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San Martinak
Aurtitz, Arano, Berroeta,
Senpere...

BORTZIRIAK � 10
Urriaren 31n Beran Euskara
Mankomunitatearen Eguna

ZUGARRAMURDI � 31
Sorginen epaiketa
gogoan ekitaldiak

SUNBILLA � 16
Dantzarien jaialdia
azaroaren 6an

GOIZUETA/ARANO
Kultur ekitaldiz
beteriko azaroa

ELIZONDOKO ABESBATZA

Kantuan probatzeko gonbita
egin dute, berdin haur zein helduentzat

Unai RODRIGUEZ | Waterpolo jokalaria

KIROLA � 36

Oiasso-Bidasoa XXI taldeko
jokalari beratarra

Unai Rodriguez Korta da (20 urte)
Irungo waterpolo taldeko jokalari
gazteena. Aurten, lehenbiziko
mailan ari dira.

ERREPORTAJEA � 4-5

Emakume baserritarren begirada
argazki erakusketa batean bildua
24 emakumeren argazkiekin
osatutako erakusketa prestatu
dute Rakel Ricok eta EHNEk.
Abenduan Donezteben izanen da.

Helduen taldean 30 kide ari
dira aurten eta entsaioak
astelehenetan dituzte.

Orain haurren taldea indar-
tzea dute helburu, gero, hel-
duen taldera pasa daitezen.

Jakinmina duenari, entsaio
batera etortzea proposatzen
diote. ELKARRIZKETA � 3



2 | PUBLIZITATEA
ttipi-ttapa | 529 zbk.

2010.10.28



ELKARRIZKETA | 3
ttipi-ttapa | 529 zbk.

2010.10.28

G. PIKABEA | BAZTAN
Zein egoeratan dago
helduen korua?
2004an Isabel Lacar zu-
zendarisartuzenean,be-
rritze lan gogorrari ekin
zionetaetapaberrihone-
tako bere lehen kontzer-
tua2005eaneskainizuen.
Geroztik indartzen joan
da eta bozpasei lagune-
kotaldeaizatetik30ekoa
izatera pasatu da. Baina
jendeberria sartzeanahi
dugu.Urtehauetaningu-
ruan,Lekunberrin, Iruñe-
an, Irunen eta Madrilen
saioak izan ditu.
Nork osatzen duzue
helduen korua?
Kasik denak baztanda-
rrak gara, baina batzue-
tan Giltzarri abesbatza-
tik, Iruñetik edo Donez-
tebetik ere etorri izan di-
ra.Koruazonaldekoedo-
zeinentzat irekia dago.
Nolatanpentsatuzenu-
ten ttikien abesbatza
osatzea?
Helduenabesbatzakha-
rrobia behar zuela eta,
aspaldigenuenttikiental-
deasortzekoasmoa,hor-
tik aterata ea koru haun-
dian norbait sartzen ote
zen. Hori izan zen hasie-
rakohelburua, baina ho-
rrekin batera, eurek ongi
pasatzea ere nahi dugu.
Zermoduz joan zenai-
tzineko ikasturtea?
Hasiera hartan arrakas-
ta haundia izan genuen
eta 30 bat haur bildu zi-
ren. Lehendabiziko kon-
tzertua urtarrilean eskai-
ni genuen. Zazpi kanta

ikasi etahaiekin ateragi-
nen. Ikasturte bukaeran
bertzeosatuagobategin
genuen, eta zahar-etxe-
tik ere deitu ziguten kan-
tatzera joateko eskatuz.
Nolako errepertorioa
izaten duzue?
Denetariketaedozeinhiz-
kuntzatan aritzen gara.
Hizkuntza baino gehia-
go,gustatzenzaigunkan-
ta bat kantatzea da kon-
tua. Haurrek erraz ikas-
ten dituzte eta iaz, adibi-
dez, bozpasei hizkun-
tzatan kantatu genuen.
Denboraldi honetan
guttiago apuntatzeko
zer gertatu da?
Joan den urtean, gauza

berriazenez,zerzenikus-
tekohasizirenaunitz.Gu-
retakoarraspolitada,bai-
nagustatueginbeharda
eta beraien kasuan ber-
din.Horrezgain, eskolaz
kanpoko ekintza aunitz
dituzte eta 12 urtekoek
haurrekin kantatzeko
haundituakdirelaikusten
duteetahelduekinhaste-
kohaurrakdirela.Gaine-
ra ez dugu edozein mo-
dutan kantatzea nahi.
Musika eta letrak ikaste-
az gain, bertze gauzak
erelandunahiditugu;es-
presioa, adibidez: ezde-
lakoeraberdineankanta-
tzenOlentzeroburuhaun-
dia edo amari eskainita-

ko kanta bat. Hori trans-
mititzen saiatzen gara.
ZeindiraElizondokoko-
ru ttikiko kideak?
6-7urtetik12urtearteko
15 bat haurrek osatzen
dute. Elizondokoak dira
gehienak, baina badira
Oronoz,GartzainetaIruri-
takoak ere. Egia da Eli-
zondon herrian dutela,
eta horrek lagundu egi-
tenduela.Herrietatikmu-
gitzeak esfortzua eska-
tzen du eta ez baduzu
arrasgarbi nahi duzula...
Nola ikusten duzue
etorkizuna?
Helduenkoruaketorkizu-
naizanenduelakoangau-
de,bainahorretarakolan
eginbehardaetahaurre-
nakereesperodugu iza-
tea. Bada jendea kanta-
tzea gustatu bai, baina
abesbatzan hastera au-
sartzen ez dena, bertze
maila bat behar dela us-
te duelako. Baina ez da
hala, gehienok ez daki-
gu deusmusikaz eta afi-
zioa izatea eta entsaioe-
tara joatea da kontua.
Kantatzeagustukodute-
nak probatzera animatu
nahiditugu,hauretahel-
duak. Entsaioak ikuste-
ra ere etor daitezke.
Heldu diren hilabetee-
tan saiorik baduzue?
Helduekabenduaren3an
Elizondonkontzertuaes-
kainiko dute. Ttikiekin
oraindik ez dugu saiorik
aurreikusi, baina bertze
ikastetxeekin topaketa
bategiteapentsatuadu-
guetaateraldibaterebai.

TTIPI-TTAPA
Maki Urtasun, Mari Joxe Alaña eta Kristina Urtasun. Hiruak helduen koruan ibiltzen dira,
baina horrez gain, Iruritako Urtasun ahizpak koru ttikiko arduradunak dira.

1942an eman zituen lehen pausoak Elizon-
doko helduen abesbatzak. Koru ospetsua
izan zen eta Juan Eraso zuzendari zela, kan-
poan ere saio aunitz eman zituen: Frantzia,

Belgika, Austria, Britaina Handia... Urteekin,
ordea, martxa galtzen joan zen, 2004an
abesbatza berritua sortu zen arte. Orain as-
telehenero egiten dituzte entsaioak Elizondo-

ko Arizkunenean (21:00). Baina, badute ber-
tze erronka bat ere: iaz sortu zuten Elizon-
doko koru ttikiari segida ematea. Hauek as-
tearteetan biltzen dira Arizkunenean (17:30).

Maki URTASUN, Mari Joxe ALAÑA eta Kristina URTASUN | Elizondoko Abesbatza

«Kantatzea gustuko duten guztiak
probatzera animatu nahi ditugu»

HELBURUAK
«Musika eta letrak
ikasteaz gain, bertze
gauzak ere landu
nahi ditugu; espre-
sioa, adibidez: ez
delako era berdinean
kantatzen Olentzero
buru haundia edo
amari eskainitako
kanta bat. Hori
transmititzen ere
saiatzen gara»
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G. PIKABEA
Etxe barrenean zein

kanpoan,bietanarituizan
dira urteetan emakume
baserritarrak; aziendak
gobernatzen,baratzean,
etxeak txukuntzen edo
otorduakprestatzen,adi-
nekoak zaintzen… Eta
beti isiltasunean.Zenbai-
tetan egoera zertxobait
aldatu bada ere, orain-
dik badira horrelako ka-
suak.Etahorixeda,hain
zuzen, Emakume Base-
rritarren Begiradak ize-
neko argazki erakuske-
tan islatzen dena.
Nafarroako 24 ema-

kume baserritarren his-
toriak biltzen ditu EHNE
sindikatuaketaRakelRi-
coargazkilariberatarrak
elkarlanean egindako
erakusketak.Abenduko
zubian Donezteben iza-
nen da ikusgai 60 ar-
gazkizosatutakoerakus-
keta, eta ondotikBazta-
nera eta Berara eraman
nahi da.
Argazkigintza artisti-

koa ikasten ari zela,
proiektubataurkeztube-
har izan zuenean, ema-
kumea eta baserria
gaiakaukeratuzituenRa-
kel Rico beratarrak.
EHNE s ind ika tuak

2008anBertizeneginda-
ko emakume baserrita-
rren inguruko topaketa-
ra joan eta orduan eza-
gutuzituengeroraargaz-
kietanatera zituenema-
kumeak. Argazki horiek
diraNafarroanherrizhe-
rridabiltzanerakusketan
ikus daitezkeenak, eta
horietakoaunitz eskual-
dekoakdira:MartinaOr-
mart (Elizondo), Josefa

Loiarte (Zubieta), Mari-
an Aranibar (Bera), Mai-
der Azkarate eta Igone
Oteiza(Aniz),LourdesAr-
gain(Narbarte),Mariado
Iturralde(Donamaria)eta
Juana Mari Gortari (Zi-
ga).Adinetaalordesber-
dinetakoakdira:esneta-
ko edo haragitako behi-
akdituztebatzuek,ahun-
tzak edo oiloak ber-
tzeek... Eta argazkiez

gain, emakumeen esal-
di batek laburbiltzen du
bakoitzarenegunerokoa.

DENBORA LIBRERIK GABE
BaserritarrenBegira-

dakerakusketanageridi-
ren historietako bat sor-
tzez Zigakoa, baina Eli-
zondon bizi den Juana
MariGortarirenkasuada.
Egunero07:00alderajai-
ki eta etxeko lanak egin

ondotik, Ziganduenba-
serrira joaten da, bere
sortetxera. Behi gorriak
ditu, haragitakoak, eta
urteko sei hilabetetan
kanpoan eta bertze sei
hilabetetan barrenean
edukitzen ditu. Orain,
kanpoan dituela, bere-
tzakogaraihauek«opo-
rrakbezaladirela»konta-
tu digu, baina «oporre-
tan» egonik ere, egune-
ro joan behar haienga-
na: «batek mina duela,
urikgabegelditudirela…
Beti bada zerbait». Ho-
rrela joaten zaio eguer-
dira bitarteko denbora.
Eta arratsaldea, berriz,
baratzea,baserri inguru-
aketabelagaiaktxukun-
tzen ematen du: «lan
haundia da garbi eduki-
tzea». Aitzurra, aihotza
eta igitaia dira bere lan-
tresnak. Asteburuetan,
senarraren laguntza iza-
tendubaserrian, etase-
meak ere ba omen du
afizioa eta botatzen
omendioeskua.«Nikbe-
ti bulkatzen dut, merezi
duelako.Herribateanne-
kazari inguruakbizihaun-
dia ematen du», dio.
Ezda,ordea,horaki-

tzen bere lana. Seme-
alaben arduraz gain,

GIZARTEA � ARGAZKI ERAKUSKETA

Emakume baserritarren
begirada argazkietan
ikusteko aukera izanen
da abenduan Donezteben
Nafarroako 24 emakume baserritarren argazkiekin
prestatutako erakusketa herriz herri dabil

Nafarroako 24 emakume baserri-
tarri ateratako 60 argazkirekin
erakusketa osatu dute Rakel Rico
Berako argazkilariak eta EHNE

sindikatuak. Abenduko zubian
Doneztebera ekarriko dute, eta
ondotik Baztanera eta Berara
eramatea da asmoa.

MAITE DUEN LANBIDEA
«Herri batean
nekazari inguruak
bizitza haundia
ematen du»

Juana Mari GORTARI
Zigako baserritarra

HERRIAN GELDITZEKO
«Herrian bizitzeko
aukera bat nahi
genuen eta bide hori
hartu genuen»

Maider AZKARATE
Anizko baserritarra

ERAKUSKETA
«Emakume baserrita-
rren lana jendeak
ezagutu eta balora-
tzea nahi dugu»

Mariado ITURRALDE
Donamariako baserritarra
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•Nolatangogotuzitzaizunemaku-
me baserritarrei argazkiak atera-
tzea?
Argazkilaritzaartistikoaikastenarinin-
tzela, bukaerakoproiekturakogai bat
aukeratu behar genuen eta nik garbi
nuenemakumeariburuzkozerbaitegin
nahi nuela. Egun haietako batean,
EHNEsindikatuakemakumebaserri-
tarreningurukotopaketabateginzuen
eta informatzera joannintzen.Hantxe
hasi zen dena.
• Lan zaila izan al da?
Hasieran bai, ez genekien zer nolako
argazkiak nahi genituen, baina azke-
nean argazki asko atera eta gero lor-
tugenuen.Lanzailenaargazkiakauke-
ratzea izan zen, emakume ugari bai-
tziren.Lauhilabetezibilinintzenargaz-
kiak ateratzen eta bi hilabete joan zi-
ren argazkiak aukeratzen eta erakus-
ketarako dena prestatzen.
• Zer ikasi duzu?
Nafarroa alde batetik bertzera guru-
tzatudut, etaezagutzeneznituenhe-
rriak eta 24 emakume ezberdin eza-
gutu ditut. Esperientzia bikaina izan
da, emakumeen begiradak irudika-
tzeaz gain, euren esperientziak en-
tzuteko aukera izan dut.

• Nola ikusten duzu emakume ba-
serritarren egoera?
Ikusten duzun arte ez zara kontura-
tzen zer nolako lana egiten duten, ai-
tortzenezden lana.Etxeko lanakegin
eta aldi berean zaharrak edo haurrak
zaintzea zaila da, haientzat ez dute
denbora librerik.
• Zerbait gaineratuko zenuke?
Erakusketa ekartzean jendea ikuste-
ra joateko animatu nahi dut eta de-
nen gustukoa izatea espero dut. Eta
EHNEri eta emakumeguziei eskerrak
emannahidizkiet aukerahonengatik.

«Ikusi arte ez zara konturatzen
zer nolako lana egiten duten
emakume baserritarrek»

� RAKEL RICO, BERAKO ARGAZKILARIA

etxean duen 86 urteko
ama ezin baitu denbora
aunitzez bakarrik utzi:
«belagia garbitzera joa-
tean ere sakelekoarekin
joaten naiz eta noizean
behin deitu egiten diot
ongi dagoen jakiteko».
Etxe barrenekoa ere to-
katzen zaio Gortariri:
«amak aitzineramendu
guziak baditugula erra-
tendit,garbigailua,aspi-
ragailua… Lehenagoko
emakumeek isiltasune-
an lan ikaragarriak egi-
ten zituzten baina orain
erebadalana.Etxehaun-
diak dira eta animaleko
lanak izaten dira».
Egiteko aunitz izana-

gatik ere, eta denbora
libre sobera eduki ez
arren, gustukoa du bere
egunerokoa. Baserritik
kanpoko lana ezagutu
zuen ezkongabea zela,
eta baserrikoa «diferen-
tziarekin» nahiago due-
la dio: «bertze libertade
batematendu,nahizeta
aunitzetanizorratuahan-
txe aritzen naizen».

EREDU BERRIA
Hagitzbertzelakoada

AnizkoMaider Azkarate
gaztearen kasua. Base-
rriko lana da berea ere,

baina bertze gisa bate-
ra antolatua. Egunero-
koa «diferentea» izaten
dute Anizko Jauregia
gasnategian: «behi gas-
nakegitenditugu, jogur-
tak ere bai, makinarako
esnea egin, banaketa,
garbiketa…». Gasnate-
giko lanak hiru emaku-
meren artean egiten di-
tuzte –Maider, Ana eta
Igone– eta behiez eta
kanpoko lanez Maide-
rrenbianaiakarduratzen
dira, Aitor eta Mikel.
Kontatudigunez,gas-

nategikoaferekin joaten
zaiegoiza–batzuetange-
hiago ere bai–, eta arra-
tsaldeanbertzelakoegi-
tekoekinaritzendira:pa-
perak, ikastaroak, bile-
rak, landetxekoaferak...
«Gure egunak horrela-
koakdira, behinereezin
da pentsatu biharamu-
nean zer egin behar du-
zun».Etxebarreneko la-
nak,berriz,bikotekidea-
ren eta bien artean egi-
tendituzte eta hori, zen-
baitetan egoera aldatu
den seinale da.
Ttikitatikezagutuizan

du baserriko lana, «ai-
tatxik behiak zituen, eta
geroaitageldituzen.Mi-
kel sartu zen gerora eta

Aitorondotik». Bera, al-
diz, ikasketak akitu zi-
tueneansartuzengasna-
tegian, eta kontent da-
goela aitortu digu: «He-
rrianbizitzekoaukerabat
nahigenuen,herrianedo
zonaldeanezdagolane-
rako aukera haundirik,
eta landetxea eta behi-
ak bagenituenez, bide
hori hartu genuen». Ba-
serritikbizitzekobidebe-
rriakjorratuizanarenadi-
bide garbia da Jauregia
gasnategikoa;haizebe-
rriak ekarri zizkioten ba-
serriari, eta etorkizune-
rabegiraere,badutese-
gitzeko asmoa.

EMAKUMEAREN LANA
BALORATZEKO ESKARIA
Hiruhelburuargirekin

prestatuduteerakuske-
ta eta Mariado Iturralde
EHNEko kide eta Dona-

mariakobaserritarrade-
nak eman dizkigu hori-
en berri: «alde batetik,
emakume baserritarren
lana jendeakezagutzea
eta baloratzea nahi du-
gu;bertzetik,zerbitzufal-
ta hori salatu nahi dugu
eta azkenik omenaldia
egin nahi diegu lehengo
baserriko emakumeei».
Izan ere, isiltasunean

baina lan haundia egin-
dakoak dira emakume
baserritarrak,etabehar-
bada egin dutena sobe-
ra baloratu gabea izan
da.Azkaratetarrenkasu-
an, gauzak aldatu egin
dira, eta berdintasune-
anlanegitekomoduabi-
latu dute. Iturralderen-
tzat, ordea, Azkarateren
kasua «berezia» da.
«Jende gaztea bertze
mentalitate batekin ari
da, eta bertze nekazari-

tza mota batez ari gara,
hainbertze loturarik ez
duena. Baina zonalde
honetako baserri auni-
tzetanadinekoaunitzda-
go baserrietan eta hori
etaetxebarrenekolanak
ere emakumeek egiten
dituzte ia %100ean. Ni-
re kasuan, azienden lan
batzuk egiten ditut eta
anaiak bertzeak, baina
ama zaindu behar dut
etaotorduakerepresta-
tubeharditut».Horrega-
tik,usteduemakumeba-
tek gustura lan egiteko
zerbitzuak falta direla.
Kasu bakoitza dife-

rentea da, baina denak
diraemakumeaketade-
nek dute baserria ogibi-
de.Eurenbegirahurbile-
tik ezagutzeko aukera
ederradaEmakumeBa-
serritarrenBegiradaera-
kusketa.

ARGAZKIA: RAKEL RICO
Emakume baserritarren
erakusketan dauden 60

argazkietako bat.

Rakel Rico argazkilaria
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Bihilabete lurpeanpasatuondotik pentsatze-
koa da Txilekomeatzariek igogailu berezian
goiti argia ikusi zuteneansentitu zutenpoza.

Hilabeteak ez ezik urteak daramazkigu hemen zu-
loan eta azken aldian argi izpia ageri dela dirudi.
Baina honek igogailuaren zabalera du eztabaida-
gai, hark lur gehiago botatzen du zulora eta bertze
haiek meatzari batzuk lurpean utzi nahi dituzte.

Argi izpia zulo beltzean

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1991.11.07 / TTIPI-TTAPA 73. zbk

Bularretako minbiziaz Juan Jesus Larraz ginekologoarekin
Ginekologia, emakumearen osasuna eta gaixotasunak hizpide hartuta Leitza-
ko seme den Juan Jesus Larraz ginekologoari elkarrizketa egin zion TTIPI-TTA-
PAk duela 19 urte. Letra handitan paratzeko honako esaldi hau aipatu zuen:
«Ginekologi errebisioa egin beharko luke urtero emakumeak. Hau ez da bro-
metako gauza: 14 emakumetatik batek bularretako minbizia izanen du bere bi-
zian. Hori datu estadistikoa da». Halere, bertze datu baikorragoa ere eman zu-
en: «bularretako minbiziak, 10 kasuetatik 9 senda daitezke gaur egun, garaiz,
tenorez harrapatuz gero».

Zein da, irakurle agurgarri, zure himno nazio-
nala? Badu letrarik?Tente jartzenzaraentzu-
ten duzun aldiro? Hunkitzen zaitu?

Nire aldetik, ez dakit noiztikan ez dudan abestu
EuskoGudariak. Tira, ezhainbertze, duelaurteba-
teko Doneztebeko manifestazio antifaxista buka-
tzean kantatu genuen; hori bai, nik ukabila altxatu
gabe, eskuak sakeletan nituela, eta zertxobait jo-
koz kanpo egotearen sentipen batekin. Espaina-
koa, bertzalde, nire nerbioetarako gehiegitan en-
tzuten dut telebistan, inperioaren kirolarien lorpe-
nei esker (klenbuterolarekin edo gabe, jakiterik ez
dago).
Hona hemen zein himnorekin nagoen eroso. Due-
la kasik 40 urte, John Lennon abestilari mitikoak
herrialde birtual bat sortu zuen; Nutopia izenekoa.
Lurrik gabe, borondatezko hiritarrekin bakarrik.
Nixonen admnistrazioak AEBtik bota nahi zuenez,
Lennonek estatu honen inmunitate diplomatikoa
aldarrikatu zuen kanporatua ez izateko. Kasurik
ez. Baina goazen harira. Nutopiaren bandera, zu-
ria. Nutopiaren himnoa: isiltasunezko hiru segun-
du. Himno hau kantatu behar dut goizero.

Himno nazionala

Nire txanda
Luis GARDE

Marcelino BERGARA
Pilotari haundiaren heriotza

Urriaren 10ean hil zen
Donostian Bergara I.
Etxalarkopilotari haun-
dia, 67 urte zituela. Es-
pa in iako b inakako
txapelketa irabazi zuen
1962an eta Munduko
txapeldun ere izan zen.

Unai ONSALO
Munduko txapeldun Pauen

Aresoko pilotariak bu-
ruz buruko Munduko
txapelketa irabazi zuen
Pauen,MexikokoMedi-
nari irabazita. Mololo
Irigoien lesakarrak ere
urrezko domina lortu
zueneskuzbinakakoan.

Javier MARIEZKURRENA
Doneztebeko kamioi gidaria

Orain arteko denboral-
di onena egin du Truck
Navarrataldeak.Donez-
tebeko gidariak Spon-
sors Challenge txapel-
keta irabazi du lehen
aldiz eta11. izandaEu-
ropako txapelketan.
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Euskal Herrian normaltasuna da nagusi gaur
egun, batez ere, 2009an gure mendebalde-
ra dauden hiru probintziatan egin ziren hau-

teskunde normalak alderdi normal batek irabazi
zituenetik. Normala ez zen sektore politiko bat
epaitegi normalek hauteskunde lehiatik at utzi zu-
tenez, Patxi Lopez historiako lehenbiziko lehen-
dakari normala bihurtu
zen, eta herriak aitzine-
ko gobernu jeltzaleari
erauzitakopolitikaanor-
malak normaldu zituen.
Telebista publikoa egu-
raldiko mapa normala
erabiltzenhasi zen,ban-
dera normalak, hori-go-
rri kolorekoak, non-nahi
paratu zituzten, eta kirol
selekzionormalakberriz
erehiruprobintzietan jo-
katzera itzuli ziren. Nor-
mala ez zen hizkuntza
sustatzeko jarduerei di-
ru-laguntzanormalakzu-
zendu zizkien lehenda-
kari normalaren gober-
nu normalak, eta, bide
batez, normala zen
hizkuntza jakitea eska-
kizunnahikoabihurtuzu-
en hainbat lanpostu pu-
blikotarako. Kartelak,
pankartak, aldarrikape-
nak eta ekintza alterna-
tiboak karrikan ikusteak
ez lukenormala izanbe-
har gobernu normalean zegoen alderdi normala-
ren iritziz, hortaz, Polizia bidali zuen normaltasu-
na ezartzera. Polizia aunitz egotea eta ikustea nor-
maltasunaren sinonimo da. Arazo identitarioak zi-
renak, arazo normalak dira orain, normaltasuna
erabiliz normalizatzen direnak. Teleberrietan Ma-
jadahondako auzune batean gertatu den ttikike-
riaren baten berri izatea normala da orain, baina
Zangotzari buruz solasean ari garenean Euskal
Herria aipatzeak, berriz, normaltasuna xehetzen
du. Txirrindularitza talde bati Tourrean Espagne
ikurra eramanarazteaezdaarazo identitarioa, nor-
maltasuna berrezartzea baizik. Barakaldoko ba-
tek Senpere non dagoen ez jakitea gauza norma-
la da, baina Irungo batek Andaluziako probintziak
zeintzuk diren ez jakitea ez da inorren buruan sar-
tzen. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan hasi dira ikas-
ten: gero eta Espainia gehiago, gero eta normala-
goa da dena. Nafarroan bada denbora puska bat
hori irakatsi zigutela.

Espainiarekin dena normal

«Barakaldoko
batek Senpere non
dagoen ez jakitea
gauza normala da,
baina Irungo batek
Andaluziako
probintziak
zeintzuk diren ez
jakitea ez da
inoren buruan
sartzen. Araba,
Bizkai eta
Gipuzkoan hasi dira
ikasten: gero eta
Espainia gehiago,
gero eta
normalagoa da
dena. Nafarroan
bada denbora
puska bat hori
irakatsi zigutela»

Mikel RODRIGUEZ

AsteburuanUrepelen egonnaiz, Xalbadorren eta
Xanpunen omenezko ekitaldiAn. Xirimiri goxo
batez ziztu bizian iritsi nintzen «gasna-bidean»,

etaberandu... jadanik hasi zuen IdazleEskolakoon ilu-
nabar literarioa (…). Eta odolari mintzatzen utzi nion
larunbat arratsaldean. Bere mintzoa, nire ahotsa Ure-
pelen, ahots sentibera zuen herriko semearen dohai-
na: bertsoz poesia kantatzea, edo poetikoki bertsoak
irutea.Dohaina zuenbihotzetikmintzatzeko fedez, eta
poesiak elkartu gintuen. Ilunabar poetiko hura amai-
tzeko,BenitoLertxundirenNigarraBegiankantuaabes-
tu genuen. (…) Biharamun goizean, xirimiria lagun,
Xalbadorren bordaramendi-ibilaldia antolaturik zego-
en, eta han abiatu ginen jende-multzo bat mendian
gora. Xalbador etxea pasa eta gora... azkenean, ha-
lako batean iritsi ginen «Ene mendiko maitea» etxola-
ra. Han sentitzen zen Xalbador bertsolari poeta gus-
toen, eta hantxe kantatu genion Xabier Leteren Nun
hago?... hantxe irakurri nituen Xalbadorren bertso bi-
kain eta hunkigarri batzuk etxola hari kantatuak... eta
hantxe zegoen idatzirik Xalbador 1920-1976. Ni sor-
tu nintzen urte berean hil zen bera. Etxola haren ingu-
ruan zurrumurru isil bat nabari nuen eta laino zuria ge-
hiago sartzen ari zen mendi zoko hartan. Ordura ar-
teko ximiri arina euri bilakatzen ari zen, eta ordu zen
mendian behera abiatzeko, galdu nahi ez bagenuen
bederen. Marmarra jendearen ahotan, eta asotsa ene
belarrietan, behorren ezkilak eta urtxintxa hila bide
bazterrean. Xalbadorren barneak eta ene erraiak bat
egitenzutengurutzearendoloreetan,aunitzmaitedue-
nak aunitz sufritzen baitu. Nigarra eta irria nahasten
dira, eta horrek sortzen duen oroiminak barnea ina-
rrosten dit. Barneko zurrunbilo horretan eta kanpoko
jendearen hotsen arteanmaldan behera, laino artean,
euripean bixi-bixi joan ginen, galtzeko beldurrez, Ure-
pel helburu. (…) Xalbador ere ez zen hagitz maitatua
bere herrian, Urepelen, baina aunitz maite dut bere
sentiberatasuna. Nik ere delikatua baitut ene bihotza,
amodioa gauza tristea izateagatik, eta ulertzen dut
bertsolari-poetaren dolorea, ulertzen dut zergatik har-
tu nahi zuen betiko sosegua, eta zergatik nekatu zen
haren bihotza sufritzeaz. (…) Lehengo ametsak be-
rritu nahian aritzen gara amets berriak egiten segitze-
ko. NIre bihotza ere nekaturik dago aunitz maitatze-
az, eta behar bezainbeste ez jasotzeaz. Baina bizi da
oraindik ene bihotza. Damu naiz maitemindu izanaz,
baina ezin dugu aukeratu norekin maitemindu, eta ni-
ri maitemintzeak bakardadea ekarri zidan. Esan nion
begietara begiratuz maite nuela... berak, ordea, barre
egin zidan eta maitasun inkondizionala eskaini zidan
ni abandonatuz, hegan egiten utzi ninduen... nik be-
rarekin batera egin nahi nuen hegan, ez bakarrik. Eta
orain banoa. Heldu den astelehenean Txekian ego-
nen naiz agur-besarkadarik gabe, esan gabekoak ai-
rean utziz... itzuliko naizelako, beharbada?

Xalbadorren eta Xanpunen omenez
Urepelen maiteminez, bakarminez
Ainara MAIA URROZ

Kolaborazioak
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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-
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m e-Posta: info@ttipi.net
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Torturaren
inguruan

Gaizka SARASOLA
Igor eta Mattinen etxekoak

Kasikhiruurtepasa-
tu dira Igor eta Mattin
torturatuak izan zirene-
tik. Ez ziren gure esku-
aldeantorturatuak izan-
dako lehendabiziko la-
gunak izan, eta tama-
lez, urtea bukatzerako
beraienondorenbertze
hirurogeitabieuskaldu-
nek ere torturak jasan
izana salatu zuten. Eta
geroztik,bertzehainba-
tek.
Kamutsak dira inko-

munikaziogaraianetxe-
koek sentitzen duguna
adierazi ahal izateko
azalpen guziak; alferri-
kakoakhitzak.Zererra-
nik ez beraiek egiatan
bizitakoa adierazteko.
Guri behintzat ez digu-
te kontatu. Ezin dute
kontatu. Ezin da konta-
tu.Etahori,gaineanera-
manbeharrekozamada
guretzat (harria), jakin
badakigulako, egoera-
rik beldurgarriena ima-
jinatuta ere, errealitate-
tikurrutigeldigaitezkee-
la. Torturaren helburua
norbanakoa deuseztea
delako,pertsonaobjek-
tu bezala tratatuz, ha-
renduintasunaeta izae-
ra ezabatzea. Eta ho-
rretarako min haundia
egin behar da, min
haundia egin nahi izan
behar da. Baina orain,
kasikhiruurterenondo-
ren,errandezakeguIgor
etaMattinen kasuan ez
dutela lortu, beraienak
zirenak direla orain ere
erakusten duten izaera
eta nortasuna. Hala eta
guztizere,atxiloketaren

ondorengo lehen bisi-
tanberaienbegihezee-
tan ezkutatu ezin izan
zizkiguten zauriak go-
goratuz ohartzen gara,
beraiek bai badutela
harri haunditzar batbe-
raiekin betirako.
Baina harriak izan,

herritar guziok baditu-
gu gainean; harri ttiki
txarrak oinetakoetan
sartuta. Eta ez ditugu
gainetikkenduko tortu-
rak irauten duen bitar-
tean. Nolabait ere gure
ardura ere badelako.
Herritarrakgarelako,gu-
re hitzen eta ekintzen
bitartez, agintariak zu-
zen eta bidezkotzat jo-
tzenditugun jokabidee-
tara makurrarazi ditza-
kegun bakarrak. Esta-
tuaketaerakundeakbe-
raien interesenaldeedo-
zer egiteko gauza dire-
lako ekin behar dio jen-
darteak mugak estu-
tzeari.Bainazoritxarrez,
aunitzetanoinetakoeta-
koharrietaraereohitzen
gara. Deserosoak dira,
batzuetan min egiten
dute, baina denbora ez
galtzeagatik beraiekin
ibiltzen hasi eta oineta-
koenbarreneanditugu-
la ere ahazten zaigu
maiz.
Ezdugueskatzenoi-

netakoetatikharriakhar-
tueta inorenbururabo-
tatzerik,ezdugulakona-
himendekurik, eta egia
errateko justizia ere ez
dugu eskatzen, bera-
renganezdugulakoge-
hiegi sinesten;ezbede-
ren, epaitegietanbana-
tzen den justizian, bo-
tereari hain loturik eta
jendearengandik hain
urruti dagoen horretan.
Gure nahi eta desio ba-
karra, gure etxeetan bi-
zitutakoabertze inonez

errepikatzea izaten da.
Eta zoritxarrez, berriz
gertatzendenean, hura
azkena izatea. Eta bide
batez, denon artean oi-
netakoetatik harri-kox-
kor ttikiak kentzen has-
ten garela ikustea, ba-
kean eta askatasunean
ibiltzen hasteko hurbi-
lago egonen garen sei-
nale izanen delako.
Horregatik, Igor eta

Mattinen atxiloketan
parte hartu zuten 10
guardia zibilei Donosti-
aneginenzaienepaike-
taren harira eginen di-
renmobilizazioetanpar-
tehartzeradeiegitendi-
zuegu. Urriaren 28an,
ortzegunean,12:00eta-
tik13:00etaraparoahe-
rrianetakontzentrazioa
Donostiako epaitegia-
ren atarian. Urriaren
30ean, larunbatean
17:30ean torturaren
kontrako manifestazio
nazionala Donostiako
Antiguako tuneletik
abiatuta.
Torturarikez! Inpuni-

tatearen aurka!

Igandean denak
Berara!

Arantza, Bera, Etxalar,
Igantzi eta Lesakako
Euskara Batzordeak

Igandean, urriak 31,
Mankomunitatearen
Eguna izanendaBeran.
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak 20
urte bete ditu aurten,
etaurtemugagarrantzi-
tsua iruditu zaigu egin-
dako bidea gogoraraz-
teko,etaegitekedagoe-
na aldarrikatzeko. Za-
lantzarik gabe, 20 ur-
teotanmankomunitate-
ak eta, batez ere, ba-
tzordeek, lanaunitzegin
duteBortzirietaneuska-
rarenalde.Mankomuni-
tateak soberan eraku-
tsi du tresna egokia de-
lagureherrietaneuska-
ra normalizatzeko, eta
igandeanhorixealdarri-
katu nahi dugu.
Familiarekin eta la-

gunekin egun pasa
ederra egiteko modua

eskaintzendizuegu,goi-
zetik hasi eta arratse-
raino ekitaldiz beteriko
egitaraua osatu baitu-
gu.Berezikianimatuna-
hi zaituztegu irudiaren
ekitaldian parte hartze-
ra.Mankomunitatearen
logotipo erraldoia osa-
tu nahi dugu, eta horre-
tarako 400 lagun behar
ditugu.Etahoriosatzen
dugun bitartean, airetik
irudiak hartuko dituzte.
Ia logotipo ederra osa-
tzen dugun!
Gero, martxa jende-

tsua eginen dugu Ma-
tzadatik Altzateraino,
eta han Mankomunita-
tearen20.urteurreneko
ekitaldia eginen dugu.
Ondotik, bazkaria iza-
nen da Altzateko fron-
toian; txartelakherri gu-
zietan daude salgai.
Arratsaldea ere musi-
kaz, zozketaz eta ber-
tzelako ekitaldiz ongi
hornitua egonen da.
Badakizue:hitzordua

Beran, Matzada futbol
zelaian, 11:00etatik ai-
tzinera!!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Kristiñe TXOPERENA • Neurria: Hamarreko handia

Baxe Nabarre, Xibero eta
Lapurdiko txapelketa
mendi aldetik kostalderaino
ekialdeari buelta
nik, bertsozale naizen aldetik,
egin nahi dut gogoeta
azaroaren hamahirurako
izan kiniela beteta
Donibanera hurbil zaitezte
bi urtetik behin da eta.

Horrenbertzeko emozioa
sortu ohi duen lehiari
oholtza gainean lagunarteko
gogoa zaio nabari
bakarrak jaunzten duen txapela
baita aunitzentzat sari
egi osoa erakusteko
entzun nahi ez duenari
jartzen dituzten mugen gainetik
bizi garela kantari.

XILABA txapelketa
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola definituko zenuke zure bu-
rua?
Pertsona alaia eta ireki bat bezala.
Konfesatzen ahal den bizio bat?
Ez dut aparteko biziorik.
Zein afizio dituzu?
Batezerelagunekinegonetabesta
egin,bainagustukoadutkirolaegi-
tea ere, ehiza, kontzertuak ikusi...
Zergatik aukeratu zenuen inge-
niaritza?
Betidanikgustatuizanzaitmekani-
karenmundua eta lan irteera nahi-
ko ona zuenez, aukera ona iruditu
zitzaidan, baina gaur egun, oso
gaizki dago lana aurkitzea.
Galesen, zer botatzen duzu
gehien faltan?
Familia eta lagunak, baina bai-
ta janaria ere, hemen nahiko
gaizki jaten da eta.
Galestikbueltanzereginendu-
zu?
Lana bilatzen hasi.
ZerduGalesekNarbartekezdue-
na?
Paisaiak, hemen oso
paisaiapolitakdau-
de.Denaberde-
berdea dago,
eta inguruko
kostaldeko
herrietarajo-
aten baza-

ra, sekulako gazteluak daude.
Ingelesaz gain, galesa ikasteko
asmorik bai?
Nahiko landut ingelesarekin, gale-
sa ikasten jartzeko. Galestar bate-
kin bizi naiz, eta batzuetan hitzen
batgaleseznolaesatendengalde-
tzendiot,etaosozaila iruditzenzait.
Ba al du antzekotasunik galesa-
ren egoerak euskararenarekin?
Bai, asko. Euskara bezala, galesa
desagertzen ari zen, baina azken
urteotan asko berreskuratu dute

eta ia jende guztiak ba-
dakihitzegiten,nahiz
etagerokaleaniaez
den erabiltzen.
Besta on bat bo-
tatzekotokibat?
Iruñekosanfermi-
nak.
Amets bat?
Konpetizioko auto-
en munduan lan

egitea.

«Euskaltzaindiaren
asmoa zen Gipuzkoa-
ko Diputazioan zabal-
tzea bulegoa, eta han-
txe hasi nintzen lane-
an. Batere uste gabe
hasi nintzen Euskal-
tzaindian eta bertan
aritu nintzen 2000.
urtera arte. Ez nintzen
1967an Arantzazun
izan, saltsa izan zela
banekien, baina ez
nintzen hura neurtzeko
gauza. Tartean euska-
ra bazen, bost axola
zitzaizun gainerakoa».

Maria Pilar LASARTE
Leitzarra
ARGIA, 2010.10.17

«Gidariek gasolinaz
betetzen dituzte
deposituak eta
gainera, gasolinaren
20 eta 25 litroko
ontziekin etortzen
dira, badaezpada
ere. Igoera nabaritu
egin da egun haue-
tan –Frantziako
erregaiaren faltaren
ondorioz– (...)
Bezeroak urduri
samar daudela ikus-
ten da».

Egoitz
GOROSTERRAZU
Iturendarra, Dantxarineako
gasolindegiko langilea
D. NAVARRA, 2010.10.20 � Diego PEREZ � Narbarteko gaztea
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BORTZIRIAK

EUSKARA � OSPAKIZUNAK

Dena prest dago igandeko Euskara
Mankomunitatearen Egunerako
Egun osoan
izanen dira
ekitaldiak

TTIPI-TTAPA
Ospakizun eguna

izanen da igandean,
urriak 31, Beran eginen
dena,BortzirietakoEus-
kara Mankomunitatea-
ren 20. urteurrena os-
patuko baita, Arantza,
Bera,Etxalar, Igantzieta
Lesakako Euskara Ba-
tzordeek antolatuta.
11:00etan Manko-

muni ta tearen logo
erraldoia osatuko da

Matzada futbol-zelaian.
400 lagun behar dira
horretarako eta herrita-

rrei parte hartzeko deia
egin zaie.
12:30ean martxa jen-

detsua eginen da Ma-
tzadatik Altzateraino.
13:00etanMankomuni-

tatearen 20. urteu-
rreneko ekitaldia egi-
nen da Altzaten. Bor-
tzirietako trikitilariek,
dantzariek, txistulariek,
kantariek, bertsolariek,
bandek, abesbatzek...
parte hartuko dute.
14:30ean bazkaria

eginen da Altzateko
frontoian (txartelakhar-
tzeko azken eguna as-
teazkena, urriak 27).
16:00etan haurren-

tzakotailerrak, zozke-
tak,Xutik taldearenmu-
sikadoinuak,Pianobat
bertsotankantusaioa...
izanen dira.

ARGAZKIA: BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Euskara Mankomunitatearen Eguneko kartela.
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BERA

8,9 kilometroko
ibilbidea egin
beharko da

TTIPI-TTAPA
Gure Txokoa Elkar-

teak antolatuta, aurten
bigarrenez, Larungo
Mendi Bizikleta Igoera
eginen da azaroaren
1ean, astelehenarekin.
Joandenurteanbezala,
8,9kilometrokoibilbidea
egin beharko da eta ba-
taz bertzeko malda
%9,5ekoaizanenda;ge-
hienekoa%29koa.Goi-
zean 10:00etan abiatu-
ko dira txirrindulazaleak
Iamoteneatik, eta bi or-
duazpitikailegatubehar-
ko dute helmugara. Fe-
deratua izatea ez da na-
hitaezkoa izanen.

IZEN-EMATEA ETA SARIAK
Izena egun berean

emandaiteke,08:30etik
aitzineraIamotenean–10
euro–. Lanak arintzeko,
aitzinetikereapuntadai-
teke, datuak guretxo-
koatxirrindularitza@hot-
mail.com-era bidalita.
Bortz sari banatuko

dira:200eurolehenaren-
tzat;100eurobigarrena-
rentzat; 75 euro hiruga-
rrenarentzat;50eurolau-
garrenarentzateta25eu-
ro bosgarrenarentzat.

Gainera, 41 minutu eta
15 segundoko iazko
errekorrahobetzendue-
nak Errotazar harategi-
ko lote bat hartuko du.

GURE TXOKOAREN BLOGA
Bazkideei elkarteko

berriakzabaltzeko Inter-
neterako saltoa egin du
Gure Txokoa Elkarteak
(guretxokoaelkartea.blog
spot.com). Horrez gain,
futbolekokamisetaksal-
gai jarri dituzte. Haurre-
nak35etahelduenak45
euro balio dute eta eki-
pazio osoa nahi bada,
haurrek10eurogehiago
eta helduek 15 gehiago
ordaindu behar dute. E-
mailezedoortzegunetan
19:30ean Iamoteneara
agertuz lor daitezke.

Kafe Antzerki Zikloa
Azaroaren5eanhasi-

ko da Euskara Batzor-
deak antolatutako XII.
Kafe-AntzerkiZikloa.Le-
hensaioaBidaxkaosta-
tuanizanenda,etaGilki-
txaro taldeak 8begi an-
tzezlana eskainiko du.
Hilaren12an,AinhoaAl-
berdi & Iraia Eliasen Eta
Karmele? izanendaikus-
gai Lixoia ostatuan. Eta
azaroaren19an,Klown-
tuz, mendia! ikuskizuna
eskainiko du Zurrumu-
rru taldeak Gaztetxean.
22:00etan hasiko dira.

Defizita murrizteko
12/2010 Foru Le-

gean oinarrituz, defizit
publikoamurriztekoudal
langileeietaalkatearisol-
datak murriztea erabaki
duUdalak,legeakdioen

portzentajea aplikatuz.

Esloveniako
koruaren saioa
Tolosako Abesbatza

Lehiaketarenatarian,ur-

teroBerakoAbesbatzak
antolatzenduenkontzer-
tua, aurten Esloveniako
Orfej Choir koruak es-
kainiko du. Azaroaren
1ean izanen da, 19:30-
ean, Kultur Etxean.

KIROLA � GURE TXOKOA ELKARTEAK ANTOLATUTA

Larungo bigarren
Mendi Bizikleta
Igoera eginen da
azaroaren 1ean

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikastolako neska-mutikoak estropadetan
Arrauna ezagutarazi eta bultzatzeko Euskal Herriko IkastolenKooperatibak sortu-
tako ikasarrauna proiektuan parte hartu dute aurten ere Labiaga ikastolako ikas-
leek, Lesakako Tantirumairu ikastolakoekin batera. Urriaren 12ko lehorreko saioa-
renondotik,biharamunean,Lekeitiotiketorritakomonitoreekin ibili zirenBidasoan
arraunean. 5. eta 6. mailakoak hasi zuten eguna, Ikastolatik bizikletaz etorri eta
gero, bi ontziak ibaira jaitsi zituzten, palak hartu eta txalekoak jantziz... uretara! Or-
du eta erdiz ibili ziren, patroiak branka, estriborra, ababorra, ziaboga eta abar era-
kutsi bitartean. San Migel zubitik gainontzeko ikasleek animoak eman zizkieten.
Bukatzen zenaren penarekin baina gustura, ontziak eta txalekoak Lesakakoei pa-
satu zizkieten. Eguerdi aldera, DBHkoak ere bi taldetan banatu eta Lehen Hez-
kuntzakoen gisa ibili ziren, batzuk Hondarribiaren eta bertzeak Urdaibairen alde.

Bi familiako etxebizitza eraikitzeko lur
eremua salgai paratu du Udalak
Udalarena den Ilekuetako UU16

unitateko lur-eremua salgai egon da
berriki arte. 797,13 metro koadro di-
tueneta415,38metrokoadrokoeraiki-
garritasunaduenpartzelahorretan,bi
familiako etxebizitza bat egiteko au-
keraeskaini da.Kokapenetaezauga-
rriak tarteko, eremu horrek Udalaren-
tzat interesberezirikezduelaikusizen,
eta salduta aterako litzatekeen dirua-
rekinUdalarentzategokiagoadenber-
tze proiekturen bat egin nahi da. Ho-
rienarteaninteresgarrienetakoazahar
etxearen ondoko lurrak erostea da.
Udal Planean eremu berde izendatua

dagoenhorretan,zatihaundibatUda-
larena da eta bertze zatia erosiz, ere-
mu berde zabal bat egiteko aukera
dago zahar etxea eta Iturlandeta au-
zoen artean. Erreka bazterretik ibilbi-
de bat ere egiteko aukera mahai-gai-
neandago.Partzelaenkantepubliko-
an atera zen eta astelehen honetan
bukatzekoa zen eskaintzak aurkezte-
ko epea.Unitate honetan urbanizazio
proiektua dagoeneko onartua dago
nahiz eta oraindik ez diren lanak ha-
si. Lanak ez badira epe batean has-
ten Udalak bere gisa egiteko aukera
aztertuko luke.
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LESAKA

MOBILIZAZIOAK � IGOR PORTU ETA MATTIN SARASOLA ATXILOTU ZUTEN HAMAR GUARDIA ZIBILEN KONTRAKO EPAIKETA DONOSTIAN

Torturaren kontrako mobilizazioetan
parte hartzeko deia egin dute
Ortzegunean
ordubeteko
paroa herrian
eta larunbatean
manifestazio
nazionala
Donostian
eginen dira

Aitor AROTZENA
Igor Portu eta Mattin

Sarasolaren atxiloketan
parte hartu zuten 10
guardia zibil epaitzenari
dira aste honetan Do-
nostian. Bi lesakarrak
egun bakarrean, 28an,
izanendiraDonostianeta
orduan kontzentrazioa
eginen da epaitegiaren
atarianetaherrianordu-
beteko paroa 12:00eta-
tik13:00etara.Larunba-
teanDonostianmanifes-
tazio nazionala antolatu
da. Horren berri eman
zuten urriaren 20an He-
rriko Etxean bi lesaka-
rren senide eta lagunek
eta azken urteetan atxi-
lotuak izandirenpertso-
nek. Beraiekin batera,
BerakoetaEtxalarko al-
kateaeta atxiloketakger-
tatu zirenean herriko al-
kate zen Koldo Erkizia
EAko zinegotzia izan zi-
ren.

Zaine Rekondok
2008ko urtarrilaren 6an
Arrasaten gertatutako
atxiloketa gogoratu zu-
en, eta «biharamonera-
ko Igor Portu Donostia-

koOspitaleraeramanzu-
ten egoera larrian, kol-
peak, hiru saihets pus-
katuak,birikazulatuak…
zituela».Mediku txoste-
naren arabera, «nabar-
menakdiratorturatuaiza-
naren zantzuak». Sara-
solak eta Portuk tortura
salaketak jarri zituzten
eta Donostiako epaite-
giakikerketazabalduzu-
en. Baina tortura kasu
hauek ez direla isolatu-
ak ere aipatu zuten,
«azken30urteotan7.000
herritar baino gehiago
izan gara espainiar ko-
misaldegietantorturatu-
ak,estatuarenbabespe-
an eta inpunitate osoz».
Koldo Erkiziak aipa-

tu zuenez, Udalak epai-
ketan akusazio partiku-
lar gisara aurkezteko
saiakera egin zuen, na-
hizetaazkeneanepaile-
ak ez zuen onartu. Inko-
munikazio neurriekin
«behinbetikozbukatzea
eskatzenduguberrizere,
atxilotuen eskubideak
bermatuak izateko mo-
du bakarra baita».

Udazkeneko Azoka
Merkatarien eskutk
Zerbitzuen Elkarteak

Udalaren laguntzaz an-
tolatuta Udazkeneko
Azokaeginendaazaroa-
ren 7an, 10:00etatik
19:00etarafrontoian.Eu-
ro bateko sarrerarekin
oparia izanen dute fron-
toira sartzen direnek.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Aurora Sanz eta Susana Muneta garaile Arkupe elkartearen
paleta goma txapelketan
Arkupe elkarteak antolatzen duen emakumezkoen paleta goma txapelketako
finala jokatu zen urriaren 16an. Lehenik, hirugarren posturako lehia jokatu zen
eta Iera Agirre leitzarrak eta Saioa Aristorenak erraz hartu zituzten menpean
Eluska eta Estitxu, 30-3 irabazi baitzuten. Ondotik, final nagusian, berdintasun
gehiago izan zen, baina azkenean Aurora Sanz lesakarrak eta Lizarrako Susa-
na Munetak, 30-23 irabazi zieten Ianira eta Rebekari.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Senideak, azken urteetan atxilotutakoak eta udal hautetsiak, mobilizazioen aurkezpenean.
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EHIZA � USATEGIAK

Usorik gabe baina
giro ederrean joan
da Usategietako
Igandea
Zozketako
hirugarren saria
oraindik
agertzeke dago

Irune eta Itsaso
Eguraldiak lagundu-

ta,Usategietako Igande
goizean jende andana
ibilizenUsategietan,na-
hizetasareetannolaehi-
zatzen duten ikusteko
aukerarik ez zen izan.
Arratsaldean Patxin eta
Potxinen ikuskizunera
ere haur aunitz hurbildu
zen eta dantzaldiarekin
eman zitzaion akabera
egunari.
Urterobezala,zozke-

ta ere egin zen eta lehe-
nengo saria, 12 uso bi-
zirik,GarbiñeMaiakera-
man zuen. Bigarren sa-
ria, bi lagunentzakoafa-
ria,JesusArribilagakira-
bazi zuen. Kanpin den-
daren irabazleaoraindik
ez da agertu; zenbakia
hauxe da: 4.935. Boleto

hauduenaAltxatarahur-
bil dadila.

AMAIA ZUBIRIAREN
KANTALDIA
Urriaren15eanAmaia

ZubiriakElizankantaldia
eskainizuenEdortaMu-
ruak gitarrarekin lagun-
duta. Ordu bat eta erdi-
kosaioa izanzenetade-
netik entzuteko aukera
izan zuten bildutakoek;
kantuzaharrak,berekan-
tuak... Ekitaldi arrakas-
tatsua izan zen anto-
latzaileen erranetan.

TORTILLA TXAPELKETA
Bertze urte batez,

gazteekantolatutapata-
ta tortilla txapelketa izan
zenurriaren16an. 11hi-
rukotek parte hartu zu-
tenetairabazleakAmaia
Agirre, Beñat Irazoki eta
Aintzane Iturria izan zi-
ren. Epai-mahaia hiru
ostatuetako nagusiek
osatu zuten. Giro ede-
rrean joan zen ilunaba-
rraetaLaBasquengazte-

en afariarekin eman zi-
tzaion bukaera egunari.

Guraso elkarteko
urteko batzar
orokorra
Urriaren20aneginzu-

en urteroko Batzar Oro-
korra Guraso Elkarteak.
Solastutako gaiak hau-
ek izan ziren: aitzineko
urtekoakta, urteko kon-
tuak, asesoria aldaketa,
Nafarroako Kutxako
proiektuak, ikastaroak
eta programatutako
ekintzak, junta berritzea
eta kuota ordainketa.
Juntatik atera dena

Arantxa Zubieta izan da
eta bere ordezMaite Iri-
sarri da kide berria. Ho-
netaz gain, eskola kon-
tseilurako, bozketa bi-
dez, gurasoen artean bi
hautagaietaordezkobat
aukeratu ziren. Axun

Maia eta Estitxu Etxarte
izanzirenaukeratuaketa
Nuria Baiona hauen or-
dezko gisa. Abenduan
eginen diren eskolako
kontseiluko hauteskun-
deetan bi hauetatik bat
aukeratua izanen da.

Bertso afaririk ez
Euskara Batzordeak

barkamena eskatu du
oraingoz bertso afaria
bertanbeheragelditude-
lako. Berriro antolatzen
bada lerro hauen bitar-
tez adieraziko da.

ETXALAR

ARGAZKIA: EGOITZ OLAGARAI

Hasi dira onddoak
Udazkenarekin batera onddoak ere ateratzen hasi
dira. Argazkiko honek bi kilo pasatuak ditu eta txa-
pelak 30-35 zentimetroko diametroa. Egoitz Ola-
garaik aurkitu zuen urriaren 17an.

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN
Patata tortilla txapelketan parte hartu zuten gazteak.
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IGANTZI

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Emozioak lantzeko proiektua paratu
nahi dute martxan eskolan
Gaiari buruz
bilera eginen da
azaroaren 2an

TTIPI-TTAPA
Emozioak landuz,

proiektuberritzailea lan-
du nahi dute ikasturte
honetaneskolan.Zehaz-
ki,emozioakezagutueta
menperatu; errespetua
eta tolerantzia bulkatu;
kontzentrazioaetaerla-
xazioa landu eta arazo-
enaitzineanegoki joka-
tu; frustrazioarekiko to-
lerantzia maila igo; la-
narekikomotibazioaeta
ahalegina haunditu eta
enpatia garatzea dira
helburuak.
Emozio Hezkuntza

Eskolan izenarekin, iaz
irakasleek egindako
ikastaroa da orain ikas-
leekin martxan paratu
nahi dena. Horretarako
proiektua prestatu eta
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Sailean aur-
keztuzuten.1.500euro-
ko dirulaguntza hartu
zen horretarako, baina
proiektuaren aurrekon-
tua12.000eurokoaizan-
da, ikustekodagoorain-
dik aitzinera eramanen
den ala ez.
Proiektu honekin

hainbatekintzaeginna-
hidira:yogaklaseakes-
kola orduetan, sormen
margoketa, multikirola,
emozio hezkuntza lan-
tzeko saioak... Guraso
Eskola ere abian para-
tu nahi da, gurasoak
emoziomunduangehia-
go inplikatzeko.
Ekimen honen ingu-

ruko informazio gehia-
go emateko azaroaren
2an, 16:15ean hitzaldia
eginen da eskolan.

Baserrietako bideak
Irisarri, Berrizaun,

Unanu, Frain eta Pieda-
deko auzoetako bidee-
tankonponketakeginen
ditu Udalak. Zehazki,
Mendibil, Argatabereko

etxea, Iñarburu, Donjo-
senborda, Garaikola,
Isasmendi, Akotrin eta
Talaia baserrietara doa-
zen b ide zat ie tan .
115.000 euro inguruko
aurrekontuadutenlanak

Pagozelayenpresakegi-
nen ditu eta Nafarroako
Gobernuak%60-70eko
laguntza emanen du.

Auzperriko korua
Maiatzean Igantziko

Abesbatzak Aurizberrin
egindakoemanaldiaitzu-
liko du orain hango ko-
ruak.Azaroaren6anAu-
rizberriko abesbatzaren
saioa entzuteko aukera
izanen da.

ORDAINTZEKO ERA

Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik,
abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

ORDAINTZEKO EPEA

• 2010eko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2010eko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen horri
dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekargua-
rekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2010eko urriaren 1ean

Presidentea
Patxiku Irisarri Elizagoien

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitatea

Jakinarazpena

2010eko bigarren urte erdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzue-
tako tasak kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:
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ARANTZA

KULTURA � OSPAKIZUNAK

Udazkeneko
kulturaldia
azaroaren 1, 5 eta
6an iraganen da
Euskara
Batzordea,
Ekaitza Elkartea
eta Guraso
Elkarteak
antolatu eta
Udalak
lagunduriko
egunak dira

Nerea ALTZURI
Ezdiragarairikhobe-

renak euskararentzat.
Jakina da Gobernuak
murrizketa haundiak
egin dituela bere lagun-
tzetan eta euskara da,
dudarikgabe,arlorikkal-
tetuena. Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
teak ere diru murrizke-
ta jasan du eta horrek
ezinezkoa egin du ber-
tze urteetan laguntzen
zituen hainbat esparru-
tara ailegatzea. Tartean
KulturEgunakdirurikga-
be gelditu dira, Manko-
munitatearenaurrekon-
tu murrizketagatik. Ha-
la ere, EtxalarkoUdalak
bezalaxe, Arantzakoak
eregainerakoUdalenal-
deaneuskarari ekarpen
haundiagoa egitea era-
bakidu.Horriesker,Eus-
kara Batzordeak Kultur

Egunak antolatu ahal
izan ditu.

EGITARAUA
Ekaitza Elkarteak ja-

danik urteak daramazki
azaroaren 1ean, Santu
GuzienEgunean,Base-
rritarrenEgunaantola-
tzen. Gonbidapena he-
rriko etxe guziei egiten
zaie azoka bilakatzen
den frontoianpartehar-
tzeko eta bertako pro-
duktuak,gozokiak, tres-
nak, eskulanak, anima-
liak... era guzietakoak
eramateko. Frontoi ba-
rreneanerakusketarako
edo salmentarako pos-
tuak paratzen dira, El-
karteak berak ere osta-
tuaparatzendu,pintxoa
eta tragoxka eskainiz.
Musika doinuez alaitu-
rikogoiza izatenda.Ber-
takoek egiten duten lan
izugarria argi eta garbi
gelditzen da.
Azaroaren 5ean, or-

tziraleanetaZaharTxo-
kon, Berdabio-Elama-
Amusene izenekosola-
saldiaeskainikoduPa-
tzikuPerurena idazleak.
Goizuetan bada gizon
batkantaabiapuntutzat
hartuta, Arantzako his-
toriari, jendeari eta pa-
rajeei buruz hitzaldia
emanen du Perurenak.

Kantarenjatorriaetaber-
tankontatzendirenger-
taerak ikertzen lan ede-
rraegindu.Hortaz,hizpi-
de nagusiak inguruko
kontuak izanendira.Eta
herritar zenbaitzuk ere
partehartudute.Beraz,
adin guzietako herrita-
rrentzakomodukomin-
tzaldia izanen da. Egun
berean, eta Ekaitza El-
kartean, Miren Amuriza
eta Alaia Martinekin
bertsoafaria izanenda.
Azaroaren6an,biha-

ramunean, Pello Añor-
ga ipuin kontalariaren
eskutik haurrentzako
ipuinak izanen dira es-
kolan. Arratsaldez,
16:30ean, birziklapen
tailerra eta berendua
izanendiraeskolan.Or-

du bat beranduago,
17:30ean, garai bateko
antzerkien emanaldia
izanendaElkartean.Eta
geroxeago eta leku be-
rean,19:30ean,hainzu-
zen,opil tailerraeginen
da. Afalondoan, bikote
besta eta Trikihots tal-
dearenemankizuna iza-
nen dira.

Euskara ikasteko
taldea
Euskara ikastekotal-

dea sortudaherrian eta
EuskaraBatzordeakhau
eratzeko egin duen la-
na aipatzekoa da. Sei
lagun ariko dira euskal-
duntzen, astearte eta
ortzegunetan 17:30etik
19:30era eta Baskulan.

Maimordako Mentxu
Peña izanen dute ira-
kasle.Bertzalde,Solas-
lagunaegitasmoanpar-
te hartu nahi duenak
Euskara Zerbitzura jo-
tzeabertzerikezduegin
behar.

Bake epailea
Lau urtero behin al-

datzendabakeepailea-
ren ardura eta Zakute-
neko Pili Larretxea da
azken urteotan lan hori
egin duena. Udaletik
bando bat zabaldu da
etahilabetehonetanba-
keepaile izatekoasmoa
duenak izena emanbe-
harko du Herriko Etxe-
an. Inor ez bada apun-
tatzen, Udalak erabaki-
ko du zer egin.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Onddo arraroak
Ez dira baloiak, ezta harri kozkorrak ere. Onddoak dira. Kaltxeko Esther Bur-
lada jatetxeko etxekoandreak bere borda ondoko belagaian aurkitu ditu. Da-
goeneko desagertu ez bada, horrelako bertze bat han utzia du zenbat hazten
den ikusteko. Arraroak dira dudarik gabe, eta Aranzadi Elkartera eraman di-
tuzte azter ditzaten, ea zein espezie den eta jangarriak diren ala ez ikusteko.
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SUNBILLA

Ilunabarren
hasiko da
dantzarien
saioa

Itxaso ARRIETA
Joandenurtekoedi-

zioak izandakoerantzun
ona ikusita, aurten ere
dantzarien jaialdia egi-
tea erabaki dute herri-
ko dantzariek. Azaroa-
ren 6rako, larunbata,
egin dute hitzordua.
19:30ean emanen

zaio saioari hasiera, eta
haur,gaztenahizheldu-
ak aterako dira ikasita-
koa jendaurreanerakus-
tera. Guztira 50 lagun
inguru ariko dira dan-
tzan.
Joan den urteko

dantzarien besta, Uli-
beltzakElkartearekinel-
karlanean antolatu zen
etaelkarteari loterian to-
katutako dirua apro-
betxatuzafariaeginzen.
250 lagun bildu ziren.
Aurtengoan,momentuz

behintzat, ez dago afa-
ririk egiteko asmorik.

Ulibeltzak
Elkartearen oharra
Irailaren 30eko TTI-

PI-TTAPAnbestetan la-
guntza eman zutenen
zerrenda agertu zen,
baina bat aipatu gabe
gelditu zen: Gazmendi
Eraikuntzak.Lerrohau-
en bidez, Ulibeltzak El-
karteko juntak barka-
menak eskatu nahi
dizkio akatsagatik, eta
bide batez, eskerrak
eman bestetan lagun-
tzeagatik.

OSPAKIZUNAK � DANTZA

Dantzarien
jaialdia
azaroaren 6an
eginen da

Arrutenea Pilota Txapelketaren
hirugarren edizioa igandean
Migel Latasa zena gogoan, aur-

tenhirugarrenaldiz,ArruteneaEtxea
Esku Pilota Txapelketa jokatuko da
igande honetan, urriak 31. Arrute-
neko semea zenMigel Latasak bizi-
tza guzia eman zuen pilotarenmun-
duan; erremontean eta palaz aritu
zen afizionatu mailan, eta urte au-
nitzez Federazioaren barne ere lan
egin zuen hautatzaile gisa. Herria-
ren alde lan egiteko ere aprobetxa-
tu zituen Federazioan egindako ur-
teak, eta bera izan zen oraingo pi-
lotalekuarenbultzatzaile haundiena
ere.
Txapelketa hau, hain zuzen, Mi-

gelen oroimenez egiten da eta Mi-
gel Mari Latasa bere semeak anto-
latzen du, Antton Espelosinen la-
guntzarekin. ArruteneaEtxeakdau-
kan frontoi ttikian jokatzen dira pi-

lota partidak, eta Espelosinen hi-
tzetan, «nahiz eta frontoi ttikia izan,
sekulako partidak ikusten dira eta
hurbildutako jendea gustura joaten
da etxera».

LAU PARTIDA
Aurtengo saioa 11:00etan hasi-

ko da eta guztira lau jokatuko dira.
Lehendabiziko partidan, YagoCan-
tero (Bera) Mikel Eltzaurdiaren (Be-
ra) kontra ariko da; bigarren lehian
Enaitz Telletxea (Igantzi) eta Oihan
Canabal (Igantzi) ariko dira aurrez-
aurre; hirugarren partidan Iker Es-
pelosin herritarra Enaitz Ansoren
(Mugairi) kontra ariko da eta azken
saioan, David Albiasuk (Narbarte)
eta Ander Errandoneak (Bera) joka-
tuko dute. Partidak akitu ondotik,
luntxa izanen da bildutakoendako.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean, dantzari heldu eta gaztetxoek saio ederra eskaini zuten.

DATUA

50
DANTZARI

inguru ariko dira
azaroaren 6an,

eginen den jaialdian.
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KIROLA � ESKUBALOIA

Denboraldiko lehen
titulua eskuratu
dute Errekako
alebin mutilek
Zizurko torneoa
irabazi dute
Ardoi eta
Mendillorriren
kontra

TTIPI-TTAPA
Denboraldiko lehen-

biziko titulua irabazi du
Errekako eskubaloi tal-
deakberriki,alebinmuti-
len eskutik. Urriko biga-
rrenasteburuan,hirutal-
derenarteko torneoa jo-
katu zuen Zizurren, Ar-
doi eta Mendillorri tal-
deekin batera eta Erre-
kako gazteak izan ziren
txapeldun.
Bertzalde, Nafarroa-

ko Kutxako Zuk aukera-
tu Zuk erabaki egistas-
moarenbarreneanduen
proiektuababestekodeia
ere egin du Errekak.

TXIRRINDULARIEN
JANTZIAK
Joan den urtean be-

zala,txirrindularientzako
ekipazioaeginenduaur-
tenereErrekaKirolElkar-
teak. Badirudi iaz ez ze-
laesperoadinaeskaera-
rik izan,bainaaurtenbe-
rriz eman nahi da auke-
ra. Xabier Bañares iza-
nen da arduraduna eta
eskatzeko azken eguna
azaroaren 1a izanen da.

Interesatuek Bañarese-
kinegonedoerrekaelkar-
tea@yahoo.es-eraidatzi
behar dute.

Koteto eta Larra
Nafarroako kirolari
onena izendatzeko
hautagai
Nafarroako Kirol Ins-

titutuaren bidez, bana-
tzendirenNafarroakoki-
rolari onenen artean be-
deratzi hautagai daude,
eta horien artean daude
KotetoEzkurraetaErre-
kako judo taldean ari de
Nieva Larraya. Herrita-

rren botoekin aukeratu-
ko da zein den sariduna
etaortziralhau,urriak29,
da horretarako azken
eguna:www.deporte.na-
varra.es web orrian edo
zuzeneanKirolarenEtxe-
an (Iruñea) egin daiteke.

Nafarroako lehen
BTT Zentroa herrian
Ameztia jatetxeakku-

deatzenduenBertizBTT
enpresa Nafarroako le-
hen BTT zentro bezala
onartuduNafarroakoGo-

bernukoTurismoSailak.
Oraindik ez dago izen-
dapenofizialik,bainaizen
hori erabiltzen ahal due-
la jakinarazidioteenpre-
sakoarduradunJorgeIri-
barreni eta hala ageri da
bere webgunean.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: WWW.ERREKA.ORG

Bonozorrotzeko buzoia hautsia
Erreka Elkarteak Bonozorrotz mendian zuen buzoia hautsita aurkitu zuten Erre-
kako hainbat kidek duela aste pare bat. Hasiera batean eguraldiagatik honda-
tua egonen zela pentsatu arren, harri haundi bat gainean paratzeagatik geldi-
tu zen argazkian ageri den bezala: estalkirik eta ormigoian zegoen plakarik ga-
be. 2000. urtean paratu zuen elkarteak buzoi hau, baina hondatutakoa berres-
kuratzeko asmoa du. Heldu den udaberrian paratu nahi du.

Denboraldi ederra egin du Mariezkurrenak
55 puntu eskuratu ditu Jabier

Mariezkurrenak gidatzen duen
Truck Navarra taldeak Europako
kamioi lasterketako txapelketan,
iazkoaren hirukoitza. 11. akitu du
txapelketa, sekulan izan duen
emaitzarik onenarekin. Gainera,
lehenbizikoaldiz,SponsorsCha-
llenger txapelketa irabazi du.
Urriko lehen asteburuan Jara-

man (Madril) lortutako emaitza
txarrek, halere, zapore gazi-go-
zoarekin utzi zuten taldea, urte
osoko emaitza onak erakusteko
asmoarekinaterazelako.Lehenbi-
ziko sailkapen txandan, bi dezi-
magatik ez zuen lortu Mariezku-
rrenak superpolean sartzea. Bai-
na Mika Mäkinen finlandiarrak

emandako kolpeak zapuztu egin
zituen itxaropenak. Mäkinenekin
lehianibilizen,etaazkeneanbiak
zigortu zituzten: finlandiarra le-
gezkoak ez ziren maniobrak egi-
teagatik eta Mariezkurrena, ber-
tzearen gibeletik, orduko 162 ki-
lometrora ailegatzeagatik.
Larunbatekobigarrenkarreran

9. postuan akitu zuen. Eta igan-
deko sailkapen proban superpo-
lea lortu zuen, 10. sailkatuta. Bai-
naasteburukohirugarrenlasterke-
tan, istripua izan eta 14. akitu
zuen. Laugarren saioan ongi ha-
si arren, olio, gasoleo eta euria
tarteko,segurtasunagatikerretira-
tu egin zen.
Azken saioan ez zuen denboral-

diaborobiltzerik izan,bainaeder-
ki aritu da aldi honetan ere.

ARGAZKIA: TRUCK NAVARRA
Mariezkurrena Europako txapelketako
saria jasotzen.
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ITUREN

EUSKARA � LAGUNTZA

Herritarrek ere
euren ekarpena
egin diote Nafarroa
Oinezi
Joaldunak eta
Trikidantz
taldeak
laguntza eman
dute

Arkaitz MINDEGIA
Urriaren 17an Ata-

rrabian ospatu zen Na-
farroa Oinezen herrita-
rren laguntza ere naba-
ria izan zen. Goizean
goizetik euskararen al-
deetaNafarroako ikas-
tolei laguntzeko asmoz
jende aunitz hurbildu
zen Atarrabiara.
Bainaherriko joaldu-

nek eta Trikidantz tal-
deak ere euren ekarpe-
na egin zuten. Joaldu-
nak goiz goizetik itzu-

lian barna joare soinu-
ak jende artean entzu-
narazi zituzten eta au-
nitzenharridurarakogai-
nera.Etabertzealdetik,
azken urteetan bezala,
Trikidantz taldeak ikas-
toleeietabatezere,eus-
karari laguntzeko as-
moz, bere kontzertua
eman zuen. Laugarren
arean egon zen 12:00-
etatik 13:00etara eta
haur,gaztenahizheldu-
ak hurbildu ziren kon-
tzertua ikustera. Lerro
hauenbitartez,eskerrik
asko denei.

Animatu San
Martin bestetara!
Azaroaren10tik14ra

San Martin bestak iza-
nen dira Aurtitzen, eta

animatzea bertzerik ez
zaigugelditzen.Egune-

an eguneko ekitaldien
xehetasunak hurrengo

orrialdean irakur ditza-
kezue.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Trikidantz taldeak jendetza bildu zuen bere kontzertuarekin.
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BESTAK � AZAROAREN 10ETIK 14RA

Olasagasti, Oihan Larretxea, Mindegia
eta Erasun ariko dira igandean
San Martin
Egunaren
bezperan
botako da
altxaferoa

Igandearekin
akituko dira
bortz eguneko
bestak

ASTEAZKENA 10
Bezpera

20:00etanbesteihasie-
ra emateko altxaferoa.
Gero kalejira bertako
txistulari eta trikitilarien
eskutik.Ondotikzopak
Aurtizko Ostatuan.

ORTZEGUNA 11
San Martin Eguna

10:00etanArgisoinuak.
11:00etanMezaNagu-
sia Martin Donearen
ohorez.16:00etanhau-
r rendako jokoak .

18:00etanpostre lehia-
keta. 23:00etan mus
txapelketa elkartean.
Ondotik trikipoteoaber-
tako trikitilariekin.

ORTZIRALA 12
Herritarren Eguna

10:00etanArgisoinuak.

14:00etan herri bazka-
riaelkartean,Sebastian
Lizasoeta IkerZubeldia
bertsolariekinetaJOXE
ANJELakordeoilariare-

kin. Gauez Zubietako
AIERRIK talde berriak
dantzaldiaeskainikodu.

LARUNBATA 13

10:00etanArgisoinuak.
12:00etan I turengo
dantzarien emanaldia.
17:00etan trikitixa jaial-
d i a . Ak i tu takoan
hauentzatberendua iza-
nen da elkartea.Gauez
dantzaldiaGABEZINtal-
dearekin.

IGANDEA 14

10:00etanArgisoinuak.
11:00etanMezaNagu-
sia. 12:00etan aizkora
apustua: JoxeMariOla-
sagasti eta Oihan La-
rretxeaaldebatetik,Miel
MindegiaetaAnderEra-
sun aurtiztarraren kon-
traarikodira.19:00etan
patata tortilla lehiaketa
elkartean. Ondotik he-
rriko trikitilari gazteen
eskutik dantzaldia, eta
horrela emanen zaie
bestei akabera.

AURTITZ

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA
Neska-mutikoak dagoeneko desiatzen egonen dira bestak ailegatzeko.
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ZUBIETA

GIZARTEA � ESKOLA ZAHARRAREN BEHEKO SOLAIRUAN

Laster inauguratuko da haur eta
gaztetxoentzat prestatu den ludoteka
Funtzionamen-
duaz solasteko
gurasoekin
bilduko da
Udala

Fermin ETXEKOLONEA
Berandugabe,egoi-

tza berria izanen dute
haur eta neska-mutiko
kozkorrek horretarako
egokitu den eskola za-
harraren beheko solai-
ruan. Eskola zaharra
hutsik zegoela eta, lu-
doteka gisa erabiltzea
erabaki zen bere ga-
raian, eta horretarako
dirulaguntzaeskatuzu-
en Udalak; 5.000 euro
inguru hartu zituen.
Lerro hauek idazte-

rakoan ludoteka zabal-
tzeko azken ukituak
ematen ari ziren: garbi-
keta lanak egin dira, al-

tzariak ere ailegatu di-
ra, Mankomunitateko
langileek margotze la-
nak egin dituzte... Iru-
diak emititzeko proiek-
torea ere izanen da.
Orain arte, beheko

solairuanegindirengau-

zak, berriz, goiko solai-
ruaneginendirahemen-
dik aurrera. Besteak
beste, eskulan ikasta-
roakedotaldekakobes-
te jarduerak.Horrezga-
in, Aierrik musika talde
berriak ere goiko solai-

ruko gela bat erabiliko
du entsaioak egiteko.

KUDEAKETA
Ludoketaren funtzio-

namenduaoraindikera-
bakidagoenkontuada.
Udalakezdu ludotekaz

arduratzeko norbait
kontratatzeko dirurik,
eta beraz, gurasoekin
bileraeginendunolaku-
deatu solasteko. Pro-
posamenak jasoko di-
tuUdalakbilkura horie-
tan. Inaugurazio eguna
ereoraindikzehaztuga-
bea da.

Duba herrian
Paperkontuak tarte-

ko,atzeratuegindaaur-
ten ere Duba Saharako
neskatoaren etorrera,
bainaberandubadaere,
gure artean da berriz.
Urriaren 9an etorri zen,
eskolako ikasturteaha-
si eta hilabetera. Lauz-
pabost urte dira Duba
Ibarrenera etortzen de-
la, ikasturte garaia pa-
satzen du hemen, eta
udan sortetxera, Saha-
rara, joaten da familia-
rekin egotera.

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA
Ludoteka barrenetik nola gelditu den ikusteko aukera izanen dugu abudo.
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DONAMARIA

GIZARTEA

71 zaldunek
itzulia egin dute
herrian barna
Herriko
Ostatuan
egindako
bazkariarekin
eman diote
egunari akabera

Iñaki TELLETXEA
Egun ederra pasatu

zutenurriaren16anDo-
namarianbilduzirenzal-
dunek. Jauregiko atari-
an elkartu eta gero, 71
zaldiz osatutako taldea
herriari itzulia egitera
atera zen. Gaztelu eta
Txarutatikpasatuondo-
tik,Belate ingururahur-
bildu ziren gosaltzeko.
Labeaga eta Amezke-
tatik segitu zuten, on-
dotik berriz ere herrira
jeisteko. Akitzeko, He-
rriko Ostatuan bazkari
eder batekin egunari
amaiera eman zioten.

Liburutegia zabalik
Urtero bezala ikas-

turtearekin batera, he-
rriko liburutegiak ere
ateak zabaldu dizkigu.

Liburutegiaastelehene-
tik ortziralera 18:30etik
20:00etara irekia ego-
nen da etaMiriamMin-
degia izanen da berta-
ko arduraduna.

Hilerriko bidea
moldatzea
Hilerriko bidea mol-

datzeko lanak Sasoi
Eraikuntzak enpresari
esleitu zaizkio. Bertan
egin beharreko lanak,
bertzeak bertze, bide-
ko zola altxatu, hormi-
goia bota eta hilerriko
ataria moldatu izanen
dira. Lanhauek egiteko
aurrekontua 113.634
eurokoa da eta %70-
ekodirulaguntza izanen
du Udalak.

ARGAZKIA: AITOR BERISTAIN
Zaldunek gustura egin zuten buelta.

ARGAZKIA: I. TELLETXEA

Gimnasia ikastaroa
Gure hezurrak zaulitu eta neguko hotzei aurre egiteko berriz ere gimnasia ikas-
taroa martxan paratu da herrian. Dozena bat laguneko taldea elkartzen da be-
raien gorputzak sasoian jartzeko. Herriko frontoian elkartzen dira astelehen eta
asteazkenetan 15:00etatik 16:30era. Oraindik ere izena eman nahi duenak ba-
du aukera, horretarako nahikoa du bertara hurbiltzea.

LIBURUTEGIA

Astelehenetik
ortziralera 18:30etik
20:00etara egonen da
zabalik liburutegia.
Miriam Mindegia da
arduraduna.
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BERTIZ

GIZARTEA � AURTEN XVIII. ALDIZ

Iaz baino hiru jatetxe gehiago ehizari
buruzko jardunaldi gastronomikoetan
Ortziral honetan
hasi eta
azaroaren 28an
akituko dira

TTIPI-TTAPA
Baztan, Malerreka

eta Bortzirietako ha-
mahiru jatetxek parte
hartuko dute aurten
XVIII. aldiz eginen di-
ren ehizari buruzko jar-
dunaldi gastronomi-
koetan. Bertizko Par-
tzuergoTuristikoak an-
tolatzendituen jardue-
ren artean, ohikoa bi-
hurtu den ekimena da
eta ortziral honetan,
urriak 29, emanen zaio
hasiera.Bukatu, berriz,
azaroaren 28an eginen
da eta bitarte horretan,
25 eta 35 euro bitarte-
ko menuak eskainiko
dituzte hamahiru jate-
txek. Prezio horiei eda-

riak etaBEZgehitu be-
har zaizkie.

13 JATETXEAK
Hauek izanen dira

ehizari lotutako menu
bereziak eskainiko di-
tuzten jatetxeak: Al-
mandozko Beo l a ,
Arantzako Burlada eta
Aterpe, Berako Zalain
eta Lenkonea, Dona-
mariako Benta, Do-
neztebekoAmeztia, El-
beteko Posada, Igan-
tziko La Villa, Iruritako
Olari, Lesakako Kox-
konta eta Bereau eta
Oizko Posada. Joan
den urtean baino hiru
gehiago dira.
Menuosoak,prezio-

ak eta jatetxeekin ha-
rremanetan jartzeko te-
lefonoak kontsultatze-
ko Bertiz Partzuer-
goarenweborriandau-
de,www.consorciober-
tiz.org-en.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Bide Berdeak hizpide Bertizen
Bide Berdeen Foroa egin zen urriaren 21ean Bertizen, Bide Berdeen Fundazioak
eta Bertizko Turismo Partzuergoak antolatua. Eskualdeko zein estatuko hainbat
entitateko ordezkariak bildu ziren eta turismoaren garapena izan zuten hizpide.
Bidasoko bide berdeari dagokionean, Eurovelo proiektuan sartzeko egin be-
har den 800.000 euroko inbertsiotik %35a Nafarroako Gobernuak paratu due-
la gogoratu eta 2012an Doneztebetik Saldias eta Orokietan barna Irurtzu-
nekin lotzeko asmoa azaldu zuten. Plazaolako trenbideari buruz, berriz, Lei-
tzako estazioan bertze solairu bat egiteko 300.000 euroko inbertsioa egin de-
la aipatu zuten. 2012an eta 2013an 150.000na euroko inbertsioa eginen dela
ere jakinarazi zuten, 300.000 euro guztira, estazioa barrenetik moldatzeko eta
bertan aterpe turistikoa, BTT zentroa eta informazio puntua egokitzeko.



Hilaren 7an
Zaharren
Egunaren
edizio berria
ospatuko da

Esteban AROTZENA
Krisiak krisi, Kultur

TaldeaketaUdalakaza-
roa ekitaldiz betetzea
lortuduteaurtenere,eta
jasoduguninformazioa-
renarabera,hagitzabe-
ratsa dela dirudi gaine-
raaurtengoprestatudu-
ten egitarauak.
Bisita gidatuak, an-

tzerki emanaldiek, libu-
ru aurkezpenak, gazte
topaketak, argazki eta
bideoemanaldiek, ber-
tso saioek, kontzertu-
ak, herri kirolak, dantza
talde baten saioak, eta
guztien gainetik dago-
en hilaren 27ko Feriak
osatzen dute gain gai-
netikesanda,azarokul-
turalaren emanaldien
zerrenda.Honetazapar-
te, aipatzekoa da, hu-
rrengo igandean, hilak
7, Umore Ona Elkarte-
ak antolatuta ospatuko
den Zaharren Eguna.

ZAHARREN EGUNA
Hilaren 7a idatzi ba-

dugu ere, esan beha-
rrekoada,bezperanha-
siko direla urtero beza-
la, jubilatuen festaren
ospakizunak. Orduan
jokatuko baitira ohiko
musekoetatrukekotxa-
pelketak. Biharamune-
an, bazkaria izanen du-

te elkartean, eta goize-
ko pilota partidek eta
egunosoangurean iza-
nen diren Legarreta eta
Irazubertsolariekboro-
bilduko dute eguna.

BISITA GIDATUA
Hurrengo larunbate-

an, hilaren 6an, burutu-
ko da aipatutako azaro
kulturalaren lehenengo
ekitaldia, gurean seku-
lan egin ez den mota-
koagainera.Urrutineko
Joxe Jabier Etxeberria
gidari hartuta, goizeko
11etan plazan elkartu-
tako guztiak herriko
etxeesanguratsuguzti-
en aurrera joanen dira.
Bakoitzaren ezaugarri,
historia eta abarren be-
rri emanen zaie han.
Inor baldin bada gai

hau menperatzen due-
na, hori Etxeberria da.
Orain dela urte batzuk
herriko43etxeberezie-
nen gida kaleratu zuen
Kultur Taldeak. Laudo-
rioasko jasotako lanho-
nen arduradun printzi-
pala Joxe Jabier bera
izan zen.

ANTZERKIA GANBARAN
Egun bereko arra-

tsaldean ere izanen da
kultur emanaldirik he-
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GOIZUETAGOIZUETA

KULTURA � OSPAKIZUNAK

Azaroa kultur
ekitaldiz
gainezka heldu
da aurten ere

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Azaroaren 7an egun haundia izanen dute jubilatuek, Zaharren Eguna ospatuko baita.

Etxebizitzen beharrei buruzko inkesta

Herriko gazteek jaso dute dagoeneko etxebizitzari buruzko inkesta. Ho-
ri beteta bueltatzeko epea, berriz, aste honetan bukatuko zaie. Herriko
Etxeko sarrerako buzoira edo bulegora bertara eraman behar da inkes-
ta orria.

rrian, Ikatzola bordako
Edurnekaktuatukobai-
tu Ganbaran, 19:30etik
aurrera. Bakarrizketa
saioa izanen da.

FERIA ETA HERRITARRAK
Azaroko Ferian herri-

tarren parte-hartzea
bultzatzea da anto-
latzaileen helburu na-
gusienetarikoa. Ba,
aurten ere, eta TTIPI-
TTAPAren bidez, anto-
latzaile taldeak deial-
dia luzatu die herritar

guztiei festa haundi ho-
netan edozein eratara
parte har dezaten,
aziendak, lanabes eta
tresna zaharrak plaza-
ratuz, eta salmenta
postuak paratuz, esa-
te baterako.

BISITA GIDATUA

Joxe Jabier Etxebe-
rriarekin, herriko etxe
adierazgarrienetan
bisita gidatua eginen
da azaroaren 6an.
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GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Afariz eta
festaz beteta
etorriko da
azaroa
Hasteko
azaroaren 6an
barrikotea
eginen da

Ainhoa ANSA
Azaroaren 6an, Kon-

tsejun jarrikoduteEzke-
rranBordakosagardoa-
ri lagundukodionafaria.
Barrikotehonetanbakai-
lao tortilla jarriko dute
Imanolek eta Ainhoak
hasteko, bakailaoa sal-
tsaberdeansegidaneta
saiheskiagero.Giroezin
hobeaetajatekoetaeda-
tekoazeresanikez!Afal-
tzera joan nahi duenak
Kontsejun eman behar-
koduizenaazaroaren4a

baino lehenagotik.

SAN MARTIN
Aurten ere talo eta

gaztain jatea izango di-
ra San Martinetako gi-
roa bilduko dutenak.
Azaroaren13anospatu-
ko da San Martinetako
festa,azkenurteetanegin
izandenbezala,etaaur-
ten ere izango da kultu-
raemanaldirikherritarrei
begira. 18:00etatik au-
rrera hasiko da festa eta
meza eta gero, ilunaba-
rra girotzeko, taloak eta
gaztainak erretzen ariko
dirabatzuk; txistorra,hi-
rugiharra,txokolateaeta
gazta prestatzen beste
batzuk eta, kanpoalde-
an ere, nola ez, jendea

egotea espero dugu ja-
teko egongo den guztia
nonbait gordetzeko.
Bestalde, aurten ere

izango da Arano gaitzat
hartutaegitendugunar-
gazki lehiaketa, hiruga-
rrena hain zuzen. Kon-
tsejuraeramandaitezke
argazkiak, sobrebatean
sartuta. Pertsonako ar-
gazki bakarra aurkeztu-
ko da eta argazkiaren
atzean izen-abizenak
edo etxearen izena jarri
behar dira. Argazkiari
izenburuajartzeaerees-
katuda.SanMartinEgu-
neanerakusketaikusgai
egongo da Kontsejun.

ZIKIRO JATEA
ZikirojateaaurtenSan

Martinak eta hurrengo
ostiralean, hilak 19,
egingo da Kontsejun.
Afarihorretarakoereizen-
emateatabernanbertan
egin beharko da.

Aldizkaria Aranon
Urtea amaitzerako,

Mankomunitateko Eus-
karaZerbitzutik eskaini-
tako laguntzabatiesker,
aldizkari ttiki bat kalera-
tuahal izangoduguAra-
non.Bertakokontuaketa
bestelakoberriakplaza-
ratzeko balioko du eta
lan talde bat ilusioz da-

bilaldizkariaosatzen.Fal-
tadugungauzetakobat,
ordea, izena da!
Izena aukeratzeko

herrikoenlaguntzaeska-
tu nahi dugu. Kontsejun
jarriko dugun buzoian
Aranon noizbait entzun
zenetaaspaldianentzun
ez duzun hitz hori, edo
denadelakoarrazoiaga-
tik berezia iruditzen zai-
zunhitzhori,bereesana-
hiarekin, paper batean
idatzietabotatzeadaes-
katzen dena! SanMarti-
nak arteko epea izango
du lehiaketa honek. La-
gundu aldizkariarentzat
izen egokia aukeratzen!

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Gaztainak eta taloak San Martin jaietan hutsik egiten ez duten bi osagai dira.
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LEITZA

Hurrengo
urteko
maiatzean
berrituko da
junta

TTIPI-TTAPA
Aurrekourteetanbai-

no bazkide gutxiagore-
kin hasi du denboraldia
EhiztarienElkarteak.As-
paldian, urtetik urtera
gero eta bazkideen al-
ta gehiago izan badira
ere, aurten ez da horre-
la gertatu; aurten baja
gehiago izan dira.
Uso,basurdezeinoi-

lagorretan ibiltzendiren
430 ehiztarik osatzen
dute gaur egun elkar-
tea, eta horietatik 339
dira usoetan ibiltzendi-
renak. Uso ehiztariek
urriaren 9an hasi zuten
sasoi berria, eta aurten
113 hirukote osatu di-
tuzte. Ohi bezala, den-
boraldi hasieran egin-
dakozozketabidezera-
bakizenhirukotebakoi-
tzari dagokion postua
zein den, eta orduan
egokitutakotokianego-
nendira azaroaren14ra
bitarte. Aipatzekoa da,
aurtenbazkideenbajak
izan direnez, hirukote
bakoitzak egunero ba-
duela postua; joan den
urtean, ordea, ehiztari
gehiago izanda,egune-
roezzendenentzatpos-
turik izan.

Azaroaren 14tik au-
rrera, aldiz, oilagorren
garaia hastearekin ba-
tera, egunero finkatuko
dira postuak, goizero
07:00etanelkarteanegi-
nen den zozketarekin,
hain zuzen.

JUNTA BERRITZEA
Lau urteko agintal-

diaren ondotik, 2011ko
maiatzean berrituko da
Arrantza eta Ehiztarien
ElkartekoZuzendaritza
Batzordea. Eta kargu-
rako boluntariorik aur-
keztuezean,zozketabi-
dez osatuko da junta
berria. Bitartean, orain
arte egon direnek segi-
tuko dute. Leitza, Are-
so eta Arribe-Atalluk

osatzen dute barrutiko
lehendakaria Jose Mi-
gel Largo herritarra da;
Leitzako elkarteko le-
hendakaria Juan Ma-
riezkurrenada; lehenda-
kariordea Joseba Aier-
di; diruzaina Oskar Sa-
ralegi; idazkaria Juan-
joxe Ariztimuño eta sei
bokalak Pepe Alvarez,
LucianoVillabona,Peio
Ariztimuño, Peio Asti-
bia, Klemente Baraibar
eta Unai Olano dira.

Orantzaroari
buruzko hitzaldia
eta mahai-ingurua
Orantzaroaren usa-

dioa izanen da hizpide
azaroaren5eanLiburu-
tegian eginen den hi-
tzaldietamahai-inguru-

an. Orantzaroaren gai-
neko ikerketaren azal-
pena emanen da, bai-
na horrez gain, herritar
batzuen testigantza bi-
ziak ere entzuteko au-
kera izanen da eta usa-
dioaaberastekopropo-
samenakerebildukodi-
ra. 19:30ean izanenda.

Zinema
Hauek dira zineman

eskainiko diren hurren-
go filmak. Azaroaren
5ean eta 7an Roman
Polanskiren El Escritor
izanen da ikusgai, eta
azaroaren12aneta14an
JamesGrayrenTwoLo-
vers. Beti bezala, osti-
raletako emanaldiak
22:30ean izanendiraeta
igandetakoak19:30ean.
Sarrera sei eurokoa da.

Oialde Txokoren
denboraldi berria
Azarohasieranabia-

tuko da gaztetxoen bil-
gune den Oialde Txo-
koaren denboraldi be-
rria. Dena den, ordute-
giak eta gainerako xe-
hetasunakhurrengoale-
an aipatuko ditugu.

Gazteen egunerako
autobusa
Azaroaren13anGoi-

zuetan eginen den es-
kualdekogazteenegun-
pasarako autobusa
10:00etan abiatuko da
kiroldegitiketa itzulera-
koa 02:00etan Goizue-
tatik. Eguneko ekitaldi-
en inguruko xehetasu-
nak Goizuetako kroni-
kan irakur daitezke.

GIZARTEA � EHIZA

Aspaldi ez bezala, bazkideen baja
gehiago izan dira aurten ehiza elkartean

UTZITAKO ARGAZKIA

Hasi dira Atekabeltzeko lanak
Atekabeltz eraikina herrigune moduan egokitzeko obrak hasi ditu Udalak. Le-
henengo fasean, teilatua, fatxadaketa leihoakberritukozaizkioeta lanek192.000
euroko aurrekontua izanen dute. Atekabeltza herrigune bihurtuz, herriko era-
gileak elkartu eta autogestioz kudeatuko duten gunea sortzea da Udalaren na-
hia, hau da, eragile sozial, kultural, sindikal eta bestelakoentzako txokoa pres-
tatu nahi da. Xabier Zabalo alkateak adierazi digunez, «aspaldi faltan botatzen
den azpiegitura izan nahi du saiakera honek». Nafarroako Kutxaren Zuk auke-
ratu, zuk erabaki ekimenaren barrenean ere aurkeztua du Udalak Atekabeltze-
ko egitasmoa, 288.000 euroko aurrekontuarekin.

DATUA

430
EHIZTARI

daude gaur egun
elkartean. Horietatik 339
usoetan ibiltzen dira.

BANAKETA

Azaroaren 14tik
aurrera, egunero fin-
katuko dira postuak,
goizero eginen den
zozketarekin.
Bitartean, hirukote
bakoitzak ehizatzeko
bere tokia izanen du.
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PILOTA � GARAIPEN BERRIA

Urrezko domina eskuratu du Unai
Onsalok Munduko Txapelketan
Garaipenagatik
lagunek ongi-
etorria egin
diote herrian

Juana Mari SAIZAR
UnaiOnsalo urrezko

dominarekin itzuli da
herrira Pauen jokatuta-
koMundukoPilotaTxa-
pelketa irabaziondoren.
Medina mexikarraren
aurka jokatu zuen fina-
laetahaufaboritoa izan-
da ere, Unaik 22-20ko
emaitzarekin irabazi
zion.
Herrira iristerakoan,

herriko gazteek ongi-
etorriaeginzioten, txan-
paina ireki eta suziriak
ere bota ziren. Gero la-
gunarteanafalduzuten
PakeTokielkartean.Be-
re esanetan, bere amo-
naz gain, Areso eta Be-
rastegikoherritarrei es-

kainidie txapelaetahe-
rriak oso harro hartu du
hau, eskerrik asko. Na-
hikoestresatuta iritsizen
herrira hamar eguneko
kontzentrazioaren on-
doren, eta hori dela eta
egun batzuk libre hartu

ditu atseden hartzeko.
Orain herriko mendie-
tan dabil ehizean.

Ur araztegiko lanak
Ur araztegiko lanak

2011n hasiko dira, bai-
na dagoeneko lurren

desjabetzarekin hasiak
dira.Norbaitek ikusina-
hibadu,udaletxeanda-
go proiektua eta alega-
zioakegitekogaraiaere
ireki da.
Bestalde, abeltzain-

tzarako etorri ziren di-

rulaguntzekinobrakegi-
ten Gorritz enpresa ha-
siko da, bera izan bai-
ta enpresa esleitua.

Katekesiaren
ikasturte berria
Parrokiko ikasturtea

hasi da eta katekesian
hasi behar duten hau-
rrekin bilera egin du
apaizak. Eskolan, Le-
hen Hezkuntzako lehe-
nengo mailatik seiga-
rren mailara bitarteko
haurrak hasiko dira eta
hitzordua asteazken
arratsaldetan egin du-
te, 16:00etan.
Beste proposamen

batzuk ere martxan ja-
rri nahi ditu, hala nola,
helduentzako kateke-
sia, koru txiki baten ha-
siera eta igandetako
mezaz gain, asteazken
arratsaldetan katekesi
ondoren meza.

ARESO

ARGAZKIA: FIPV
Unai Onsalo txapeldun izan da frontoi osoan eskuz banakako modalitatean.
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BAZTAN

LEKAROZ � AROZTEGIA JAUREGIKO EGITASMOA

Udal Planaren
aldaketari behin
betiko onespena
eman dio
Gobernuak
Aroztegia... eta
gero zer?
plataformak
«berriro ere»
NaBaik eta
UPNk bat egin
dutela salatu du

TTIPI-TTAPA
LekarozkoAroztegia

Jauregia alderdian golf
zelaia,hotelaetaurbani-
zazioaegitekoUdalPla-
naren aldaketa puntua-
laribehinbetikoonespe-
na eman dio Nafarroa-
ko Gobernuko Lurral-
dearen Antolamendu
eta Etxebizitza Sailak.
Palacio de Aroztegia
S.L.ksustatutakoespe-
dientea da, Udalak Go-
bernuan aurkeztua.
Halere, Gobernuak

aginduduenez, «sekto-
rekourbanizazioproiek-
tuan eta plan partziale-
anLekarozkoetaElizon-
dokoherriguneetarajoa-
tekooinezkoendakobi-
deak definituko dira eta
horien aurrekontua egi-
nenda.Elizondokoaren
kasuan, egin behar den
saihesbidearekin guru-

tzatzeko konponbidea
azaldu beharko da, He-
rriLanZuzendaritzaNa-
gusiakegitendituenze-
haztapenei jarraikiz».
Beraz, Lekaroz eta Eli-
zondoren arteko oinez-
koendako bidea eta
etorkizuneko saihesbi-
dea gurutzatzeko kon-
ponbidea promotorea-
ren esku geldituko dira.

PLATAFORMAREN
BALORAZIOA
Azken berriaren ai-

tzinean,Aroztegia... eta
gero zer? plataformak
«NaBaik eta UPNk be-
rriro ere bat egin dute-
la» kritikatu du pren-
tsara igorritako oharre-
an: «Baztanen eredu
ekonomiko espeku-
latzaileetasuntsitzailea
bultzatzeko» bat egin
izana leporatu die «non
guttiengo baten intere-
sak defendatzen diren,
herritarren gehiengoa-
ren erabakia defendatu
beharrean». Taldearen
irudiko, eredu horrek
«Baztango ekonomia
eta baliabideak agor-
tzera eramaten du, hu-
rrengobelaunaldieietor-
kizuna lapurtuz».

Udalaren jarrera ere
salatudu:«proiektuhau
aurkeztu zenetik ez dio
herriari azaldu zeintzuk
direnproiektuhauaurre-
raeramatekoarrazoiak,
ezta norentzat izanen
diren ere Udal Planetik
kanpo Lekarozen egin
nahi diren 252 etxebizi-
tzak». Aldi berean, Na-
Bairen «hipokresia» ere
kritikatu du, «oposizio-
an dagoen tokietan
Aroztegia bezalako pe-
lotazo urbanistikoen

aurka agertu baita».
Proiektuak«akatseta

gabezia aunitz» ditue-
lakoan daude platafor-
manetaalegazioakaur-
keztukodituztelaere ja-
kinarazi dute. «Irregu-
lartasunen» artean, su-
tearen afera aipatu du-
te: «legez, sutea egon
den tokian ezin da 30
urtez lurra birkalifikatu.
Eta hau, bai enpresak
eta bai Udalak ere aski
ongi dakite». Proiek-
tuaren kontrako alega-
zioetanbilduadagoho-
ri eta«alegazioei eman-
dakoerantzuneanUda-
lak Nafarroako Gober-
nuari sutearen informa-
zioa eskatu diola dio»,
ageri da oharrean. Gai-
neratu duenez, «Nafa-
rroako Larrialdi Agen-
tziara egindako eskae-
raren erantzunean,
2005eko martxoaren

23an Aroztegia paraje-
an izandako sutearen
berri ematen du, par-
tzelaren zenbakia ze-
haztu gabe. Hau jakin-
da, Udalak sutearen le-
ku zehatza zein den ja-
kiteko egin beharreko
gestioak egin beharre-
anezjakintasunaalega-
tu eta parte hau espe-
dientetik kanpo uztea
erabaki du».
Plataformaksuteho-

nentokiaNafarroako In-
gurumen Departamen-
duan egindako eskae-
ra baten bitartez lortu
duela ere adierazi du:
«etxebizitzak egin nahi
direnpartzelan izanzen
sutea». Informazioapla-
taformak Udalari hela-
razi arren, «Udalak
proiektuarekin aitzine-
ra segitzea erabaki du,
legea betetzeari muzin
eginez».

ARGAZKIA: ONDIKOL

Istripu larria Amaiurren
Hiru gizonezko frantziar hil ziren urriaren 12ko eguerdian Amaiurren, Alkurruntz
mendiaren inguruan, hegazkin batek izandako istripuan. Hainbat zatitan geldi-
tu zen hegazkina –ikusi argazkia–, eta hildakoen gorpuzkinak ere sakabanatu-
ta gelditu ziren. Frantziako matrikuladun hegazkina Afrikarako dirua lortzeko
rally batean parte hartzen ari zen, eta Frantziatik abiatu eta Senegalera joatea
zen helburua. Bertzalde, urriaren 19an motorrik gabeko hegazkin ttiki batek la-
rrialdietako lurreratzea egin behar izan zuen Mendialde alderdian.

SUTEAREN AFERA
«Legez, sutea egon
den tokian ezin da 30
urtez lurra birkalifika-
tu. Eta hau bai enpre-
sak eta bai Udalak
ere aski ongi dakite»

Aroztegia... eta gero zer?

plataforma
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BAZTAN

ENERGIA � KYOTOKO ETXEBIZITZAK IZENEKO PLANA

Etxeetako energia
kontsumoa
murrizteko programa
landuko du Udalak
Horretarako
doako hiru saio
eginen dira aste
honetan eta
hurrengoetan

TTIPI-TTAPA
Etxeetako energia

kontsumoa murriztuz,
klimaaldaketaapaltzea
helburu duen Kyoto
Etxebizitzak izeneko
programa bultzatu na-
hi duUdalak Baztanen.
Ekimen honen bidez,
egunerokoan ohikoak
direngauzakegiterako-
an energia guttiago
kontsumitzea izanenda
gakoa. Izan ere, Nafa-
rroa osoan kontsumi-
tzenden energia osoa-
ren %12 etxeko kon-
tsumorako erabiltzen
da: argia piztean, hoz-
kailua irekitzean, jana-
ria prestatzean, bero-
gailua graduatzean...
Kyoto Etxebizitzek, al-
diz, kontsumo hor i
%5,2era murrizteko

konpromisoa hartzen
dute. Elektrizitate eta
gaskontsumoakontro-
latuz jakindaitekeerron-
ka hori bete den ala ez.

HIRU SAIO
Kyoto Etxebizitzak

programarekin egune-
rokoan ohikoak diren
gauzak landuko dira,
energiaaurreztekoahol-
kuak eta gomendioak
emanez.Horretarakohi-
rusaioantolatudira: le-
hendabizikoanberogai-
lua eta ur beroaz ariko
dira; bigarrenean etxe-
tresnaketaeraginkorta-
sun energetikoa izanen
dira aztergai eta hiru-
garreneankontsumoar-
duratsuaz ariko dira.
Saio hauez gain, au-
toakmodueraginkorre-
angidatzeko tailerraere
eskainiko zaie parte-
hartzaileei.Kyoto-kitbat
ere banatuko da lane-
anhasiahal izateko.Ura
aurrezteko tresna sorta
bat, termometro bat,
erregeletabatetaesku-
liburua banatuko dira.

Lehendabizikosaioa
ortzegunhonetan,hilak
28, eginen da. Eta hu-
rrengoakazaroaren11n
eta 18an. Elizondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean eskainiko dira,
18:00etatik 19:30era.

Dohainik izanendira,eta
gaztelaniaz. Izenaema-
tekoepeaurriaren14an
akitu zen.

PROGRAMAREN
XEHETASUNAK
CRANA Nafarroako

Ingurumen Arloko Ba-
liabideZentroak2006an
abiatuzuenKyotoEtxe-
bizitzak programa. Ge-
roztik, Nafarroako 600
etxebizitzak baino ge-
hiagokbateginduteegi-
tasmo honekin.

ARGAZKIAK: ONDIKOL/ TESTUA: MAITE OTEIZA

Ehun dantzari inguru Iruritako Dantzari Egunean
Eguraldiaren baimenarekin, 3 eta 44 urte bitarteko ehun bat dantzari bildu zi-
tuen urriaren 9an Iruritan egin zen XIV. Dantzari Egunaren. Ttikienek eman zio-
ten saioari hasiera –Agurra, Zintadantza, Zagindantza–; eta mutil gazteek San
Migel, Kortesko paloteadoa, Binakoa eta Zintadantza dantzatu zituzten. Nes-
kek Betelu, Kontradantzak, Larraindantza eta El Ciego eskaini zituzten. Dan-
tzari ttikiak Maribel, Pili, Ixa eta Andresekin aritzen dira dantzan; mutil helduak
Puentxorekin eta neska haundiak, berriz, Kristobalekin. Dantza saioaren ondo-
tik, eguerdian zikiro jatea izan zen trinketean Angel E., Pello G., Pello U., Ja-
biera V., Martin E., Maribel S. J., Jose Ramon Z., eta Guraso Elkarteko kide-
ek antolatu eta prestatua. Azkenik Frantzisko Santxotena akordeoilariarekin gi-
ro ederrean eman zitzaion bestari akabaila. Gartzainen segitu zuen bestak.
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Urriaren 20az
geroztik
jendearentzako
zabalik dago

TTIPI TTAPA
Arizkunenea Kultur

Etxean zuen egoitzari
lekukoa hartuz, zabalik
dagoMerkatukoPlazan
egin duten liburutegi
berria. 378,88 metro
koadroko instalazioak
egokitzeko668.000eu-
roko inbertsioa egin da
e ta za t i ho r re ta t i k
398.000euroEspainia-
koGobernuarenTokiko
Estatu Funtsatik bide-
ratu dira. Gainerako
270.000 euroak Udala-
ren esku gelditu dira.
Helduenetaneska-mu-
tikoen gela bana, era-
bilera anitzeko bertze
gelabat eta sei ordena-
gailurekin bertze infor-
matika eremu bat ego-
kitu dituzte.
Urriaren20anzabal-

du zituen ateak, baina
inaugurazioofizialaaza-
roaren 3an eginen dela
aurreikusia dago.

Almandozko
zeharbideko obrak
gibeleratuak
Almandozko zehar-

bidean egitekoak diren
berritze lanak ez dira
2012a baino lehen egi-
nen. Hala erabaki zuen
Udalakurriaren13kobil-
kuran. Obra hauen au-
rrekontua 916.765 eu-
rokoa da baina Nafa-
r roako Gobernuak
714.790 euroko dirula-
guntza iragarriadu.Bai-
na dirulaguntza horren
zati bat 2012a baino le-

henezdaailegatukoeta
hori da obrak gibelera-
tzearen arrazoia. Izan
ere, laguntza2012raar-
teezetorrita,Udalakai-
tzineratu beharko luke
dirua, eta antza, ez da
momenturik egokiena.

Funtzionarioen
soldatak murriztu
Defizitpublikoa jaus-

teko helburuarekin, or-
dainsariak murriztuko
zaizkie udal funtziona-
rioei.NafarroakoParla-
mentuakekaineanonar-
tu zuen defizit publikoa
murriztekoneurrienFo-
ruLegea,etahorrenha-
rira erabaki zuen urria-
ren13anUdalakBazta-
nen ere legea indarre-
an paratzea. Legean
aurreikusitakomurrizke-
tak eginen zaizkie lan-
gileei. Hala, alkatearen
eta A maila duten lan-
gileenordainsaria%6,7
murriztuko da eta zine-
gotziena %5.

BAZTAN

KULTURA � LIBURUTEGI BERRIA ZABALIK

Azaroaren 3an eginen da
liburutegi berriaren inaugurazioa

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Zikoinak Iruritan
Orain aste batzuk iruritarren sorpresarako, bisita berezi bat izan zuten herrian.
30en bat zikoin elizako dorrean eta Gontxeko gruan pausatu ziren. Gure ingu-
ruan ez da ohikoa hegazti hauek ikustea klima dela-eta, baina tarteka baka-
rren bat galdu eta hemen agertzen da. Oraingoan, halere, talde ederra etorri
zen. Iperburutik hiltegiaren gibeleko alderat gan ziren, behiak harrituak eta izu-
tuak geldituz. Biharamunean, oraindik zortzi zikoin Irurita eta Gartzain aldean
indarrak hartzen ari ziren bidaiarekin segitu aitzinetik.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Liburutegi berriaren irekiera urriaren 20an egin zen, eta horren harira, Pasadas las cuatro
taldeak Ateak edonon sortzen direnean antzezlana eskaini zuen. Ttikien arreta bere-
ganatu zuen.

Joan da langile
bataloietan ibili
zen Bixkai
Sortzezbizkaitarrabai-
na Iruritan bizi zenPe-
dro Aranguena Bixkai
urriaren 3an hil zen 97
urterekin.Francogarai-
ko presoekin osatu zi-
renlangileenbatailoie-
tan ibilitakoa zen, eta
IruritatikArtesiagarako
bidea egitera behartu
zituztenpresoetakobat
izan zen. Maiatzean
omendua izan zen,
Baztanenhalabeharrez
lanean aritu ziren ber-
tze presoekin batera.

Heriotza
Pedro ARANGUENA
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Ekitaldiak
izanen dira
azaroaren 6 eta
7ko asteburuan

Koro eta Margari
Azaroaren 7an eta

8an beteko dira juxtu-
juxtu 400 urte sorgin
kontuko epaiketa egin
zela.Horidela-eta,aza-
roaren 6 eta 7ko aste-
hondarrerako ekitaldi
batzukantolatudirahe-
rrian.
Larunbat goizean,

adibidez, sorginkeria-
ren ikerketetan aditua
den Gustav Heningsen
ikertzaileari omenaldia
eginen zaio Museoan.
Egun berean, 16:00-
etan, Museoko seilaru-
an herritarrek Gustav
Heningsenekin berare-
kin kafea hartzeko au-
kera izanen dute, gizon
jakintsu hunekin trankil
solas egiteko, eta nahi
direngaldemoduakegin
ahal izateko.
Ondotik, 17:30ean

herritarrak leizeanelkar-
tukodira,subaten ingu-
ruanpresohartutako31

lagun haiei oroitzapen
ttiki bat egiteko. Ekital-
di huntan hainbat herri-
tarrekpartehartukodu,
etaZugarramurdikotxa-
lapartariak eta Berako
abesbatza ere han iza-
nen dira.
Biharamunean be-

rriz, igandean,bertzegi-
sakooroitzapenbatere
izanen dute: 12:00etan

Meza Nagusia emanen
da 31 lagun haien alde.
Gurekulturakousaia

denbezala,bazkari-afa-
ri bat beharrezkoa da
zernahiospakizunetan.
Beraz, larunbatean
Azketa jatetxean afari
bat antolatu da. Afari
hunek 20 euro balio du,
eta izena Azketan be-
rean emanbehar da or-

tzeguna baino lehen.
Afal ondotik kantuz ari-
tzekoaukeraere izanen
da seguraski.

KANDELAK SALGAI
Urte hasieran 400

oroigarri-kandelasalgai
eman ziren. Kandela
hauek naturari buruzko
otoitz pulit bat dute so-
kaz lotuta, eta horiekin
batera 31 lagunen ize-
nak markatuak dituen
txartel eder bat ere da-
ramate.
Oraindik Museoan

ere eros daiteke, baina
azkenekoak azaroaren
6an, leizeko sarreran
emanen dira salgai, 5
eurotan bakoitza. Gai-
nera, egun horretan lei-
zean eginen den oroi-
tzapen ekitaldian era-
biltzeko aukera ere iza-
nen da.

ZUGARRAMURDI

SORGINEN AUZIA � 400. URTEURRENA

Azaroaren 7an eta 8an beteko dira
400 urte sorginen epaiketa egin zela

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Oroigarri-kandelek naturari buruzko otoitz bat eta 31 lagunen izenak daramatzate.

KANDELAK
Salgai eman ziren 400
oroigarri-kandeletan
azkenak azaroaren
6an erosi ahalko dira.
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SENPERE

GIZARTEA � PROTESTAK

Herritar andana erretiroaren
erreformaren kontrako mugimenduan
Ortzegun
honetan eta
azaroaren 6an
mobilizazio
gehiago eginen
dira

Franck DOLOSOR
Azkenasteetan,pro-

testa ainitz iragaiten ari
daherri ainitzetanFran-
tziako Gobernuak egin
nahi duen erretiroaren
erreformaren kontra.
Baionan manifestaldi
jendetsuakegindira,on-
doko argazkian ikusten
ahal den bezala. Urria-
ren 19an, milaka lagun
ibili ziren Baionako ka-
rriketanbarna,hauenar-
tean hamarnaka herri-
tar, adin guzietakoak,
eta iritzi eta sentsibilita-
te ainitzetakoak. Hale-
re, denek bat egin dute
ez baitute batere begi
onez ikustenerreforma.
Gure herrian grebaren
eragina sumatu da es-
koletanberezikietapix-
ka bat zerbitzu publi-
koetan.Mobilizazio be-
rriak eginen dira ortze-

gun honetan, urriak 28,
eta bertze bat azaroa-
ren6an, larunbatarekin.

San Martin
Hazilaren 11, ortze-

guna, besta eguna iza-
nendaaurtenere1914-
18ko gerlaren armisti-
zioa gogoratzeko. Goi-
zean,mezaetaomenal-
dia eginen dira elizan
etahorrenaitzineanden
hilen oroitarriaren ingu-
ruan.

Besta egun hau ba-
liatuz, herriko saltzaile-
ek animazioa apailatu-
ko dute beren lana era-
kustekoIbarrungoInha-
rrea baserrian. Erakus-
mahaiak prestatuko di-
tuzte bakoitzaren lana
zerdenerakusteko.Mo-
dadesfilebateginendu-
te laster Karrika Nagu-
sian idekiko den jantzi
saltegi bateko arrope-
kin. Herriko hainbat el-
kartetako kideek parte

hartukodutedesfiledei-
garri huntan. Bertzalde,
Artxeloak taldeak alai-
tuko du eguna. Hamar
bat mutikok elgarrekin
kantatzen dituzte eus-
kal kantu xahar eta ga-
raikideak. Egun atsegi-
na pasatzeko mentura,
dudarik gabe.

Adiskideen
biltzarrak
Ohiturari jarraikiz,udaz-

ken huntan ere klasee-
tako elgarretaratzeak
ospatuko dira aspaldi-
ko lagunek berriz elgar
ikusdezaten.Gisahun-
tan, 1955an sortu diren
senpertarrek biltzarra
dute azaroaren 12an
Arocenaostatuanelga-
rrekin afaltzeko. Izenak
eman Estebe Fagoa-
gari deituz. Bertzalde,
1940eko herritarrek
Bonnet ostatuan dute
hitzorduahazilaren7an.

Bertsu saioa
Larraldean
Matxin Irabola Sen-

pereko bertsulariaren
omenaldia azaroaren
28an igandearekin os-
patukodaAmotzen,La-
rraldean. Bertsulari hu-
ni buruzko biografiaren
aurkezpenarenondotik
16:30ean, bertsu saio-
az gozatu ahal izanen
dute bertsuzaleek. Un-
tsalaz, lau lagunekkan-
tatuko dute 18:30ean:
Amets Arzallus, Sustrai
Colina, Fermin Mihura
eta Mixel Aire Xalbador
II.a.Xehetasunakondo-
ko TTIPI TTAPAn.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Milaka lagunek parte hartu zuten urriaren 19an Baionako karriketan egindako protestan,
tartean hainbat herritarrek.
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SARA

EHIZA � DENBORALDI BERRIA

Lizarrietako
sareetan sasoi
berria hasi da
Paul Pradère
arduradun
historikoa
agurtuz ireki
dute sasoia

Joanes eta Patxi
Urtero bezala, Sara-

ko eta Etxalarko ihizta-
riak Lizarrietako kape-
tetara upatu dira usoen
goaitatzera.
Sarakosareetan,sa-

soia Paul Pradère sare-
enarduradunhistorikoa
agurtuz idekidute.Due-
la 60 urte hasi zenetik,
Pradère jaunak ditu sa-
reak jautsi egun bakar
bat huts egin gabe.He-
mendik goiti zerua he-
rritikbegiratukodu,bai-
na segur da bere jaki-
tatea hangaina egonen

dela. Gazteenak ere
Paulenetxetikpasatzen
ahalkodirabalio handi-
ko aholkuen entzutera.
Etxalarren,berriz, iazko
udazkenmugituarenon-
dotik, sareakberrizeza-
rri dituzte arbasoen ihi-
zaetaondareamanten-
tzeko asmoarekin.
Lepoaren bertze al-

dean,Ahuntzbizkareta
Gaztain lepo bazterre-
tan nahiz eta urriko le-
hen egunetan uso gutti
izan, ihiztariak tiro-pos-
tuetan prest dira.

Griparen kontrako
xertoa
Griparen kontrako

xertoa Herriko Etxean
iraganendaortzegune-
an, urriak 28, 10:00eta-
tik 11:30era. Zuen xer-
toarekinetorribeharda.

ARGAZKIA: JOANES GARCIA
Urria uso guttirekin hasi dute ihiztariek.

ARGAZKIAK: MAIDER OLASSO

120 lagun kantu afarian
Sarako Kantariak taldeak urriaren 9an antolatu zuen afarira 120 lagun hurbildu
ziren. Amaiurko kantu taldea, Senpere Kantuz taldeko kide batzuk eta Banka-
ko kantari batzuen tartean, saratar andana ere etorri zen. Bertaratu zirenek
gaualdia itsuski pasatu zuten.
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Aitzol Zabaleta Fernandez, Anizkoa,
urriaren 10ean.
Mattin Leiza Baleztena, Iturengoa,
urriaren 16an.
Aroa Bertiz Juanenea, Sunbillakoa,
urriaren 3an.
Nahia Ugartemendia Agesta, Sunbi-
llakoa, urriaren 18an.
OierEtxeberriaLuis,Lesakakoa,urria-
ren 11n.
AiurUgartemendiaMendizabal, Lei-
tzakoa, urriaren 6an.
Tasio Lizarraga Mendia, Leitzakoa,
urriaren 11n.
Bixente Itxuribehere, Sarakoa, iraila-
ren 28an.
Imanol Berasategi, Sarakoa, urriaren
7an.
Laura Boyer, Sarakoa, urriaren 7an,
ChristianBoyer,Sarakoa,urriaren7an.
Peio Leizagoien, Sarakoa, urriaren
15ean.

HERIOTZAK
Blas Erbiti Treku, Leitzakoa, urriaren
5ean, 65 urte.
Francisco Juantorena Mariezkurre-
na, Ezkurrakoa, urriaren 5ean, 87 urte.
Maria Pilar Galilea Plaza, Berakoa,
urriaren 6an, 53 urte.
Migel Iturrarte Zabaleta, Leitzakoa,
urriaren 6an, 75 urte.
Juan Angel Goñi Goñi, Lekarozkoa,
urriaren 8an, 65 urte.
Rufina Elizalde Sansiñena, Zubieta-
koa, urriaren 12an, 85 urte.
MarcelinaElizaldeEtxenike,Zigakoa,
urriaren 12an, 87 urte.
Melanie Alejandra Nasinba Tubon,
Elizondokoa, urriaren 12an, urte bat.
Martina Larrañaga Telletxea, Etxa-
larkoa, urriaren 14an, 91 urte
Francisco Bergara Almandoz, Aran-
tzakoa, urriaren 20an, 58 urte.
MagdalenaArizkorreta,Sarakoa,urria-
ren 16an, 84 urte.

EZKONTZAK
Joseba Otxandorena Grazenea eta
Nerea Zubillaga Olano, Donamaria-
koa eta Leitzakoa, urriaren 9an Dona-
marian.
JuanJose IndakoetxeaGoizuetaeta
LarraitzMendizuriArbelaitz,Goizue-
takoak, urriaren 15ean Goizuetan.
Josu Gonzalez Egilegor eta Sophie
Partaburu Haurie, Irun eta Biarritze-
koa, irailaren 25ean Lesakan.
BorjaGarciaAlzugurenetaRuthVaz-
quez Tainta, Lesakakoak, urriaren
10ean Lesakan.

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

Francisco
JUANTORENA

MARIEZKURRENA
Ezkurran, 2010eko urriaren 5ean

Pena ematen digu
agur esatea

eta ezin duzu kendu
gure nahigabea.

Beti gure bihotzetan egongo zarela
nahi dugu jakitea.

EZKURRAKO FAMILIA

SORTZEAK
.

Jose Mari
BERRUETA ZUBIETA

Etxalarren, 2004ko urriaren 31n

VI. URTEURRENA

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA

Marcelino
VERGARA LARRALDE

El mozo de Etxalar

Gure familian beti jakinen dugu
Etxalarko morroskoa

zein gizon ona izan zen.
Donostian eta Etxebertzean

bizitako momentu on guziengatik.
Harro gaude zure zintzotasun,

zure lana eta zure dotoreziagatik.

IRIGOIEN-OTIÑANO FAMILIA

Asier
TELLETXEA TELLETXEA

V. URTEURRENA

Zure bizitzak hurbil zituen
hasiera eta amaiera

udazkenean orbel bihurtuz
hosto gehienen antzera

baina norbaitek maite duena
ez da iristen hiltzera

lehen gurekin bizi zinena
guregan bizi baitzera.

Rufina
ELIZALDE SANSIÑENA

1925/07/13-2010/10/12
Amona zu izan zinan

etxe hontako pilare
une askotan berriz

guk behar genuen zutabe.
Gure artetik joan zara

guk desiorik gabe
ea ohitutzen geran
bizitzera zu gabe

izan zaitez zeruan
zorionaren jabe



ttipi-ttapa | 529 zbk.

2010.10.28 | 35

KIROLA

PILOTA � TURISMOA, KULTURA ETA KIROL IBILBIDEA

Nafarroako 39 herritan barna
Pilotaren Ibilbidea osatu da
Eskualdeko
14 herri Turismo
Sailak Pilota
Federazioarekin
egin duen
ibilbidearen
barne daude

TTIPI-TTAPA
PilotarakoNafarroan

dagoenafiziotikabiatu-
ta, Pilotaren Ibilbidea
sortuduNafarroakoGo-
bernukoKulturaetaTu-
rismoDepartamentuak,
NafarroakoPilotaFede-
razioarekinelkarlanean.
Ekimenarenhelburuabi-
sitariei turismo, kultura
eta kirol eskaintza egi-
tea da eta Nafarroako
49herrihartudirahorre-
tarako. Turistei pilota-
ren hainbat modalitate
erakutsiko zaizkie.
Aipatu, bertzalde,

NafarroakoGobernuak
jakinaraziduenez, laxoa
eta paxaka ondasun
ukiezin izendatzekoau-
kera aztertzen ari da.

SEI EREMU DITUEN
IBILBIDEA
Ibilbideak sei eremu

hartuko ditu, eta horie-
tatik lehenbizikoa es-
kualdean barna igaro-
ko da. Eremu honetako
ibilbideak, Atlantikoa
deiturikoak,hiruzati iza-
nen ditu.
Lehendabiziko zatia

Baztanenbarna eginen
da etaArraioz,Elizon-
do, Elbete, Azpilkue-
ta, Irurita eta Erratzu
hartuko ditu. Herri ho-
riekaukeratzearenarra-
zoia hau izan da Nafa-
rroakoGobernuakazal-
du duenez: «torneoak

egiten dituzte joko zu-
zenazertandenerakus-
teko, eta hori da pilota-
ren jatorria».
Bigarrenen zatian,

Narbarte,Doneztebe,
Oiz,SunbillaetaLesa-
ka sartu dituzte. Nar-
barte trinketea duela-
ko aukeratu dute; Do-
neztebeBear-Zanapla-
zagatik: «plazahorretan
dagoeneskuzkomeka-
nismo batekin, pareta-
ren parte bat errebote
mugigarri bihurtzen zu-
ten,biraemanda».Oiz-
koa «pilota luzea hain
sustraitua dagoelako
eta laxoa lehiaketako
partidakegitendituzte-
lako».Sunbilla ere sar-
tudute: «udaletxekoar-
kupeanbiltzenzirenhe-
rriko pilotazaleak». Eta
arrazoi bera erabili du-
te Lesaka hautatzera-
koan ere.
Hirugarren zatian

Eratsun, Leitza eta
Goizuetahartudira,«hi-
ru herri horietan esku-
pilotari ospetsuak jaio

direlako». Eratsunen
kasuan, Retegi anaiak:
«Juan Ignacio Retegi
(Retegi I.a)etaharen ilo-
ba Julian (Retegi II.a),
Eratsunen jaio ziren eta
txapelketa asko iraba-
zi zituzten 70. hamar-
kadatik90.hamarkada-
ra. Leitzari dagokione-
an, «pilotari askok ika-
si dute pilotan jokatzen
plazako frontoian, eta
geroprofesionalgisaari-
tu dira». Horren adibi-
de Bengoetxea eta Ba-
rriola familiak aipatu di-
tuzte. Goizueta ere ez
dute aparte utzi, Olai-
zola pilotariak bertako-
ak direlako.

EUSKARRIAK LAU
HIZKUNTZATAN
Euskaraz,gaztelani-

az, frantsesez eta inge-
lesez dauden euskarri-
ak paratuko dira herriz
herri.Donezteben,Eli-
zondon,LeitzanetaLe-
sakan,erraterako, infor-
maziopanelak (1,6x1,2
metrokoak)paratukodi-

ra ibilbideen mapa eta
informazioorokorraeta
herriko informazio ze-
ha t za ema teko .
Arraioz,Eratsun,Erra-
tzu, Goizueta, Irurita
etaSunbillan, 0,3 x 0,4
metrokoplakakparatu-
ko dira eta Azpilkueta,
Elbete, Elizondo (An-
txitoneatrinketea),Nar-
barte eta Oizko fron-
toietan ttikiakoak, 0,2 x
0,2 metrokoak.

Bortzirietako
eskuz binakako
txapelketa abian
Hasi daBortzirietako

eskuz binakako pilota
txapelketarenhamarga-
rrenedizioa.Urriaren9an
hasi ziren partidak, eta
geroztik, larunbat goi-
zetan Lesakan eta igan-
detanBeranetaEtxalar-
ren jokatzen ari dira.
Guztira 41 bikote ari di-
rapartehartzeneta fina-
lak azaroaren 27an, jo-
katukodiraBerakoEzte-
gara pilotalekuan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Laxoako partida bat Oizko frontoian. Nafarroako Gobernua laxoa eta paxaka ondasun
ukiezin izendatzeko aukera aztertzen ari da.

Bergara I.a hil da
Gaixotasun luze baten
ondorioz,urriaren10ean
hil zen Donostian Mar-
celinoBergaraEtxalar-
ko morroskoa izenare-
kin ezagutu zen pilota-
ria, 67urte zituela.Ber-
gara I.a,aurrelari haun-
dia izanzen,eta60.ha-
markada akaberan eta
70. hamarkada hasie-
ran nabarmendu zen.
1943ko maiatzaren
16anjaiozenEtxalarren
etaberegaraipenenar-
tean, Espainiako bina-
kakotxapela (1962)eta
afizionatuetako mun-
dukotxapelketadiraai-
pagarrienak. Profesio-
naletanbigarrenmaila-
kobanakakotxapeldun
ere izan zen (1965).
Urriaren11neginzituz-
ten bere aldeko hileta
elizkizunak Etxalarren.

Kirol Jokoetan
izena emateko
epea zabalik
XXIV. aldiz Nafarroako
Kirol Jokoakparatudi-
tu abian Nafarroako
Herri Kirol Federazio-
ak, Kirol Institutuare-
kin batera. Probak
martxoanhasikobadi-
ra ere, izena emateko
epea irekita dago eta
Federazioan egin be-
harda,948450900era
deituta. 2011ko otsai-
laren 4anbukatukoda
horretarako epea. Ki-
rolElkartebezalaerre-
gistratua izateaetapar-
tehartzaileak1995etik
2000. urtera bitartean
jaiotakoak izatea es-
katuko da.
Hiru mailatan bana-
tuko dira gaztetxoak:
kimuak (1999-2000ur-
teetan jaiotakoak)kon-
binatuetanbakarrikari
daitezke; eta haurrak
(1997-1998urteetako-
ak)etakadeteak(1995-
1996urteetakoak)pro-
ba konbinatu eta so-
katiran.

� FLASH
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A. AROTZENA | BERA
Waterpoloa ez da ki-

rolezagunagureinguru-
an. Gutti izanen dira, te-
lebistatik ez bada, par-
tida bat ikusi dutenak.
Baina ikusi ez ezik, wa-
terpoloan jokatu eta go-
zatu egiten du Unai
Rodriguez beratarrak
Irungo taldean. Kanpo-
tik begiratuta, igeriketa
eta eskubaloiaren arte-
ko nahasketa bat dirudi
kirolhonek.«Gurekasu-
an gehienak gara igeri-
lariohiak–dioUnaik–Ho-
nek oinarria ematen di-
zu,erritmoa jartzekoau-
kera zenbait momentu-
tan. Baina teknikak ga-
rrantzia izugarriadu,po-
sizioak, trantsizioak on-
giegitea…Jaurtiketare-
na ere teknikaren parte
da, futboleanbezalahe-
men ere badaude be-
rezkoa duten jaurtitzaile
onak».Waterpoloanari-
tzeko beharrezkoak di-
ren ezaugarriez galdetu
diogunean, «gogoa eta
konpromisoa» erantzun
digu.«Azkenfineangus-
tokoa dugulako eta tal-
degiroonadugulakoari-
tzengara.Hortikaitzine-
rat egia erran bakoitzak
ahalduenaegitendu…».
Kirol honetan ur azpiko
joko zikin aunitz izaten
dela ere aditzen da.
«Azkeneanjokoarenpar-
te da, ez? –onartu du
Berakokirolariak–Ezau-
garri nagusienetakoa
erranen nuke nik. Pre-
sioa haundia izaten da,
gaineandefendatzenda

normalean eta posizioa
lortzekosaiakeranager-
tzen da ur azpiko joko
hori.Bertzalde,kirolaren
partedenlehiahoriurru-
nago joaten denean
agertzen da joko zikina,
batzuetanhartzea toka-
tzen den bezala bertze
batzuetan eman behar
izaten da».

LEHEN MAILA
MANTENTZEA HELBURU
Denboraldi bikaina

eginondotik, lehenmai-
lara igotzea lortu du
Irungo Oiasso 1766 tal-
deak. «Urte batzuz mu-
gahortanibiliondotik ilu-

sioaematendusaltoho-
rrek. Entrenatzaile pro-
fesionalbatenfitxaketak
aunitz ikasteko aukera
ematen dizu», dio Ro-
driguezek. Maila gogo-
rra izanen dela kontuan
hartuta,mantentzeaiza-
nen da helburu bakarra.
«Otsailerartetaldeguzti-
ak ligilagisakobat jolas-
tuko dugu, hortik aitzi-
nerat sei taldek igoera
fasea jokatuko dute eta
bertze seiak jeitsiera jo-
katuko dugu. Honek
denbora emanen digu
erritmoa hartzeko, eta
otsailetik aitzineramaila
mantentzen saiatzeko,

horrek izan behar baitu,
dudarik gabe, gure hel-
burua».
Igoera honek izen al-

daketa ez ezik (Bidasoa
XXI dira orain), bertze
zenbaitereekarriditutal-
dean.«Entrenatzailebe-
rriarenfitxaketarekinaur-
tengauzadexentealda-
tu da. Irailaren 1ean ha-
si genuen aurredenbo-
raldia eta egunero bi or-
duko entrenamenduak
egiten gabiltza. Egia da,
orain arte gure kabuz
moldatugarenarren,he-
mendik aitzinerat auke-
raparegabeaizanendu-
gula gauza berriak ikas-
tenjoateko.Partidueida-
gokienezdesplazamen-
du haundiena Santoña-
ra izanen dela dirudi,
igandetan tokatzen ez
den bitartean kontent!».
Lehenengo mailan

ariko den taldeaz gain,
bigarrenmailanarikoden
filial bat ere izanen dute
aurtengoan eta hori be-
gi onez ikusten du Be-
rako gazteak: «Bigarren
mailan aritzeak minutu-
ak jokatzeko aukera
emanendu,oraindikze-
in taldetan jokatuko du-
danezdakidanarrenmi-
nutuak edukitzeko au-
kera hau ez da batere
txarra. Lehen taldeko
gazteenaizanik, filialean
jokatu behar izanez ge-
ro ez dut inolako arazo-
rik edukiko, ez da bere-
ziki arduratzen nauen
gauza bat. Beharra da-
goenmomenturakoprest
egonen gara».

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Unai Rodriguez gustura ari da waterpoloan Irunen. Aurten, lehen mailan ariko da.

Hogei urteko beratarra da Unai Rodriguez
Korta. Zazpi urte zituenetik 16-17 urtera arte
igeriketan ibilia da. Urtebeteko atsedenaldia-
ren ondotik, waterpoloan hasteko animatu

zuten. Probatu eta gustatu. Hasiera batean,
taldeko gazteena izaki, gogor xamarra egin
zitzaion arren «ederki hartu ninduten eta
talde giro on horrek lagunduta gaur arte

hortxe gabiltza». Irungo Oiasso 1766 bere
taldeak lehen mailara igotzea lortu zuen
azken denboraldian eta aurten Bidasoa XXI
izenarekin ureratuko dira.

UR AZPIKO JOKOA
«Presioa haundia da,
gainean defendatzen
da eta posizioa lortze-
ko saiakeran agertzen
da ur azpiko joko hori.
Kirolaren parte den
lehia hori urrunago
joaten denean ager-
tzen da joko zikina».

EGUNERO BI ORDU
«Entrenatzaile berria-
ren fitxaketarekin
gauza dexente aldatu
da. Egunero bi orduko
entrenamenduak egi-
ten gabiltza orain».

Unai RODRIGUEZ KORTA | Berako waterpolo jokalaria

«Igerian ongi egiteaz gain, teknikak
ere garrantzia du waterpoloan»
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Unai Onsalok
eskuz banaka
eta Migel Mari
Irigoienek
binaka irabazi
dute

TTIPI-TTAPA
Frantziako Pau hiri-

an urriaren 1etik 10era
jokatuzenMundukoPi-
lota Txapelketan emai-
tzaonak lortuta itzuli zi-
ren etxera eskualdeko
pilotariak.Guztirabortz
izandira ingurukoak,eta
bimodalitatetanurrezko
dominak lortu dituzte.
UnaiOnsaloaresoa-

rrak frontoi osoan es-
kuz banakako modali-

tateaneskuratutakoga-
raipena da nabarmen-
tzeko emaitzetako bat.

Aresoko gazteakmexi-
karra izan zuen aurkari
finalean eta 22-20 ira-

bazi zuen. Modalitate
berean, laugarren pos-
tuanere ingurukoordez-

kari bat gelditu zen.To-
ny Huarte amaiurtarra
AEBetako taldearekin
aritu zen eta laugarren
izan zen.
Eskuz binakako txa-

pelketan,MigelMari Iri-
goienMololo lesakarra
eregaraile izanzen.Un-
toria lagunzuela, 22-17
irabazi zuen. Kategoria
berean, Xabi Arraztoa
iruritarrakFrantziakotal-
dean jokatu zuen, eta
Gognyrekin bikotea
osatuz hirugarren sail-
katu zen.
Pala motzaren mo-

dalitatean, bertzalde,
Xabier Zozaia lesaka-
rra azpitxapeldun gel-
ditu zen. Velilla lagun
zuela, finalean 39-40
galdu zuen.

PILOTA � MUNDUKO TXAPELKETA PAUEN

Bi txapel eskuratu dituzte eskualdeko
pilotariek Munduko Txapelketan

Lesakako
emakumezkoek
ez dute parte
hartuko

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herri Ki-

rol Federazioak antola-
tuta, larunbat honetan,
urriak 30, emanen zaio
hasieraNafarroakoSo-
katira Txapelketari. Gi-
zonezko zein emaku-
mezkoak ariko dira le-

hian,bainaemakumez-
koen taldeek zortzikoa
osatzeko arazoak di-
tuztela-eta, sei lagunen
taldeak izanen dira. Gi-
zonetan, berriz, zortzi-
kotxapelketa izanenda.
630 eta 590 kiloko ka-
tegorietan ariko dira gi-
zonezkoak eta 375 ki-
lotan emakumezkoak.
Amaiurkoak gizo-

nezkoen bi kategorie-
tan parte hartuko dute
eta emakumeei dago-
kienean ere, Amaiurrek

taldea aterako du. Le-
sakakoBetiGaztek,or-
dea, azkenean ez du
parte hartuko.

EGUTEGIA
Gizonezkoetanbi jar-

dunaldi jokatukodira li-
ga sistema erabiliz eta
emakumezkoen kasu-

an,berriz, hiru jardunal-
di.
Larunbathonetan jo-

katuko dena 630 kiloko
lehen jardunaldia iza-
nen da; azaroaren 6an
630 kiloko bigarren jar-
dunaldia eta 375 kilo-
koen lehena eginen di-
ra; azaroaren 13an 590

kiloko lehen saioa eta
375ekobigarrena joka-
tukodiraJauntsarasen;
azaroaren 27an, azke-
nik, 590 kiloko bigarren
jardunaldia eta 375 ki-
lokohirugarrenaeginen
dira Zugarramurdin.
Tiraldiguztiak17:00-

etan hasiko dira.

SOKATIRA � GOMA GAINEAN

Larunbat honetan
abiatuko da
Nafarroako Sokatira
Txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Emakumezkoak zortziko taldeak osatzeko arazoak izan dituzte aurten eta seiko txapelke-
tan ariko dira. Argazkian ageri diren Beti Gazteko neskek aurten ez dute parte hartuko.

ARGAZKIA: FIPV
Migel Mari Irigoien Mololo lesakarra pilota jotzeko momentuan. Binaka txapeldun izan da.
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Erakusketak
ELIZONDO
Arcade 64 Kolektiboa

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

Gorputzaren amaiera
arte garaikidea

Azaroaren 10etik
28ra Gorputzaren
amaiera, terapiak pro-
posatzen ditugu arte
garaikide erakusketa
Arizkunenean.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa

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

IRURITA
Mikelperizenaren
margo erakusketa

Urriaren 4tik azaroa-
ren 23ra Itziar Mikel-
perizenaren margo
erakusketa Olarin.

ARANO
Argazki erakusketa

Azaroaren 13an Ara-
nori buruzko argazkiak.

Kontzertuak
ELIZONDO
Kontzertu lirikoa

Urriaren 31n Zarzuela
eta Operako ariak eta
duoak kontzertu liri-
koa Arizkunenean,
19:30ean, Operaren
Lagunen Gaiarre el-
karteak Nafarroako
Gobernuaren laguntz-
az antolatua.

Gatillazo eta
Ratakalba Lurren

Azaroaren 6an Gati-
llazo eta Ratakalba
taldeen kontzertua

Lur dantzalekuan.
Sarrera: 10 euro aitzi-
netik; 12 euro bertan.

Folk Ametsetan zikloa

Azaroaren 7an Faltri-
queira talde galiziarra-
ren emanaldia Arizku-
nenean 19:30ean.

BERA
Esloveniako abesbatza

Azaroaren 1ean Eslo-
veniako Orfej Choir
abesbatzaren saioa
Kultur Etxean 19:30-
ean. Berako Abesba-
tzak antolatuta.

Bestak
AURTIZ
San Martin bestak

Azaroaren 10etik
14ra.

ARANO
San Martin Eguna

Azaroaren 13an.

SENPERE
San Martin Eguna

Azaroaren 11n.

Ospakizunak
ARANTZA

Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean os-
patuko da Kultur Egu-
nen ekitaldi nagusia.
Bertze ekitaldiak aza-
roaren 5 eta 6an.

BERA
Mankomunitatearen
Eguna

Urriaren 31n
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen
Eguna.

ELIZONDO
Udazkeneko Feriak

Urriaren 29an. Goizez
azienda feria eta ne-
kazaritza tresneriaren
erakusketa. Egun oso-
an eskulangileen pos-
tuak. Arratsaldean pi-
lota partidak eta arra-
tsean musika plazan.

LESAKA
Udazkeneko Azoka

Azaroaren 7an anto-
latu du Zerbitzuen
Elkarteak frontoian,
11:00-19:00.

ZUGARRAMURDI
Sorginen epaiketak
400 urte

Azaroaren 6 eta 7an
ekitaldiak urtemuga
gogoratzeko.

GOIZUETA
Zaharren Eguna

Azaroaren 7an.

Hitzaldiak
LEITZA
Orantzaro usadioa
hizpide
Azaroaren 5ean hi-
tzaldia eta mahain-
gurua liburutegian
19:30ean.

Antzerkiak
LESAKA
Keinu Leihoak antzerki
jardunaldiak
Urriaren 30ean Azu-

ZUGARRAMURDI | 2010.11.06
Sorginen epaiketaren
400. urteurrena gogoratuz

Sorgin izatearenakusaziopean
epaitu zituztela 400 urte bete-
ko direla eta herritar haien al-
deko ospakizunak antolatu di-
tuzte Zugarramurdin.

Ospakizunak

ARANTZA | 2010.11.01
Baserritarren Eguna, Kultur
Egunen egitarauaren barnean

Baserriko produktuak eta tres-
nak, aziendak, taloak, gazta le-
hiaketa... Hori eta gehiago Ekai-
t za E lka r teak anto la tu ta ,
10:00etatik aitzinera frontoian.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2010.11.07
Faltriqueira talde galiziarra
Folk Ametsetan

Folk Ametsetan zikloaren ba-
rrenean lehenbizikokontzertua
Galiziako emakume pandejo-
leen taldeak eskainiko du
Arizkunenean 19:30ean.

Kontzertuak

urriak 28 - azaroak 10

PROPOSAMENA

BERA
XII. Kafe-Antzerki
Zikloa abian

Lesakan Keinu Leihoak
antzerki zikloa itxi or-
duko abiatuko da Be-
ran XII. Kafe-antzerki
zikloa. Lehenbiziko
emanaldia Gilkitxaro
taldearen 8 begi an-
tzezlana izanen da.
Azaroaren 5ean izanen
da ikusgai Bidaxka
ostatuan, 22:00etatik
aitzinera. Azaroaren
12an Lixoia osatuan
eta 19an Kaxerna Gaz-
tetxean izanen dira
hurrengo emanaldiak.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Euskal zerria hazten
ari da orai amaiur-

tarra, bere garaian
ostrukak edo karakole-
kin ere saiatu ondotik.
Argi dauka: «Baserriak
nahi baino asti gutixea-
go uzten du, eta gauza
aunitz gustuko izan
arren, ezin egin». Go-
gokokontuhorienarte-
an, «negu partean or-
tziralero biltzen gara
koadrilabateuskalkan-
tuak ikastera», aipatu
digu Bittorrek. Astebu-
ruetan bertso saioak
edo kantaldiak aditze-
ra joaten da eta denbo-
ra izanezgero, «ingurua
ezagutzea» gustatuko
litzaioke, «abioia hartu
gabe, badugu zer ikusi
Euskal Herrian». Men-
dian ez da sobera ibil-
tzen: «Gu mendian bizi
gara eta mendian lan
egiten dugu, baina ibili
guti. Iñurrategik zioen
bezala, sherpek ez du-
te bere buruamendiza-
letzat, mendian bizi di-
relako». EHNE sindika-
tuarekinEuropanbarna
egindakoastebetekobi-
daiakeregogoratzendi-
tu Jauregik: «Ipar Irlan-
daaunitzgustatuzitzai-
dan, baita Westfalia
ingurua ere Alemania-
ko iparraldean».

«Abioiaren beharrik
gabe, herriz herri ibili
eta ezagutzea
gustatuko litzaidake»

Nire aukera

Bittor JAUREGI
Amaiurko abeltzaina

killa taldearen Dantza
bertikala antzezlana
frontoian 21:00etan.
Azaroaren 1ean Oh
La La taldearen esku-
tik haurrendako Amets
Fabrika antzezlana
Kasinoan 18:00etan.

BERA
Kafe-Antzerki Zikloa
Azaroaren 5ean Gil-
kitxaro taldearen
8 Begi antzezlana
Bidaxkan 22:00etan.

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 29 eta 31n
Eclipse filma zineman.
Azaroaren 5ean eta
7an Roman Polanski-
ren El escritor filma zi-
neman. Ostiraletan
22:30ean eta igande-
tan 19:30ean.

ZUGARRAMURDI
Zine eta sorginkeria
zikloa
Urriaren 30ean Nicky,
la aprendiz de bruja
haurrentzako filma
17:00etan Museoan.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Zergatik dio Nemesioren amak pertsonak diato-
nikoak garela? Zergatik diote trikitixa ez dela

Euskal Herrikoa? Zergatik diote Olentzero ez dela
existitzen? Zergatik daude zientoka trikitixa armai-
ruetan gordeta? Kezka askori egin beharko dio au-
rre Nemesiok. Abiapuntu horrekin, umeen «baka-
rdadea», gezurraren «deskubrimendua» eta fami-
lia barneko «komunikazio falta» landu ditu idazle-
ak. Pako Aristik haurrei zuzendutako liburua idatzi
du, Javi Kintanaren marrazkiekin. Aristik dioenez,
«txikitan, trikitixaren botoiak alkandoretan josteko
zirela uste nuen. Horregatik hasi nintzen, badaez-
pada, pianoa ikasten, tekla zuriak eta beltzak se-
rioagoak iruditzen zitzaizkidalako. Gerora desku-
britu nuen, erromerietan, trikitixaren alaitasuna,
martxa eta indarra, eta euskal trikitilarien birtuosis-
moa. Horregatik eskaini diet liburu hau trikitilariei,
maitasunez beteta».

Bazkideei Berako elkarteko berriak ailegarazte-
ko helburuarekin, Internet sarean bloga sortu

du Gure Txokoa elkarteak (guretxokoaelkartea.
blogspot.com). Webgunea edukiz osatzeko bazki-
de eta lagunen laguntza ere eskatu dute Berako el-
kartehandienarenwebgunearenkudeatzaileek.Mo-
mentuan, futbol kamisetak salgai jarri dituzte eta
horren berri ageri da blogean. Haurrenak 35 euro
eta helduenak 45 euro balio dute eta ekipazio osoa
nahi izanez gero, galtzak eta galtzerdiak barne di-
rela, haurrek 10 euro gehiago eta helduak 15 ge-
hiago ordaindu beharko dute. E-mail bidez edo or-
tzegunetan 19:30ean Iamoteneara agertuz lor dai-
tezke. Horretaz gain, Larungo Igoerari buruzko in-
formazioa, dantza taldearen blogarekin lotura eta
bertze hainbat informazio interesgarri ageri dira, el-
kartrukerako sortutako orrian.

Zarata handirik atera gabe hasi ziren gure bela-
rriak laztantzen, eta halaxe joan dira apurka-

apurka, kontzerturik kontzertu, diskarik diska.
ERA, melodia, indarra eta emozioen uztarketa ezin
hobea da. Oraingo honetan kantu zuzenen aldeko
apustua egin du taldeak. Aitzineko lanetan eraiki-
tzen zituzten garapen harmoniko eta biziei muzi-
nikegingabe,kantuzuzenakaukeratudituzte langai,
ekaitzaren erdian lurra jotzen duen tximistaren era-
gingarritasunarekin. Emaitzak ezohiko freskotasu-
na du. Urteak errepidean daramatzan lan talde ba-
ten jakinduria eta hasi berriaren irekidura uztartuz
osatutakococktailerakargarriadaZeaMaysenhau.
Melodia itsaskorrak, giro inguratzaileak, indarra,
emozioa eta etengabeko bilaketa estetikoa osagai
dituen jantzi ederra sortu zaio Zea Mays-i. Bitxi-
keria gisara, diskoari lau azal ezberdin diseinatu
dizkiote.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Nemesioren trikitixa

Liburua

PAKO ARISTI

Bonberenea Ekintzak,
2010

ERA

Musika

ZEA MAYS

Gure Txokoa elkarteak
ere badu bere bloga

Internet

GURETXOKOAELKARTEA.
BLOGSPOT.COM
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ke. Ahal bada, goizez edo
orduka. �660 620542.

DONEZTEBE. Emakume
bat haurrak zaintzen ari-
ko litzateke. Ordutegi za-
bala. Esperientzia haun-
diko ama. �679 210910.

BERA edo LESAKAn
emakume bat garbiketan
edo jatetxe batean su-
kaldean edo zerbitzatzen
ariko litzateke arratsal-
dez. �626 852937.

NAFARROA. Neska bat
asteburuetan aritzeko lan
bila. Norbere autoarekin.
�667 230372.

MOTORRAK
salgai

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iru-
ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. �699
122815 / 600 699266.

nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
MUNARRIZ (Goñi, Na-
farroa). Etxebizita salgai
(hiru solairutan 300 m2

erabilgarri). Solairuetako
bat mobleztatua eta ba-
ratzea adosatua (138m2)
eta bi lur eremu, 3.592
m2 eta 661 m2koak. Guz-
tia: 180.000 euro. Ikus-
teko larunbat arratsaldez
17:00etatik 19:00etara.
� 948  278729 /609
637535. 

ETXEBIZITZAK
errentan eman

ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.
� 662  244389 /696
890471.

LANA
eskaintzak

DONEZTEBE. Astebu-
ruetan sukaldean aritze-
ko norbait behar da. �948
450383.

LESAKA. Kiroldegian
pertsona bat behar da
garbiketa lanak egiteko
larunbat arratsaldetan eta
igande goizetan. Intere-
satuek utzi curriculuma
Berako kiroldegian, Le-
sakako igerilekuan edo
lesaka@urdisl.comhelbi-
de elektronikora bidali.
Berehala hasteko.

DONEZTEBE. Titi osta-
tuan sukaldean eta ba-
rran lan egiteko neska bat
behar da. �948 450271.

LANA
eskariak

ELIZONDO. Esperien -
tziadun andre gazte bat
etxebizitzak garbitzen,
plantxan... ariko litzate-

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

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

LURRAK/ORUBEAK
salgai

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

ZERBITZUAK
denetarik

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
1,018 € kiloa. (-0,058)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (-0,030)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,92 (+0,02)
1.koa 3,61 (+0,03)
2.koa 3,08 (+0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,00 (+0,02)
1.koa 3,71 (+0,03)
2.koa 3,25 (+0,03)

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

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,40/8,10
8-10 kilokoak: 6,30/6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 8tik 16ra bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 41
ttipi-ttapa | 529 zbk.

2010.10.28

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

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

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

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

ANIMALIAK
salgai

Hiru asto eme salgai.
�667 942161.

6 hilabeteko bi aretze
urruxa salgai. �617
122459.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-

tua. �659 867287 /699
461394.

Koxka etxeko bitrina
erakustegia salgai, 2,5
metroko luzera dauka eta
orain dela 5 urte erosita-
koa. Oso gutxi erabilia.
�620 735089.

Belar idorren boloak
salgai. �660 393436.

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

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.

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

Urriaren 18an, Berako LEIRE
GOMEZ GOIETXE neskatxa 
pinpirinak 7 urte bete zituen.
Aunitz urtez familiaren partetik!!

AIMAR ARANDIA ELIZONDO Berako
gizontxoari zorionak eta hiru
muxu haundi guraso eta berexi-
ki arreba Ainararen partetik.
Aupa gizon!

Berako IRATI
PONBAR

LARRALDE gure
printzesak 5
urte bete ditu
urriaren 11n.
Zorionak!

XANET APEZETXEA
ETXEBERRIA goi-
zuetarrak urriaren
31n 2 urte beteko
ditu. Zorionak eta
muxu haundi bat
familia guztiaren
eta bereziki Aiora
arrebaren partetik

Berako GURE
PATITOk urriaren
23an 9 urte
bete ditu.
Zorionak!!! Eta
dantzara!!!
Muxu haundia
familiaren 
partetik.

NAROA GARBISU

ETXABIDE lesa-
karrak azaroa-
ren 10ean 6
urte beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia gu -
ziaren partetik.

Zugarramurdiko
MARIA ETXABE

OLHAGARAY k
azaroaren 14an
8 urte beteko
ditu. Zorionak
familiaren 
partetik.

LAURAk urteak bete ditu urriaren
16an. Zorionak Lesakako 
familiaren eta Rufus eta Argiren
partetik.

Donostiako MIKEL JIMENEZ
ZAPIAINek 5 urte beteko ditu aza-
roaren 2an. Zorionak eta muxu
pila bat aita, ama, arreba Sofia
eta familia guztiaren partetik.

ITSASOk 10 urte bete ditu 
urriaren 23an. Zorionak
Izartxokokoen eta 
Rufusen partetik.

Sunbillako KLEMENTE IRIARTE
IBARRAri aunitz urtez azaroaren
6an urteak beteko dituelako.
Eguna ongi pasa dezala bere
familia guztiaren eta berexiki
bere alabatxo Iraide eta
Garaineren partetik. Mila muxu
attatto. 

Zorionak 
SARAIH!! 2 urte
haundi beteko
ditu gure ma -
ttiak azaroaren
1ean. Muxu pila
familia guztia-
ren partetik.

Zorionak TXIKITINA!! Bi muxu 
goxo zure lehengusina Leireren 
partetik.

NAHIA ETA OIHAN PIKABEA gure
etxeko errege-erreginek 4 urte
beteko dituzte azaroaren 4an.
Zorionak eta muxu pila!!! Prest
kontuko dugu tarta goxo-goxoa
jateko. Zuria eta beltza!!

AIMAR MIGELTO -
RENA MUGIKA

sunbildarrak
azaroaren 2an
5 urte be teko
ditu. Zo rionak
etxekoen parte-
tik, atta, ama
eta Ane.

Sunbillako AIMAR MIGELTORENA

MUGIKAk 5 urte beteko ditu 
azaroaren 2an. Zorionak bihurri!
Ia 5 urte zeinen haundia! Muxu
potolo-potoloa Petrisanzeneko
familiaren eta bereziki izeba
Koxe eta osaba Jonen partetik.
Prestatu berendu goxo-goxoa.

Zure lagunek maite zaitugu
herriak ez du etsi.
Mendia, euskara, Euskal Herria
ezin bazterrean utzi
zure umore, zaletasunek
gugan dutenez garrantzi
bortz urte luze pasatu arren
ezingo zaitugu ahantzi.

ZURE LAGUNAK
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