duela bi urte iragan zen lehen bertsu xapelketan bezala, aurten ere lehen fina-
lerdian eta beraz, beharbada finalean ere kantatuko du Ekhi Erremundegik. 21
urteko bertsulari hau baionarra da, baina senpertarra ere bai pixka bat, aitaren
familiaren partetik. Bilbon Zientzia Politikoak ikasten dituela eta, aurten guti en-
trenatu da Ekhi baina urriaren 2an Saran jokatu zen norgehiagokaren hiruga-
rren eta azken kanporaketan hirugarren tokian sailkatu zen eta beraz, finaler-
dirat joateko txartela irabazi zuen. Orain taula gainean kantatuko du Luhuson
urriaren 16an 17:00etan. Amets Arzallus gaur egungo xapeldunarekin lehiatu
beharko du, bertzeak bertze. 2008an finaleraino heldu zen eta sorpresa haun-
dia sortu zuen Ekhi Erremundegik.

DATUA

2013
URTEAN

Karrika Nagusiko
saihesbidea prest egonen
da, zehazki primaderan.
Horrela baieztatu du
berriki Bernard Auroy

Uztaritzeko kantonamen-
duko kontseilari nagusiak.
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Urtzi Mendiburu Erasun , Doneztebe-
koa, irailaren 5ean.
Cannellia LapeyreOyono , Lesakakoa,
irailaren 26an.
Ekaitz Gomez Ariztimuño , Leitzakoa,
irailaren 21ean.
Aritz Iturrino Arraras , Leitzakoa, iraila-
ren 21ean.
Aritz Altadill Lazkano , Leitzakoa, irai-
laren 29an.
IeraUrbizuGarziarena, Leitzakoa, irai-
laren 27an.
BixenteHuba ,Sarakoa, irailaren15ean.
NinaSaioaBelleretEtxeberri ,Sarakoa,
irailaren 18an.

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

HERIOTZAK
Kote TabernaArana, Lesakakoa, irai-
laren 23an, 53 urte.
Joakin Martin Berezo, Ezkurrakoa,
irailaren 27an, 64 urte.
JosePrietoAginagalde,Berakoa, irai-
laren 26an, 90 urte.
Antonio Albistur Mindegia, Beintza-
Labaiengoa, urriaren 2an, 99 urte.
Pedro Aranguena Mirandona, Iruri-
takoa, urriaren 3an, 97 urte.
Francisco Iribarren Irigoien, Erratzu-
koa, urriaren 3an, 90 urte.
Iñaki Aizkorbe Sanzberro, Sunbilla-
koa, urriaren 4an, 37 urte.

EZKONTZAK
RafaErrandoneaOrdokieta Izaskun
BertizTelletxea,ArantzakoaetaBein-
tza-Labaiengoa, urriaren 2an Beintza-
Labaienen.
JokinSagastibeltzaPerezdeGolda-
razena eta Mª Jose Azpiroz Barrio-
la, urriaren 9an Leitzan.
Jose FranciscoGorostiagaGoñi eta
EdurneMutuberriaEstanga,Ezkurra-
koa eta Doneztebekoa, irailaren 18an,
Legasan.
JoseGalarregiGonzalezetaCarmen
PikabeaFuentes,SunbillakoaetaDo-
neztebekoa, irailaren11nDonezteben.
Mikel Arretxea Migelena eta Irune
TumasArrieta,SunbillakoaetaDonez-
tebekoa, irailaren 18an Donezteben.
Beñat Goia Aizkorreta eta Nagore
Berroeta Zabaleta, Oiartzungoa eta
Goizuetakoa, irailaren 25ean Goizue-
tan.
Iker Aiestaran Retegi eta Beatriz Be-
rruet Mitxelena, Lesakakoak, irailaren
25ean Lesakan.
David Saragueta Esarte eta Ana Mª
Rivera Iribarren, Iruñekoa eta Eibar-
koa, irailaren 25ean Sunbillan.
Joakin Salaberria eta Christine Sor-
houet , irailaren 18an Saran.
FelixLocquet etaElodieBhambon , irai-
laren 25ean Saran.

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

Kote
TABERNA ARANA

Lesakan, 2010eko irailaren 23an

BERAKO LEHENGUSU-LEHENGUSINAK

SORTZEAK

.

Anastasia
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran, 2007ko urriaren 16an

III. URTEURRENA

Seguru urte aunitz pasako direla
eta hau hirugarrena bertzerik ez dela izanen
Baina urteak kontatu ahal izateak berak
zurekin ahazten ez garela adierazten du.

ZURE FAMILIA

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan lan istripuz hil zen, 36 urte zituela,
2009ko urriaren 20an

I. URTEURRENA
Lino, bihotz garbia eta handiaren jabea

zure jatortasuna zen paregabea
zure irria eta zure umorea

beti izanen dugu gurekin gordea.
Atta, asko maite zaitugu.

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA

Irundikan Lesakara
izoki baten gisara

Zure keinu maitekor horrekin
gure baitan bizi zara
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G. PIKABEA | LEITZA
Denboraldia buka-

tzeko lasterketa baka-
rraren faltan, ohiko en-
trenamenduetan topatu
dugu Mikel Nieve (Lei-
tza, 1984), fisikoki nahiz
psikologikoki«ongi» .Ez
dagutxiagorako,Espai-
niakoVueltan egin duen
lan bikaina bada pozik
egotekonahikoaarrazoi.
Euskaltel-Euskadikotxi-
rrindulariak Espainiako
Vueltakoetaparikgogo-
rrena irabazi zuen iraila-
ren13an(Gijon-Cotobe-
llo) eta sailkapen nagu-
sian 12. postuan buka-
tu zuen itzulia. Huraxe
izanzenNieverenprofe-
sionaletako lehenbiziko
garaipena.
Vueltakoetapagarai-

penetik egunak pasatu
badira ere, «asimilatzea
kostatzen» ari zaiola ai-
tortu dio txirrindulariak
TTIPI-TTAPAri. «Profe-
sionaletara pasatu nin-
tzenean, zaila egiten
zitzaidanetapabatiraba-
ziko nuela imajinatzea.
Etalasterketahaundibat
izandaetahorrelakoeta-
pabatean irabazita, oso
poziknago».Fisikokibai-
no «buru aldetik gogo-
rragoa» egin omen zaio
Vuelta, baina orokorre-
an, «nahiko ongi» buka-
tuduelaazaldudigu.Ga-
raipena lortu duela si-
nestuezinik,baiberaeta
bere irudiko, baita ingu-
rukoak ere: «zoriondu
egiten naute, baina nik
uste oraindik ere nahiko
harrituak daudela».

PROFESIONALETARAKO
SALTOA «HAUNDIA»
Duela hiru urte egin

zuenNievekafizionatue-
tatik profesionaletarako
urratsa.Etasaltoanaba-
ritu zuela adierazi digu:
«maila haundiagoa da,
entrenamendugogorra-
goak,gehiagozaindube-
har... Munduko hobere-
nekinarizaraetanabari-
tzen da». Azken bi urte-
akEuskaltel-Euskadital-
dean egin ditu, eta bes-
te bi denboralditarako
ere luzatu diote kontra-
tua, 2011 eta 2012rako:
«Vueltaren aurretik hitz
eginda zegoen. Banuen

taldeansegitzekogogoa
eta nahiko erraz ailega-
tuginenakordiobatera».
Izan ere, taldean «oso
gustura» dagoela aipa-
tu digu: «afizionatuetan
ezagutunuenjendeaba-
dago, eta lagunak egin
ditut».
Larunbathonetan,hi-

lak 16, Lonbardiako Gi-
roan (Italia) parte hartu
ondotik, emanendubu-
katutzat aurtengo den-
boraldia. Bitartean ohi-
ko entrenamenduekin
segitukodu:«goizeanjai-
ki, gosaldu, entrenatze-
ra joan, etxera etorri,
bazkaldu, siesta ttiki bat

eginetaarratsaldean la-
gunekin egon». Eguna-
renarabera, ibilbidedes-
berdinakegitenditu:«ba-
tzuetan ordu bat eta er-
diz edo bi orduz ibiltzen
naiz, eta besteetan, lau,
lauorduetaerdiedobost
orduz». Leitzatik Iruñe-
ra,UltzamaedoSanMi-
gel aldera ibiltzen omen
da gehienbat, baina
Baztanera ere «asko»
joaten dela esan digu.
Txirrindularitzaprofe-

sionalean maiz soma-
tzendirenpositiboezere
galdetu diogu leitzarra-
ri: «nik uste gero eta ho-
beki dagoela kontua.
Aurten positibo gutxia-
goegondiraetamomen-
tuz hobeki gaudela uste
dut. Ea horrela segitzen
duen».Etakontrolakbe-
harrezkoakaldira?.«Mu-
gabatekinbai», dioNie-
vek: «Egunero lokaliza-
tuakgaude,edozeinmo-
mentutanetxeraetortzen
ahaldiraprobaegitera...
Muga batzuen barrene-
an, baina kontrolak be-
harrezkoak direla irudi-
tzen zait».
Umiltasunez baina

gogotsu begiratzen dio
etorkizunari leitzarrak,
«Vueltan eman dudan
mailarekin segitu nahi
nuke,etaahalbada,be-
ste garaipen bat lortu».
«Zaila» ikusten duen
arren, «pixkanaka joan
nahi dut», dio. Ea bada,
baduen zortea. Profe-
sionaletaneginberridu-
en saltoa haundia izan
baita.

ARGAZKIA: HITZA
Mikel Nieve leitzarra Vueltako 16. etapa irabazi ondotik podiumean.

Duela hiru urte egin zuen profesionaletarako
saltoa Mikel Nieve Euskaltel-Euskadiko txi-
rrindulariak (Leitza, 1984). Baina orain hila-
bete, Espainiako Vueltako etaparik gogorrena

irabazi, eta hedabide gehienen azalean ikusi
genuen. Garaipenarekin pozik dagoela aitortu
digu, eta oraindik hortaz jabetu ezinik dagoe-
la. Joan den asteburuan Paris-Bourges las-

terketan aritzekoa zen eta larunbat honetan
eginen den Lonbardiako Giroa izanen du
denboraldiko azkena. Vueltako garaipenaz
eta eguneroko martxaz solastu zaigu.

Mikel NIEVE | Leitzako txirrindularia

«Muga baten barrenean, baina
kontrolak beharrezkoak dira»

PROFESIONALETAN
«Profesionaletara
pasatu nintzenean,
zaila egiten zitzaidan
etapa bat irabaziko
nuela imajinatzea. Eta
lasterketa haundi bat
izanda eta horrelako
etapa batean irabazi-
ta, oso pozik nago».

ETORKIZUNERA BEGIRA
«Vueltan eman dudan
mailarekin segitu nahi
nuke, eta ahal bada,
beste garaipen bat
lortu. Zaila da eta pix-
kanaka joan nahi dut».
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Donato
hirugarren izan
da eta Oihan
bosgarren

TTIPI-TTAPA | E. ARANATZ
Etxarri-Aranatzen jo-

katu zen urriaren 3an,
Nafarroako Maila Na-
gusikoTxapelketaren fi-
nala, eta herriko seme-
ak, Floren Nazabalek,
jantzi zuen txapela sei-
garren aldiz. Lehen ka-
naerdikoakenduta,gai-
nerako saio osoan ari-
tu zen aitzinetik txapel-
duna.Bainanabarmen-
tzekobertzekontuaDo-
natoetaOihanLarretxea
aita-semeakbiak lehen-
dabiziko aldiz finalean

aritu izana da. Aita hi-
rugarrengeldituzeneta
bosgarren postuan se-
mea.

Gainerakoan, laner-
dietan (bosgarren en-
borra, lehen oinbikoa)
Nazabalek minutu ba-

teko aldea kendu zion
JuanJoseLopeztxapel-
dunordeari,DonatoLa-
rretxeari 3 minutu eta 5

segundoko tartea, An-
tonioSenosiaini3minu-
tu eta 13 segundokoa
eta Oihan Larretxeari 5
minutueta34segundo-
koa.
Bi kanaerdiko, bi 60

ontzako, bi oinbiko, bi
60 ontzako eta bi kana-
erdiko ebaki behar izan
zituzten eta honela gel-
ditu zen sailkapen na-
gusia: Floren Nazabal
(Etxarri Aranatz) garai-
le28:18kodenboraegin
ondotik; Juan Jose Lo-
pez (Lezaun) bigarren
(29:57); Donato La-
rretxea (Arantza) hiru-
garren (33:28); Antonio
Senosiain (Olague) lau-
garren (37:30) eta Oi-
han Larretxea (Bera)
bosgarren (41:57).

AIZKORA � NAFARROAKO TXAPELKETA

Maila Nagusiko finalean aritu dira
Larretxea aita-semeak lehen aldiz

Txapeldunak
baino jasoaldi
bat guttiago
egin du

TTIPI-TTAPA
Aurten lehen aldiz,

Euskadiko Ingude Al-
txatzeTxapelketa joka-
tu zen urriaren 3an Ai-
zarnazabalen (Gipuz-

koa) eta guttigatik ba-
da ere, ez zen Iturene-
ra joan txapela. Joxe
Lapazaran bizkaitarra
izan zen garaile, 94 ja-
soaldirekin, baina az-
pitxapeldun izan zen
Joakin Aioroak baino
bat gehiago egin zuen.
Guztirazazpi kirolari ari-
tu ziren 18 kiloko ingu-
dearekin,minutuetaer-
diko txandan.

HERRI KIROLAK � TXAPELKETAREN LEHEN EDIZIOA

Joakin Aioroa
iturendarra
bigarren izan da
Euskadiko Ingude
Txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Oihan Larretxeak lehen aldiz hartu du parte Maila Nagusiko finalean, eta Donato aita izan
du kontrarioetako bat.

ARGAZKIA: LEGARRA

Igor Lasaga eta Jabier Galarregi hirugarren izan dira
Euskadiko Arpana Txapelketan
Euskadiko Arpana Txapelketaren finalean ere aritu ziren eskualdeko ordezka-
riak: Igor Lasaga beratarra eta Jabier Galarregi etxalartarra, hain zuzen. Eta
hirugarren postua eskuratu zuten. Lehia Igantziko besten barne jokatu zen
urriaren 2an eta bikote bakoitzak 22 epai egin behar izan zituzten. Beratarrak
eta etxalartarrak 15:56ko denbora egin zuten. Txapelketako irabazleak, be-
rriz, Iraizozko Iñaki eta Josetxo Barberena anaiak izan ziren (10:32). Argazki-
an Lasaga eta Galarregi ageri dira arpanean, finalean.
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Erakusketak
ELIZONDO
Nafarroako barazkien
erakusketa

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

Arcade 64 Kolektiboa

Urriaren 18tik aza-
roaren 6ra hainbat
autoreren pintura era-
kusketa Arizkunenean.

ZUGARRAMURDI
Mª Cruz Siguenzaren
margoak ikusgai

Urriaren 17ra arte
Mª Cruz Siguenzaren
margo erakusketa
Sorginen Museoan.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa

Urriaren 1etik aza-
roaren 30era Diana
Iniestaren Juegos de
luz margo erakusketa
ikusgai.

IRURITA
Mikelperizenaren
margo erakusketa

Urriaren 4tik azaroa-
ren 23ra Itziar Mikel-

perizenaren ehizarekin
zerikusia duten mar-
golanen erakusketa
Olari jatetxean.

Ospakizunak
ARIZKUN
Kirikoketa Eguna

Urriaren 23n sagardo
egitearen erakustaldia
Gamioxarrean, Kiriko-
keta, herri bazkaria,
txalaparta erakustal-
dia, kontzertuak…

BERTIZ
Bide Berdeen Topaketa

Urriaren 21ean Goize-

an bide berde garran-
tzitsuenei buruz hitzal-
diak eta Nafarroakoen
aurkezpena. Arratsal-
dean Bidasoko Bide
Berde-Euroveloko en-
presetara bisita.

ETXALAR
Usategietako igandea

Urriaren 17an.
Bezperan ere zenbait
ekitaldi eginen dira.

BERA
Mugarik Gabe

Urriaren 16an jaialdi
handia eginen da.

BERA
XXIV. Lurraren Eguna

Urriaren 24an.
Bezperan ere zenbait
ekitaldi eginen dira.

SARA
Egur-ikatza egiten
ikusteko aukera

Urriaren 28tik 23ra.
Txondorra bertatik
bertara egiten ikusi
ahal izanen da.

ELIZONDO
Feriak

Urriaren 29an.

Kontzertuak
IRURITA
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 16an Eslola-
nía Loyolaren saioa
19:00etan Parrokian.

BERROETA
Bideko Abesbatzak
zikloa

Urriaren 17an Giltza-
rri abesbatzaren ema-
naldia 12:00etan Pa-
rrokian.

Ikastaroak
ELIZONDO
Fakturen eta
kobrantzen
kuadeaketa
Azaroaren 9an eta
11n. (09:00-12:00) In-
formazioa eta izen-
ematea: 948 625122.

ELIZONDO
Nire lanak ematen al dit
etekinik?: Enpresako
kostuen kudeaketa
Azaroaren 16an eta
18an. (09:00-12:00).
Informazioa eta izen-
ematea: 948 625122.

CEDERNAREN ESKUTIK
Enpresa ttiki eta
ertainak IKTetara
hurbiltzeko
Enpresa ttiki eta ertai-
nak informazioaren
eta komunikazioaren
teknologiara hurbiltze-
ko ikastaroak Cederna
Garalur elkartearen
ekimenez. Informazio
gehiago: www.cyber-
sudoe.eu web orrian.

Antzerkiak
ELIZONDO
Liburutegiaren
inaugurazioa
Urriaren 20an Pasa-
das las 4 taldearen
antzezlana eskainiko
da euskaraz, 17:30-
ean, liburutegiaren
inaugurazio ekitaldian.

BERA | 2010.10.16
Mugarik Gabe Topaketa
Boliviaren omenez

Etorkinak eskualdean gizarte-
ratzeko eta herrialde ezberdi-
netakokulturakezagutzekohel-
buruarekin zazpigarren urtez
eginen da Mugarik Gabe.

Topaketak

ARIZKUN | 2010.10.23
Kirikoketa Eguna Gamioxarrean
Jo ala Joren eskutik

Sagardoa egitearen eta kiriko-
keta jotzearen erakustaldia egi-
nen dute hamekagarren urtez.
Herri bazkaria, txalaparta eta
kontzertuak ere izanen dira.

Ospakizunak

IRURITA | 2010.11.23 bitarte
Itziar Mikelperizenaren
Ehiza margoak Olarin

Ehizarekinzerikusiadutenmar-
golanak ikusteaz gain, gai be-
reko menuak (usoa, basurdea,
oreina…) eskaintzen dituzte
Olari jatetxean udazkenean.

Erakusketak

urriak 14 - urriak 27

PROPOSAMENA

BERA
Lurraren Egunak
24. edizioa beteko du

Eskulangileak, sagardo
eta gasna lehiaketak,
bertsolariak, barazki
eta fruitu erakusketa,
argazki erakusketa,
haurrentzako lantegiak,
taloak, Berako banda,
Musika Eskolako musi-
kariak, trikitixa, dan-
tzaldia… Egun osorako
ekitaldiak antolatu ditu
Gure Txokoak urriaren
24rako. Bezperan ere
zenbait ekitaldi eginen
dira, tartean Lizuniaga-
ko Igoera.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Argazki-dendako la-
nak ez dio asti libre

handirik uzten Jasone
Telletxea lesakarrari,
«denbora gutti daukat,
horrelako negozio bat
oso lotua da», dio. Ha-
lere, aisialdirako bere
afizioakerebaditu: «Ar-
gazkilaritzaz aparte,
mendira eta eskiatzera
joatea aunitz gustatzen
zait, irakurri, lagunenar-
tean egon…». Astebu-
ruetarakoezduplanze-
hatzik izaten, «eguna-
ren arabera edozein
plan izatenahaldaona»,
aipatu digu. Hori bai,
denboragehixeagolibre
duenean, leku berriak
ezagutzeko irrikitan
egotendaJasone.«Bai,
edozein leku ezagutze-
ko prest nago beti, igu-
al zaitkanpoanedober-
tan. Egona naiz Turki-
an, Italian,Marokon,eta
bertzeoporrak,de tum-
bingegoteko,Lanzaro-
ten eta horrela, horiek
ere oso ongi daude».
Baina orain arte ezagu-
tutakoez gain, bertze
zenbait leku ere gusto-
ra ezagutuko lituzke le-
sakarrak: «Gustatuko
litzaidakeLaponiaalde-
ra joatea,AuroraBorea-
la ikustera, Alemaniako
Oihan Beltza…».

«Astia dudanean
lasai egon eta herri
inguruan pasiatzea
gustatzen zait»

Nire aukera

Jasone TELLETXEA
Lesakako Telletxea argazkidenda

LESAKA
Keinu Leihoak antzerki
jardunaldiak
Urriaren 23an Gilki-
txaro taldeak Zortzi
Begi antzezlana
eskainiko du Kasinon
20:30ean. Keinu Lei-
hoak jardunaldiko le-
hen saioa.

Lehiaketak
SENPERE
Besten inguruko
argazki lehiaketa
Urriaren 31 arte
Herriko Etxeak argazki
lehiaketa antolatu du.
Gaia: bestak.

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.

Zinema
LEITZA
Denboraldi berria
Urriaren 22 eta 24an
La cinta blanca filma
zineman ikusgai.
Urriaren 29 eta 31n
Eclipse filma zineman.
Ostiraletan 22:30ean
eta igandetan
19:30ean.

ZUGARRAMURDI
Zine eta sorginkeria
zikloa
Urriaren 16an The
Crucible/El crisol filma
19:00etan Sorginen
Museoan. Gazteleraz.
Urriaren 23an Akela-
rre filma 19:00etan
Sorginen Museoan.
Euskaraz.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Sentimenduz beteriko espazioa da hiria; senti-
mendu guztiek hirian tokirik ba ote duten, or-

dea, zalantzan jartzekoa da. Gaur egungo hirian
barrena garamatza Pablo Sastre Forest-ek liburu
honetan,pausoaastiroemanez.Sentimenduenes-
pazioak arakatzen dituelarik, giza arimaren aztar-
nei jarraitzen die, askotan ezabatuta baldin badau-
de ere, eta hainbat galdera luzatzen: Zer sentitzen
du lan egin behar duen jendeak? Non dago ema-
kumeen indarra, gizonen kemena, begien distira?
Zeinharremandagoeskolarenetaotzantasunaren,
irudi fabrikatuen eta minik ezaren, ospitaleetako
osasungintzaren eta beldurraren artean?...

Euskal Herrian burutzen diren zuzeneko emanal-
dien ispiluaetabozgorailu izatekohelburuzsor-

tu daMusikaZuzenean egitasmoa. Aunitz dira Eus-
kal Herri luze zabalean antolatzen diren kontzer-
tuak eta zuzeneko emanaldiak. Asteburuetan dira
emanaldi gehienak, baina, edozein egunetan ba-
da aukera zuzeneko emanaldi bat dastatzeko. Ez
da izanen Europa osoan, ez mundu osoan akaso,
Euskal Herria bezalako lur eremu ttiki batean be-
zalako zuzeneko musika eskaintza topa daitekee-
nik.Gaztetxeak,aretokomertzialak,herrikobestak,
taberna txikiak, festibal handiak… Emanaldi ugari
izan arren, aunitzetan zaila izaten da hauen inguru-
ko informaziobiltzea.MusikaZuzeneanegitasmoa,
hutsune hori betetzeko asmotan dator. Informazio
zabala eskainiko dumusikazale ororentzako, ema-
naldien berri zehatza eta osatua eskainiz.

Lobo Electricoren emanaldi batera joatea, disko
baten arrastoetara eraman ezin den esperien-

tzia da. Horixe bera zen taldearen erronka. KD eta
pare bat single plazaratu ondoren, euren azken la-
nak aparteko zerbait eskaini behar zion orain arte
egindakoari: torlojuari bueltaberri bat.Aitzineko la-
nekinalderatutasoinuahobetuda.CastellókoRock-
away estudioetan grabatua, eta Garaten nahastua
taldeko bateriajotzaile Iñaki Guantxe ekoizpen bu-
ru zela, Artefactos mágicos ongi egituratutako la-
na da, soinu indartsuago eta landuago batekin, ña-
bardurez betea, eta aparteko apaindurekin. Bertan
bat egiten dute rock zorrotzenak (glitter tankerako
bateria erritmoekin), after punk giroak, boogie rock
adarjotzaileak eta giro espazialeko heavyak. Hori
guztia Magma Doktoreak bere hitz bitxietan islatu-
tako ikuspegi bereziaz atondua. Eraginak? Eurak
dira eragina.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Gizajendearen ahitzea

Liburua

PABLO SASTRE

Promomusika, 2010

Artefactos mágicos

Musika

LOBO ELECTRICO

Zuzeneko kontzertuen
agenda sarean

Internet

MUSIKAZUZENEAN.COM
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behar da. Ofirmatika, eus-
kara eta fran tsesa jakitea
eta esperientzia izatea ba-
loratuko da. Interesatuek
bidali curriculuma: 5 pos-
takutxa, 31700 Elizondo.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

MOTORRAK
salgai

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iru-

nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

BERA. Pisua errentan
emateko. �606 022378/
609 209295.
ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.
� 662  244389 /696
890471.
ELIZONDO. Braulio Iriar-
te karrikan, 3 logelako pi-
sua errentan emateko.
�676 707620.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

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

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

Neska euskalduna la-
nean aritzeko prest:
etxeak  garbitzen, umeak
zain tzen, zerbi tzari lane-
tan... Ardura tsua eta la-
nerako gogoz. �679
084578.

ELIZONDO. Esperien -
tziadun andre gazte bat
etxebizitzak garbitzen,
plantxan... ariko litzate-
ke. Ahal bada, goizez edo
orduka. �660 620542.

DONEZTEBE. Emaku-
me bat haurrak zaintzen
ariko litzateke. Ordutegi
zabala. Esperientzia
haundiko ama. �679
210910.

LANA
eskaintzak

Baztanen dagoen enpre-
sa batean admi nistraria

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

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

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

ETXALAR. Funtziona-
menduan dagoen ile-
apaindegia errentan ema-
teko. �948 635025.

LUR EREMUAK
salgai

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

LANA
eskariak

BERA. Emakume bat
etxe ko lanetan, zaharrak
zaintzen, sukalde lagun -
tzaile edo garbiketan ari-
ko litzateke. �678 397046.

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.
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-

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 € (=)

Zerri gizena
1,064 € kiloa. (-0,026)

Zerramak:
0,430€ Kg/bizirik. (=)

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 24tik urriaren 1era bitarteko prezioak)
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ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. �699
122815 / 600 699266.

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

Opel Astra 1.7 DTI,
2002.urtekoa salgai.
3.000 euro. Egoera one-
an eta ITV pasatu berria.
�686 108298

Opel Corsa 1.7 DTI au-
toa salgai. 2001ekoa.
185.000 kilometro. Pre-
zio negoziagarria. �626
349503.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

ITUREN. Bi katakume
beltz (emeak) oparitze-
ko. Ama ehiztari bikaina.
�948 451787.

ANIMALIAK
salgai

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

Hiru asto eme salgai.
�667 94216.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 /699
461394.

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.

Samsung TFT telebis-
tasalgai. 24” wide, Sinc-
Master P2470 HD (5ms).
TDT sintonizadorea. Pa-
noramikoa, 1.920 x 1.080
pixel (Full HD), HD sinto-

nizadore digitalarekin
(TDT). Horrekin telebista
digitaleko kateak eta irra-
ti digitalak eskura (Baz-
tanen 46 kate digital eta
4 analogiko). Ia berria, lau
hilabeteko erabilera. Pre-
zioa: 200 euro. �948
581420.

Ferroli gasoleozko bero-
gailua salgai. Gutxi era-
bilia eta egoera onean.
�618 962777.

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

SARA eta KATTALIN TXOPERENA
LACAR lesakarrek uztailaren
28an eta urriaren 9an 4 eta 6
urte bete dituzte. Zoroinak gure
etxeko sorgintxoei attatto eta
amatxoren partetik.

Urdazubiko ZUHAITZ BAZTERRIKAk
eta PABLO IRAZOKIk urriaren 7an
eta 10ean 8 eta 6 urte bete
dituzte. Zorionak Landibarko bi
bihurriei Aliziaren partetik.

AIORA FAGOAGA
IZA irundarrak
urriaren 5ean 
9 urte bete ditu.
Zorionak! Muxu
bat Malen ahiz-
pa, Eider eta
Izaro lehengusi-
nak eta familia.

ENERITZ ARAN -
BU RU GALARREGI

etxalartarrak
urriaren 23an
lehen urtebete -
tzea eginen du.
Zorionak atatxi
eta amatxiren
partetik.

Goizuetako UXUE

APEZETXEA UGAR -
TE gure ttottorri-
nak urtea bete du
uztailaren 13 an.
Zorionak eta mu -
xu asko atton-
amo  na, osaba
eta berexiki izeba
Maiteren partetik.

EÑAUT ZUBIRI
ARBURUAk 
urriaren 19an 
8 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu 
haundi bat
familia guztia-
ren partetik.

IORITZ TAPIA
AL VA REZ berata-
rrak urriaren 22 -
an urtea beteko
du. Zorionak fa-
milia guztiaren
eta berexiki
Unax lehengu-
suaren partetik.

Berako ANE OTAMENDI ABRIL gure
etxeko neskatxak 7 urte bete ditu
urriaren 5ean. Prestatu berendu
goxoa lagunekin ongi pasatzeko.
Muxu haundi bat attatto, amatto,
Naroa eta familia guztiaren parte-
tik. Zorionak!

NAROA eta AITZIBER ZOZAIA
JUANENAk 2 eta 4 urte beteko
dituzte urriaren 4an eta azaroaren
9an. Zorionak Donamariako fami-
lia guztiaren partetik eta berexiki
Alaitz lehengusinaren partetik.
Muxu haundi bana pitufinas.

30 urte elkarrekin ez direlako
egunero egiten, zorionak JUANI
eta JUAINAS! 

Sunbilla eta Urdazubiko PABLO

IRAZOKI OLAIZOLAk 6 urte bete
ditu urriaren 10ean. Zorionak
familia guztiaren partetik.

ASIER MUTUBE-
RRIA PAGOLA
aranztarrak urria-
ren 20an lehen-
biziko urtea bete-
ko du. Zorionak
eta muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

HELENE ALZURI
LUJANBIO aranzta-
rrak urriaren 14 -
an urtea beteko
du. Usoak urrian
be za la orain urte-
bete etorri zinen
gu regana. Ai ta -
txo -amatxo eta
familiaren partetik

JULEN ZELAIETA
IRIARTEk urtea
bete ditu urria-
ren 8an.
Zorionak gura-
so eta arreba-
ren partetik.
Kontuz sagar-
doarekin!

SARA SANTESTEBAN OTXANDORENAk
4 urte bete ditu urriaren 4an.
Zorionak Zubietako familia guztia-
ren eta berexiki aitato eta ama -
txoren partetik. Muxu pottolo bat
printzexa.

Eii! Ze uste
duzu Kaxkarrak
atzendu garela!
Pixkot berandu
baina zorionak
eta muxu 
haundi bat
denen partetik.

Donamariako
gure publizistak
urteak beteko
ditu urriaren
24an. Ai barka-
tu, oraindik
beratarra zara
eta! Zorionak!

ANDER MARIEZKURRENA MIKEO

aurtiztarrak urtea bete du urria-
ren 9an. Zorionak aita, ama eta
berexiki anaia Xabierren partetik.

KIARA AGUDO SANZ olaztiarrak 
6 urte bete ditu urriaren 8an.
Zorionak Leitzako aititxi-amatxi,
izeba-osabak eta berexiki Ekhi,
Anartz eta bere anaia Enaitzen
partetik. Txintxo portatu bihurri!

ROSARIO MONACO leitzarrak 
81 urte bete ditu urriaren 7an.
Zorionak Aurtizko familiaren
partetik.

ITSASO LAZARRA-
GA ZEREZOk
urtea beteko du
urriaren 20an.
Zorionak atatxi
eta amatxiren
partetik. 

ENERITZ ARAN-
BURU GALARREGI

etxalartarrak 
urtea beteko du
urriaren 23an. 
Zorionak 
bihotza!

ONINTZA OIARTZA-
BAL MAISTERRE -
NAk urteak beteko
ditu urriaren 16 -
an. Zorionak sei-
garren urtebete -
tzean, bihurri txo!
Familiaren parte-
tik muxu bat.

ITSASO LAZARRA-
GA ZEREZOk
urtea beteko du
urriaren 20an.
Zorionak izeba
eta osabaren
partetik.

XABI URREAGA

elbetearrak 
urteak beteko
ditu urriaren
22an. Zure
egu  na ongi pa-
sa eta zorionak
familia eta la-
gunen partetik.

PAULA

PERURENA

LABAIEN
leitzarrak 8 urte
beteko ditu
urriaren 14an.
Zorionak 
politte! 
Muxu bat.

Berako JOELek 4
urte beteko ditu
urriaren 26an.
Zorionak osaba,
‘atia’, Aintzane
eta Mikelen par-
tetik eta lau mu-
xu haundi ama-
ren partetik.
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