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partida jokatu ditu. Gogotsu
eta erremontean segitzeko

ilusioz hasi du ibilbide berria.
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G. PIKABEA | ELIZONDO
Zertan aritzen da AL-
BOAN?
JesusenLagundiakLoio-
lako probintzian [Hego
Euskal Herrian] garape-
nerakolankidetzanaritze-
ko duenGobernuzKan-
pokoErakundeada.Ga-
rai batean, misiolariak
hainbat tokitan izatenzi-
renetahemengojendea-
rekinharremanetanego-
tenziren,batezeredirua
eskatuetaproiektuakegi-
teko.Baina90.hamarka-
dan gero eta jesuita gu-
ttiagozegoelaeta,profe-
sionalitzatzeko beharra
ikusi zuten eta ALBOAN
GKE Gobernuz Kanpo-
ko Erakundea sortu zu-
ten. Hainbat proiekture-
kin ari gara lanean, ga-
rapen proiektuekin eta
programekinetahorieta-
koaunitzhezkuntzaarlo-
koak, bai atzerrian baita
hemen ere. Baina alder-
diproduktiboanetapoli-
tika sozialak indartzeko
proiektuekinerearigara.
Batezere,Asian,Ertame-
rikan,Hegoamerikaneta
Afrikan egiten dugu lan.
Zein da zure lana?
Ikerketa sailean eta sare
politikoan egiten dugu
lan. Beti bertze erakun-
deekin egiten dugu lan,
eta horri deitzen diogu
sareak.Sareakeraikitzen
saiatzen gara ikerketak
egin eta legeak aldatze-
ko, eta horien jarraipena
ere egiten dugu.
Guatemala, Kongoeta
Indiako natur baliabi-

deenkudeaketaazter-
tzen ari zarate...
Hala da. Guatemala,
Kongo eta Indiako natur
baliabideen kudeaketa
etaarazoakaztertzenari
naiz, konparaketa bat
eginez. Natur baliabide-
ak desberdinak dira hiru
tokietan: Guatemalanura
dute eta hidroelektrika
bat egin nahi dute, Kon-
gonmeategiartesanalak
dituzte eta Indian oiha-
nak.Nahizetabaliabide-
akdesberdinakizan,pro-
zesu batzuk nahiko ber-
dintsuakdira.Etaantze-
kotasunhaundienaingu-
ru osopobreak direla da
eta baliabide horiekiko
menpekotasun haundia

dutela.Bizitzekobaliabi-
de hori beharrezkoa du-
teetahorregatikberaien
borroka oso garrantzi-
tsua da, ez badute ongi
zaintzen, ogibiderik ga-
begelditzenahal baitira.
Badirudinaturbaliabide-
en inguruan hartzen di-
renerabakietanpartehar-
tu ahal izateko borrokan
ari direla herritarrak.
Hiru herrialde horieta-
tik zer nabarmenduko
zenuke?
IndiakoGujaratzonalde-
an bizi diren indigenak
arraspobreakdira,oiha-
netanbizi dira eta hauek
estatuarenakdira.Oiha-
neneskubideeninguruan
2006anonartuzenlegea

ezartzeko borrokan ari
dira. Lege berri horrek
orainarteedukiezdituz-
teneskubideakaitortzen
dizkie. Kongon, berriz,
heziketabatjaso,lanegin
etaetorkizunonaizateko
ia aukerarik ere ez dute.
Aunitzetan, lan egiteko
aukera bakarra meategi
artesanaletan aurkitzen
dute, etahori arrasarris-
kutsua da. Guatemalan,
natur baliabideekin bat
datorren mundua uler-
tzeko borrokan ari dira.
Lankidetzapolitikakere
aztertzen dituzue...
Gure ikerketaren bertze
ildoalankidetzapolitikak
aztertzea da. Adibidez,
EAE eta Nafarroako go-
bernuekzeregitenduten
lankidetzaren inguruan
ikustea. Aurrekontuen
jarraipen haundia egiten
dugu, zein konpromiso
duten eta zenbat gasta-
tzen duten. Badirudi,
2010ean, adibidez, na-
zioartekolankidetzarako
dirulaguntzak %2 mu-
rriztu zirela EAEn.
Kanpoan ibili ondotik,
nolaikustenduzugure
ingurua?
Leku pribilejiatuan bizi
gara, bizi kalitate onare-
kin.Gizagarapenaman-
tentzeko gai izan behar
dugu, baina inor bazter-
tugabe.Naturbaliabide-
etaralotubehardugu,di-
tugunaukerakikusi,aitzi-
nera nola egin jakiteko.
Ongi bizi eta ongi elkar-
bizi, bakean eta adiski-
detasunean.

2008az geroztik, ALBOAN Gobernuz Kanpoko
Erakundean egiten du lan Alizia Aleman eli-
zondarrak: ikerketa sailean eta sare politiko-
an ari da, bertze erakundeekin harremane-

tan. Baina ibilbide luzea du gibeletik:
Nazioarteko Zuzenbide Publikoan doktoretza
egina du, Baigorri eta Baztan konparatuz
ikerketa lan bat ere bai, Perun Nazio Batuen

Erakunderako ere aritua da lanean, baita
Munduko Bankuarentzat ere. Gaur egun,
Euskal Herrian bizi da, nahiz eta lana tarteko,
kanpoan ere aunitz ibiltzen den.

Alizia ALEMAN | Alboan Gobernuz Kanpoko Erakundeko teknikaria

«Giza garapena mantentzeko gai izan
behar dugu, baina inor baztertu gabe»

EGITEN ARI DEN IKERKETA
«Guatemala, Kongo
eta Indiako natur
baliabideen kudeaketa
eta arazoak aztertzen
ari naiz. Natur baliabi-
deak desberdinak dira
hiru tokietan baina
prozesu batzuk nahiko
berdintsuak dira.
Antzekotasun haun-
diena inguru oso
pobreak direla da eta
baliabide horiekiko
menpekotasun haun-
dia dutela. Bizitzeko
baliabide hori beha-
rrezkoa dute eta horre-
gatik borroka oso
garrantzitsua da».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Alizia Aleman 2008az geroztik ari da Alboan Gobernuz Kanpoko Erakundean lanean.
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G. PIKABEA
Ilusioz eta gogoz ha-

si du ibilbide berria Ar-
kupeakelkartekozuzen-
daritza berriak. Uda ho-
netanhasiakdira lanean
etaezzaieproiekturikfal-
ta.Hauekdirazuzendari-
tza batzordea osatzen
duten aurpegi berriak:
PedroBañaresdonezte-
barra lehendakaria da,
Ezkurrako Fernando
Etxeberrialehendakarior-

dea, Mª Isabel Mitxelto-
rena doneztebarra idaz-
karia,JoseOronozirurita-
rradiruzainaetabortzbo-
kalak hauek: Juana Mª
Bertizdonamariarra,Pa-
kitaMikelarenalegasarra,
Gemma Gamio donez-
tebarra, Jose Mª Irazoki
beratarra eta Jose Luis
Legarra doneztebarra.

Proiektu andana di-
tuzte eskuartean. Alda-
ketak egin nahi dituzte,

bainaargiduteorainarte
Arkupeak-ek egin duen
bidea eremantendu na-
hi dutela. Guztiengana
ailegatzea da helburua.
Izan ere, aski eremu za-
balean bizi diren 3.100
batbazkidedituArkupe-
ak-ek,UrdazubitikDoni-
bane Lohizuneraino eta
Leitzalderaino.Etaesku-
aldezabalazgain,dene-
tarikobazkideak.Zuzen-
daritzatik adierazi digu-

GIZARTEA � URDAZUBITIK DONIBANE-LOHIZUNERAINO ETA LEITZALDERAINO

Orain artekoa mantenduz
proiektu berriak landu
nahi ditu Arkupeak-eko
zuzendaritza berriak
Adin desberdinetako bazkideengana ailegatu nahi dute

Arkupeak elkarteko zuzendaritza
batzorde berria lehen pausoak ema-
ten hasia da. Orain arteko bideare-
kin segitu nahi du, baina aldaketak
egin eta proiektu berriak ere atera

nahi ditu aitzinera. Bertzeak bertze,
estatutuak eguneratu nahi dira,
komisioak eratu dituzte, zerbitzu
berriak eskaini nahi dira, baita diru
iturri berriak bilatu ere.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Hauxe da Arkupeak elkarteko zuzendaritza batzorde berria. Ezkerretik hasita, Jose Oronoz, Jose Mª Irazoki, Mª Isabel Mitxeltorena, Pedro Bañares,
Fernando Etxeberria, Gemma Gamio, Pakita Mikelarena eta Jose Luis Legarra. Zuzendaritza osatzeko Juana Mª Bertiz falta da argazkian.

tenez,«Arkupeak-enadin
etaegoeradesberdineta-
ko pertsona aunitz gau-
de. Denak diferenteak
gara eta interes diferen-
teekin.Badira60-65urte-
koak, sasoi onean, eta
adinean aurrerago joa-
nak ere bai. Denentzat
ailegatzeko ekintzak
prestatu nahi ditugu».

ESTATUTUAK ETA
FUNTZIONAMENDUA

Hasteko, estatutuak
diraeguneratunahidituz-
tenak eta horren barne,
elkartea zertarako den
zehaztu nahi dute: «zer
den elkartea, zertarako
etanolaantolatuikusibe-
harko da», diote zuzen-
daritza berriko kideek.
Gisa berean, lau urtetik
behin zuzendaritza ba-
tzordea berritzeko hau-
teskundeak egitea ere
proposatu dute.

Bañares, Etxeberria,
Irazoki eta Legarrak iza-
nenduteestatutuakegu-
neratzekoarduraetaon-
dotik,zuzendaritzakogai-
nerakoen aitzinean aur-
keztukodituzteproposa-
menak.Herrietakoordez-
kariei bidaliko zaie gero
eta ondotik, Nafarroako
Gobernuari, behin beti-
ko onartua izan dadin.

Funtzioamenduaaha-
liketaeraginkorrenaizan
dadin, komisioak berei-
zi dituzte: batzorde eko-
nomikoa alde batetik,
bertzeak bertze, au-
rrekontuez,dirulaguntzez
eta finantza erakundeez
arduratzeko.Bidaienba-
tzordea dago bertzetik;
instituzioetahedabidee-
kin harremanak hiruga-
rrenik,etagizarteetakul-
tur garapena azkenik.
Gainera, urritik aitzinera
administrari bat kontra-
tatuko da lanaldi erdian
etagarbitzailebaterehar-
tu da lanaldi erdian.

Kudeaketaridagokio-
nean, afiliazioa eta ban-
kukokontuarenhelbide-
ratzea ezinbertzekotzat
jo dituzte. «Orain arte,
bazkideek delegatuei
ematenzietenkuotaedo
bidaien dirua. Honek di-
ruzainariematenzioneta
honek bankura eraman.
Hori baino errazagoa da
zuzenean bankutik ko-
bratzea»,diotezuzenda-
ritzakoek. Honen harira,
erran, kuota sei eurotik
zortzi eurotara igo dela.

Herrietako delegatu-
enlanazereezdiraatzen-
du.41diraguztiraetaur-
teetan «etxez etxe lan
haundia» egin dutela
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DuelabiasteArantzazunetaLoio-
lako basilikan izan ziren. Asteazken
honetan, Lezora joatekoak ziren eta
ortziral honetan, irailak 16,Madril al-
derajoanendira.Arkupeak-ekobazki-
deak ez daude geldirik egoteko eta
elkartean hainbertzerako garrantzia

duten bidaiak antolatuz segitu nahi
duzuzendaritzaberriak.Irailaren16tik
23ra Madril eta inguruak ezagutzen
ibilikodira.Irailaren29tikurriaren13ra,
berriz,Benidormeneginenduteego-
naldia eta urriaren30eanLodosaeta
Lizarrara joanen dira.

Aste honetan Madrilera joanen
dira eta bi aste barru Benidormera

� EPE MOTZEAN EGINEN DITUZTEN BIDAIAK

azpimarratzea nahi du
zuzendaritzak. Lana
erraztu nahi diete, baina
hemendik aitzinera ere
euren partehatzea ezin-
bertzekoa izanen da.

ZERBITZU BERRIAK
Zerbitzu berriak ere

eskaininahidituzte.Has-
teko, webgune batmar-
txan paratzeko asmoa
duteetaInternetekema-
tendituenabantailakere
baliatu nahi dituzte. Bai-
nateknologiaberriakau-
nitzetan arazo bihurtzen
diraadinjakinbatekojen-
dearentzat eta horri ere
aterabidea eman nahi
zaio,informatikaetaInter-
net bazkideei hurbilduz.

Sasoian dauden eta
mendirako afizioa duten
bazkideak ere badirela
aprobetxatuz,mendital-
dea sortu nahi dute el-
kartearenbarne.Etaber-
tzetik,urteetanegitendi-
ren bidaiez gain, berriak
antolatzeko asmoa ere
badute. Bidaien berri
emateko modua ere al-
datueginenda.Orainar-
te, antolatzen zenbidaia

bakoitzeko informazio-
orri bana bidaltzen zen
bazkideei. Orain, aldiz,
lauzpaseihilabetetikbe-
hin boletin informatiboa
kaleratuko da eta han
agertukodirabidaiaguz-
tien xehetasunak.

Gizartealorraere lan-
du nahi dute. «Gure adi-
nekoek ez dute oraingo
gazteekizandutenauke-
ra izaneskolaraedouni-
bertsitaterajoateko,bai-
najakinminabadute.Ho-
rregatik,kultur jarduerak
antolatu nahi ditugu,
euskararen erabilera in-
dartu,hitzaldiak,tailerrak
eta ikastaroak antola-
tu...».Bainabadituzteegi-
tasmogehiagoere:etxe-
ra jatekoaedoerosketak

eramateko zerbitzua, fi-
sioterapia, podologia,
ezinduentzakoaulki,ohe
edogisakotresnak...es-
kaininahidira,baitaahol-
kularitza zerbitzua ere,
gai fiskalen inguruan
bazkideei laguntzaema-
teko: testamentuak, do-
nazioak,pentsioak, jubi-
lazioak... Baina hori bo-
luntarioen laguntzarekin
egin nahi daetahorreta-
rako,kolaborazioaeska-
tudute: «Zonaldeko jen-
dehelduarenartean,ber-
tzeei laguntzen ahal di-
enaunitzdago,beharrak
dituztenei esku bat bo-
tazedoedozeingairekin
lagunduz». Horren hari-
ra, zera adierazi dute,
«zain gaude jendeakAr-
kupeak-etik zer espero
duenjakiteko,bainazer-
bait eskaintzeko prest
dagoen jendea ere po-
zik hartuko dugu».

BAINUETXEAREN
PROPOSAMENA

Arkupeak elkarteko
bazkideei eskaintza be-
reziak eginen zaizkiela
erranez, eskaintzakegin

dizkie Elgorriagako bai-
nuetxeak.Akordioalortu
delaerran izanbadaere,
zuzendaritzatikazaldudi-
gutenez, oraindik ez da-
go deus erabakia.

AUTOFINANTZAZIOA
Dirulaguntzakere jei-

tsi egin zaizkie: 2010ean
guztira 54.613,30 euro
hartu ziren Gobernutik
eta Nafarroako Kutxa
Fundaziotik eta 2011ra-
ko38.595,75euroaurrei-
kusidira.Denaden,diru
sarrerak jeitsi izanari au-
rreegitekoideiakereba-
dituzte. Fundazioa sor-

tzea, adibidez. Izan ere,
fundaziobateratuzgero,
enpresek edo partikula-
rrekdiruaematekoauke-
raedukiko luketeetaho-
rrekin zergak arinduak
izanenlituzke.«Onuradu-
nakzertanaterakogaren
ikusi behar da», diote.

Lanerako gogoa ba-
dute,proiektuakereuga-
ri.Erronka,orain,proiek-
tuhoriekdenakaitzinera
eramateaizanenda.«Ar-
kupeak-ekorainarte ‘bi-
daiaketabazkariak’kon-
tzeptua izan du, baina
guretzat hori baino zer-
bait gehiago da».

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Abuztuaren 31n Arantzazun eta Loiolan izan ziren Arkupeak-ekoak.

EMAN ETA HARTU
«Zain gaude jendeak
Arkupeak-etik zer
espero duen jakiteko,
baina zerbait eskain-
tzeko prest dagoen
jendea ere pozik
hartuko genuke»

Zuzendaritza Batzordea

Almandoz Isaac Altzugarai
Amaiur Mª Victoria Juanikotena
Aniz-Ziga-Berroeta Emilia Azkarate
Arantza Mª Dolores Iturria
Arizkun Jabier Larralde
Arraioz Joakina Bengoetxea
Azpilkueta Consolacion Zubiri
Bera Jose Mª Irazoki
Bera L. Telletxea-M. Barandiaran
Bera Manuel Dagerre
Donamaria Juana Mª Bertiz
Doneztebe Eloina Martin
Doneztebe Isabel Ruiz
Elgorriaga Jose Jabier Telletxea
Elizondo Mª Dolores Oronoz
Elizondo Rosa Mendiburu
Eratsun Calixto Estanga
Erratzu Mª Carmen Auzki
Etxalar Arantxa Mikelestorena
Ezkurrra Fernando Etxeberria
Gaztelu Julio Sagardia
Goizueta Isabel Etxeberria
Igantzi Amador Txoperena
Irun Lorenzo Alagon
Irurita Jose Oronoz
Ituren Izaskun Bazterrika
Labaien Candida Goñi
Leitza Eusebio Maritorena
Leitza Martin Mariñelarena
Lesaka Candido Mutuberria
Narbarte-Legasa Pakita Mikelarena
Oiz Mª Jesus Arozena
Oronoz-Oieregi Rosa Mª Bertiz
Saldias Jose Urrutia
Sunbilla Martin Irazoki
Urdazubi Teresita Bidart
Urroz Marcos Juanena
Zubieta Ana Mª Uhalde
Zubieta Ana Mujika
Zugarramurdi Mercedes Arburua
GUZTIRA 41 LAGUN

ORDEZKARIAK HERRIZ HERRI
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2011ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Ez du zoriontasunik ematen, baina lagundu
egiten omen du. Dirua (Defizita) medio, orain
arteukiezinazirudienEspainiakoKonstituzioa

aldatzeko ere ez dute problemarik izan PSOE eta
PPk. Diputazioetan aldaketak izan diren lekuetan,
aurrekontuetan izugarrizkodiru-zuloaktopatuomen
dituzte agintari berriek. Nafarroan ez aldaketa, ez
zulo. Haretxek ematen dit, maitia, bihotzian poza!

Txin-txin, diruaren hotsa

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1992.09.17 / TTIPI-TTAPA 93. zbk

Kirolaren egoera «kaxkarra» zen bertako Udalen ustez
Gureeskualdekokirolarenegoera kaxkarra zela etaNafarroakoGobernuari pro-
testarik «gogorrena« agertu zioten duela 19 urte Baztan, Malerreka eta Bortzi-
rietako udal gehienek Baztangoaren ekimenez. Orduko gobernuak ez zuen
onartzen aitzinekoak egindako kirol egitura eta, beraz, ez du plangintza haren
ondorioz sortu ziren udal eta eskualdeko kirol koordinatzaileak ordaintzeko la-
guntzarik eman asmorik. Honetaz gain, irailaren 18an Beran biltzekoak ziren
Baztan-Bidasoko kirol eskualdea osatzen zuten Udalak, behar ziren neurriak
hartzeko intentzioarekin.

San Simon eta San Juda, joaki da uda eta
udazkena heldu da. Bai, kantuan ez da ha-
la, baina uda pixar bat izaki oraino, eta ne-

gua haratxeago baita…
Buruilean, politikari, kirolari eta hainbat lurtar, ‘bel-
tzaran perfektua’ soinean itzuli dira laneko ‘krisi
perfektura’, eta ez preseski belarretan aritu ondo-
ren. Bertze batzuek, ordea, itzala maite, eta nekez
zaindudugu ‘xuringoperfektua’!
Udako bakantzetan tripa besta,
parranda,bestondo, freskaldieta
loaldi ‘perfektuak’ egin ondotik,
lanean berriz laketzeko tenore
latzadaburuila.Egunerokoazga-
in, plazer duenak, -ing kirolak,
gorputz eta buruak orekatzeko
ekialdekodiziplinak, kanpokohizkuntzak, eta, bis-
tanda, bertakomintzaira, denetan exotiko eta xar-
mantena, hemendik aitzinerat mahaian prest.
Eta eguna gehiago laburtzera behartuko gaituzte,
eta mendiak onddo lapurrez estaliko dira, eta hai-
ze-hegoa gau epela edo iparra gau hotza kanta-
tuko dugu… San Simon eta…

Buruila

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

«Lanean
berriz
laketzeko
tenore latza
da buruila»

Koteto EZKURRA
Hamaikagarren txapela

Pronostikoak irauli eta
hamaikagarren aldiz
jantzi du buruz buruko
erremonte txapela,
Urrutiasaldiastarrari30-
22 irabazita. Lehen
txapela 1995ean lortu
zuen, azkenekoa noiz?

Bixente IGARTZABAL
Lesakako kirolaria

Embrunman triat loi
gogorrean, kasik mila
kirolarien artean 21.
postua eskuratu on-
dotik,Larra-Larraun txi-
rrindulari proban hiru-
garren izan zen kirolari
lesakarra.

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaina

Hamabigarren aldiz
irabazi du Nafarroako
ArtzainTxakur txapelke-
ta, Ttiki txakurrarekin.
Errazesatenda. Igande
honetanEuskalHerrikoa
irabazteko aukera ere
izanen du Atxondon.
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Izakiak aunitz motatakoak dira. Barazkiak, arbo-lak, loreak aunitz dira, baina ez kopuruz baka-
rrik, kolorez, formaz eta zaporez ere bai; zenbat

eta zenbat hegazti eta arrain klase diren, zenbat
lurreko animali. Eta zenbat jende, izaera desber-
dinekoak. Eta izaera desberdinarekin jende batek
gauza baterako du gaitasun berezia, eta bertzeak
bertzerako. Baten adi-
menaezdabertzearena
bezalakoa. Ez dute de-
nek bizitzari buruzko
pentsaera eta ikuspegi
berdina,eztasentierana-
hiz mintzaera ere.
Hori horrela baldin ba-
da,ezgaraharritukogu-
re gainetik norbait iza-
tearenaz ere usteak au-
nitz izatea, Jainkoaren
izateaz, alegia. Jainko-
rik edo gure gainekorik
baden edo ez den, ez
gara pentsaera bereko-
ak, eta hori normaltzat
jo beharrean gaude. Fe-
dedunak eta fedegabe-
ak izatea. Eta Jainkoa
badelako idurikoak izan-
daere,Jainkohorrenno-
lakoazehunkaetaehun-
ka sineskera diferente
ikusten ditugu, ia kultu-
rakadina.Nahizeta,kul-
turak bezala, erlijio ba-
tzuk ezagunagoak zaiz-
kigun: kristautasunaeta
islamismoa, adibidez.
Erlijioaren aniztasuna ez da, ordea, hor agortzen.
Erlijio bakoitzean interpretazio bat baino gehiago
dira, batasuna hausten dutenak. Katolizismoa eta
protestantismoa kristautasun familiakoak badira
ere, ezin ukatu zenbait berezitasunbaduela bakoi-
tzak. Baina gehiago. Katoliko abizena eramana-
gatik, ez dugu erraten ahal Batikanotik eta hain-
bat teologo jakitunengandik ikuspegi berdina es-
kaintzen zaigula. Eta gauza bera, kristau talde ba-
tzuen eta bertzeen jokaeran ikusten duguna.
Hondar urteetan aldatzen goaz, baina oraindik ere
aunitz eta desberdin garela konprenitzea aski za-
il gertatzen zaigu. Ez da aspaldiko kontua, apez
baten erakutsia eta bertzearena ezberdinak bal-
din baziren, honelako erranak aditzea: «Baina ez
da Jainko bera?» Eta, egia, ez dira Jainko ezber-
dinak, gu gara ezberdinak, gure usteak eta iduri-
ak. Eta gure aniztasun eta pluraltasuna errespe-
tatzea bete behar dugun eginkizuna da.

Erlijioaren aniztasuna

«Ez da aspaldiko
kontua, apez baten
erakutsia eta
bertzearena
ezberdinak baldin
baziren, honelako
erranak aditzea:
“Baina ez da
Jainko bera?” Eta
egia, ez dira Jainko
ezberdinak, gu gara
ezberdinak, gure
usteak eta iduriak.
Eta gure aniztasun
eta pluraltasuna
errespetatzea bere
behar dugun
eginkizuna da»

Pello APEZETXEA

Inork gutxik ahaztu du 2001eko irailaren 11. Astearte zen etatelebista guztietan irudi berberak eta irrati denetan soinu
banda berdina zegoen entzungai. Baina orduko hura ez zen

pelikula bat ezta irratiz eskainitako antzerki bat ere. Momen-
tu historiko erreal baten lehen minutuak ziren. Lehen Mundu
Gerran, Bigarren Mundu Gerran edota Gerra Hotzean ez be-
zela, AEBak, Lehen Munduaren ikono eta sinboloa zauritua
izan zen. Titanic-ekin gertatu bezala, ekonomiaren ontzi han-
dia ez zela ondoraezina jakin zuenmunduak. Ondorioa 3.000
pertsona inguru hilda, bi dorre erraldoi ezereztatuta eta neo-
liberalismoaren noraez partikularraren hasiera. Orduantxe ja-
kin genuen, nortzuk ziren GeorgeW. Bush, Osama Bin Laden
eta Al Qaeda.
Geroztik egunero argitzen du egunak baina gauzak ez dira
berdinak. Irak eta Afganistaneko herritarrei galdetu besterik
ez dago. Haiek edozein adituk baino bertsio eta iritzi minga-
rriagoa daukate. 250.000 pertsonek agur behartua esan du-
te. Asko dira familiarik, nortasunik eta izaerarik gabe geratu-
takoak.Pentagonoarenkapritxobihurtuzirenbiherrialdehau-
ek eta herritarrek ederki pairatu dute hori. Mundu honetan lur
hartzea beste kulparik ez eta patuak; zoriontasuna, aberas-
tasuna eta maitasuna eman beharrean, negarra, tristura eta
zorigaitza eman die opari.
2001eko sarraskiaz geroztik, krisi hitza behin eta berriz en-
tzun dugu. Krisiak esparru asko zipriztindu ditu; politikoa, so-
ziala, ekonomikoa, familiarra… Azken aldian ekonomiko so-
ziala ari da mundua iraultzen. 2011n Ekialde Hurbileko herri-
tar asko euren loaldi sakonetik esnatu dira. Tunisiak, Egiptok
eta Libiak eztanda egin dute. Goi Agintariek azpiko ezpaina-
ri hozka egin eta euren herrialdeetatik joan behar izan dute.
Europan ere, ez dira gustora. Greziako gazteak, Espainiar
Estatuko15Mkoordezkariaketaberriki Tottenhamensortudi-
ren suminduak dira horren adibide. Lehen ere ez zen erraza
izango baina egungo gazteak ‘Etorkizunik gabeko belaunal-
diko’ partaideak bezala ezagutzen dira. Aberatsak abera-
tsagoeta pobreakgeroz eta txiroagodiren unemingarri haue-
tan, gaztearen papera gizartearen gidoian ez da erraza eta or-
duak pasa ahala okerragoa dela dirudi. Europar Batasuneko
gazteen %21a langabezian dago. Espainiar Estatuan datuak
mardulagoak dira, %42,8.
Zerbitzu publikoak pribatizatzea, hori da Europar Batasune-
ko goi agintariek krisi ekonomikoa baretzeko aho txikiarekin
pentsatzen ari diren antidotoa. Gazteak ez ezik, helduak ere
noraezean gera daitezke. Egunpubliko eta ireki diren hezkun-
tza, hospital eta garraioak kolektibo txiki baten eskura baka-
rrik egon daitezke. Berdin du aurretik urteak zergak ordain-
tzen egon izana. Hori iraganaren parte da.
Zerpanoramaelikatzenari garensomatuta,badirudiNewYor-
ken ez ezik familia guztietan egon daitezkeela Zero Guneak.
Goi agintarien estrategiak egunero ari baitira norbanakoek ur-
teetan landu dituzten dorreak suntsitzen eta honek bai kon-
ponbide zaila daukala. Gizakia zaldiz ibilitzera ohitzen dene-
an, nekez onartzen du astora bueltatzea. Beste batzuk, hori
bai, egunari orduak kenduaz eta gauari desafioa eginez oinez
ibiltzearekin konformatu beharko dute.

1111 SSu eta min ikustekoak gara

Joseba URKIOLA

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

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

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

Berako 
Gure Txokoa
dantza taldeari

Antton ERKIZIA

Zorionak, beranduxe
bada ere. Zuen dantza
jaialdia, bestatan eskai-
nitakoa, ona eta egokia
iduritu zitzaidan. Dan -
tzak erakustea baino
zertxobait gehio izan da
aurtengoa, ikusgarria
baino zertxobait gehio.
Historia bat antzestu du-
zue, herriko pasarte his-
toriko gogor bat (sorgi-
nak), dantzaren bidez.

Ez zaituztet ezagu -
tzen baina lan bikaina
egin duzue, nire iduri-
koz: dantzak gaurko -
tzen, folklorea egune-
ratzen, berretzen, ber -
tsionatzen, gidoiak,
edukiak, erritmoak…

Hori aipatu eta go-
raipatu nahi nuen he-
men. Nire iritzia ez da
aditu batena; ez naiz
aditua, ezta dantzaria
ere. Begirale baten ba-

lore xumea dute nire hi -
tzok, doike.  (Nahiz eta…
lesakar bat beratarrak
zoriontzen… hori bera
bada zerbait, ez?. ;>). 

Bromak aparte: zo-
rionak. Bakoitzari be-
rea.

Leitzako
txupinazoaren
ondorioz
auzipetuei
babesa

Euskal Herriko Bilgune
Feminista

Joan den ostegune-
an Audientzia Naziona-
lean ireki den prozesua-
ren aurrean Euskal He -
rriko Bilgune Feminista-
tik gure elkartasun eta
babes guztia adierazi
nahi diegu Bilgune Fe-
ministako kidea den
Saioa Iraola, urteetan
emakumeon eskubide-

en alde gurekin elkarla-
nean aritu den Lurdes
Juantorena eta Oier Eiz-
mendi alkateari. 

Leitzako festetan
txupinazoa botatzea gu-
re lana errekonozitzeko
era polita iruditu zitzai-
gun. Gutxitan eman zaio
herri mugimenduari fes-
tetako momentu garran -
tzitsu honetan tartea,
eta are eta gutxiago mu-
gimendu feministari. Le-
hen aldiz mugimendu
feministako kide batek
bota zuen txupinazoa
Leitzan eta lehen aldiz

Leitzako udaletxeko
balkoitik emakumeon
eskubideen aldeko hi -
tzak entzun ziren. Txu-
pinazo ez ohikoa, amo-
na, ama eta emakume
guztien erreferentzia
egiten zuena. Gure es-
kubideen aldeko oihu
eta algarak he rriko pla-
zan, hainbestetan uka-
tu zaigun espazioan. 

Honen ondorioz de-
klaratzera deitu dituzte
Leitzako hiru herritarrak
Audientzia Nazionale-
ra. Emakumeen esku-
bideei jaietan behar du-

en tartea emateagatik.
Herritarrek egin duten
lana plazaratzeagatik.
Urteetako borrokei zo-
rionak emateagatik.

Aski da!
Euskal Herriko Bilgu-

ne Feministatik Audien -
tzia Nazionalak ireki du-
en hiru herritar hauen
aur kako prozesua sala-
tu nahi dugu eta era be-
rean Leitzako herritar
guz tiei gure babes guz -
tia eman, feminismoa-
ren presentzian atzera
pausorik ez onartu eta
borrokan jarraitzeko. 

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Mikel IÑARREA (Baztango bertso eskola) ) • Doinua: Frantses euskaldun bat…

Nazional ehun ta hogeita bat-an
badago kamioi ugari
eta tartean beren artean
kotxeak ere ageri
uda guztian itxita egon da
tunel madarikatu hori
kamioia erre egin zen baina
errua ez bota berari.

Tunel barruko konponketa hori
hartuko dugu begiko
konponketa hoi egindakoan
ordun gera ibiliko
kamioiak eta kotxeak ere
hartuko dute gogoko
beste urtean udaran ere
berriro dute itxiko.

Belateko tunela berriz ere zabalduko dute
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola aurkeztuko zenuke zure bu-
rua?
Mutil alaia, juergazalea eta lagunen
tartean ibiltzen dena.
Denbora librean, zer egitea gus-
tatzen zaizu?
Mendian ibiltzea, motorrean ibil -
tzea eta palaz aritzea ere bai, kirol
pixka bat eginez.
Krisi garaian gaudela erraten da
baina Iberdrola irabaziak izaten ari
da. Zer nabaritu da langileen ar-
tean?
Oraindik langileoi ez digute ukitu.
Zer du Urrozek bertze herriek ez
dutena?
Dena! Enbaltseak hor ditugu, gaz-
te eta zaharrak hagitz ongi erama-
ten garela...
1900an Urrozek 654 biztanle zi-
tuen eta gaur egun, 190 lagun
bizi zarete. Zer pasatu da?
Jendea kanpora joaten da
eta herrian ez da gelditzen.
Nik etxea herrian egin dut
eta ea gazteak herrian gel-
ditzera animatzen diren.
Zer du faltan eta zer sobe-
ran Urrozek zure ustez?
Faltan dendak eta horrela-
koak eta gazteak herrian
geldi tzea ere bai. Eta sobe-
ran ez dut uste deus izanen
duenik.

Gehien gustatzen zaizun Urrozko
tokia zein da?
Enbaltse alderdia.
Zein dituzu nahiago: bestak ala
inauteriak?
Bestak. Inauterietakoa egun polita
da baina bestak lau egun dira eta
gauza aunitz egiteko aukera bada,
besta egin eta deskantsatzeko ere
bai.
Urrozko bestetatik gehien gusta -
tzen zaizuna?

Herriko bazkaria.
Eguna ala gaua du-
zu nahiago?
Biak, bakoitza bere
tenorean.  Gaur
egun, biak disfruta -

tzen ditugu.

Urroz ez den
besta egite-
ko bertze  to-
ki bat?
Goizueta.

«Kotetori irabazteko
denean asmatu behar
da. Normalean, berak
beti ongi jokatzen du.
Hori kontuan hartu
behar da kantxara
atera aurretik.
Aurrelaria izanagatik
sakatzaile ona da, eta
peloteoan oso 
azkarra. Ez da sekula
urduri jartzen. Egiten
duzun hankasartzea,
berak ederki aprobe -
txatzen du. Joan den
urtean ongi irabazi
zidan».

Migel Mari URRUTIA 
Saldiasko erremontista
D. VASCO, 2011.09.01

«Ez genuen gerra eta
politikari buruz ezer
ulertzen, baina beraie-
kin eraman gintuzten
eta 1939ra arte ez zigu-
ten etxera itzul tzen utzi
(...) Hiru urte haietan
denetarik pasatu zitzai-
gun (...) Hemen inguru-
koak ginenok euskaraz
bakarrik hitz egiten
genuen eta hasieran ez
genuen ia ezer ulertzen.
Gero gaz  telaniaz ikasi
eta lagun onak egin
genituen, baita Andalu -
zia koak ere».

Inazio GAZTAÑAGA 
Leitzako zaharrena (95 urte)
D. NOTICIAS, 2011.08.28 � Iñaki JUANENA� Urrozko gaztea
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GIZARTEA

GIZARTEA � ARTZAIN EGUNAREN 44. EDIZIOA

Antonio Alustiza aresoarrak 12. txapela
jantzi du Artzain Zakur Txapelketan
Gazta eta ardi
latxaren
lehiaketetan
ere hainbat sari
eskualdera
etorri dira

TTIPI-TTAPA
Uhar te  A rak i l go

Gein bera zelaian joka-
tu zen abuztuaren 28an,
Nafa rroako Artzain Za-
kur Txapelketaren 44.
edizioa eta bederatzi
artzain aritu ziren lehi-
an, eta gehienak esku-
aldekoak: Antonio Alus-
tiza aresoa rra Ttiki eta
Bat zakurrekin, Joxe
Mari Ixtilart amaiurta rra
eta Lagun, Pedro Ansa
aranoarra eta Jai, Jor-
ge Oteiza oronoz-mu-
gairiarra eta Azeri eta
Josetxo Billabona lei -
tzarra eta Argi. Guztien
artean, azken urteetan
jaun eta jabe den Anto-
nio Alustiza aresoarra
atera zen garaile.

Nafarroako bere ha-
mabigarren txapela jan -
tzi du aurten aresoarrak
eta abuztuaren 28ko
saioan  427 puntu eta

200 euroko lehenbiziko
saria eraman zituen Tti-
kirekin. Eta ho rrekin ba-
tera, Bat txakurrarekin,
bigarren saria ere bai,
424 puntu eta 145 eu-
ro. Orain, igande hone-
tan, irailak 18,  Atxon-
don (Bizkaia) jokatuko
den Euskal Herr iko
Artzain Zakur Txapel-
ketan izanen da.

Amaiurko Jose Mª Is-
tilart hirugarren gelditu
zen, Lagunzakurrarekin
(412 puntu eta 135 eu-
ro); Pedro Ansa aranoa -
rra eta Jai bere zakurra

laugarrak izan ziren sail -
kapenean (187 puntu eta
100 euro); Oronoz-Mu-
gairiko Jorge Oteiza eta
Azeri bosgarren (174
puntu eta 95 euro) eta
Josetxo Billabona eta

Argi zortzigarren (43
puntu). Antonio Uharte,
Jesus Mari Errazkin eta
Jabier Fernandez izan
ziren parte hartu zuten
bertze artzainak.

Gainera, Pedro An-
sak eta Jose txo  Billa-
bonak hobe kien jantzi-
tako artzai nen  saria era-
man zuten.

BERTZE SARITUAK
Artzain Egunaren

bar ne, bertze hainbat le-
hiaketa ere egin ziren eta
sarituetako aunitz es -
kual dekoak izan ziren.

Ardi latxaren esnea-
rekin egindako Nafa -
rroako XXX. gazta lehia-
ketan, erraterako, Jose
Jabier Sestorain leitza -
rra zazpigarren gelditu
zen eta Urdazubiko Ma-
nue l  Bengoe txea
zortziga rren. Honenber -
tzez, urrian jokatuko den
Euskal He rri mailako txa-
pelketan Nafa rroa or-
dezkatuko dute.

Nafarroako ardi latxa -
ren esneki errendimen-
duaren XXVIII. lehiake-
tan, mutur zuriko ardie-
tan, Juan Jose Irungarai
azpilkuetarra nagusitu
zen eta Manuel Bengo-
etxea urdazubiarra hiru-
garren gelditu zen. Mu-
tur zuriko bil dotsetan,
berriz, biga rren gelditu
zen Juan Jose Irungarai
azpilkuetarra eta hiruga -
rren Manuel Bengoetxea
urdazubiarra.

XXVIII. ardi latxaren
lehiaketa morfologiko-
an, mutur zuriko bildo -
tsetan, hirugarren saria
Iturengo Isidro Baz -
tarrikaren tzat izan zen
eta mutur beltzeko
bildo tsetan, Arizkungo
SC Irigoienek irabazi zu-
en.

UTZITAKO ARGAZKIAI
Duela bi urteko edizioan, Antonio Alustiza saria jasotzen.

DATUA

8
TXAPEL 

irabazi ditu jarraian
Antonio Alustizak.





Udaletxearen barnetik gauzen pertzeptzioa
erabat aldatzen dela aitortu digu Lourde-
sek, eta «bertzeek lehendik egin dituzten
lanezhartzenden ikuspegianorberaalde
honetandagoeneanerealdatuegitenda.
Ezdagauzaberagauzakkanpotik ikustea
edobarnetik ikustea». Izanere,maiatzaren
22az geroztik Igantziko Herriko Etxean dau-
den alkate-zinegotzi guztientzat hauxe bai-
ta herri baten kudeantzarekin duten lehen-
biziko kontaktua.«Gogotsu eta ilusio han-
diarekin gaude denak –dio Lourdesek–
eta aukera hau probextuz eskertu nahi
ditugu herritar guztiak guregain jarri
duten konfidantzarengatik.Espero dugu
ez hutsegitea».
Eskuartean dituzten egitasmoen artean
«aitzineko udalbatzak hasitako lanak

bukatzea» izanen direla nagusiki aipatzen digu Lourdes Ibarluzeak. Medikuaren kontsul-
ta handitzea dago horien artean, eta baita hilerria haunditzea ere. «Oraingo kontsulta
ttikia gelditu da eta zoritxarrez etxe horrek ez du aukera gehiegirik ematen haun-
ditzeko. Aitzineko udalbatzak eginak zituen estudio batzuk eta ikusi egin beharko
dugu nola segitu edo zer egin. Eta gero, kanposantua handitzeko egitasmoa ere hor
dago. Ez dakit, joanen gara ikusten». Dena den, udal gehienek duten zorpetze maila
dela-eta Igantziko udalak proiektu berriak aitzinera eramateko zailtasunik ikusten ote duen
galdetuta,ezduapartekozailtasunik ikusten.«Dirulaguntzenaraberaegitendiragauzak».

Lourdes IBARLUZEA IRURETA | Alkatea

«Besta egunetan plaza ingurua
trafikoarentzat itxia egonen da,
urteko bertze egun batzutan
egiten den bezalaxe»
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ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Gainerakoan, aurtengo besten egitarauak, joan den urtekoaren antzera, zazpi egun hartzen
ditu. Iraileko azkeneko asteburuan hasiko dira igantziarrak motorrak berotzen eta aurten
SanMiguel egunaortzegunadenez,azteazkenetik (bezpera) iganderabertze5egunprestatu
dituzte adin guztietako herritarretan pentsatuz. «Egitarauan gauza batzuk urterokoak
dira baina badira bertze gauza batzuk gazteekin eta gurasoekin batera prestatu di-
tugunak, berritasun pixka bat emateko programari». Eta halaxe da. Egitarauaren xe-
hetasunak hurrengo orrialdean ageri badira ere, aipagarria iruditu zaigu, konparazio bate-
ra, hiru egunez ilunabarrean haur eta gaztetxoendako zine emanaldiak programatzea te-
nis zelaian. «Gero gazteek proposatuta elektrotxaranga etorriko da larunbatean, edo
jazz dantza ikuskizuna…». Eta berrikuntzen artean, aurten bada bertze berrikuntza bat
programarekin baino gehiago besta egiteko tokiarekin zerikusia duena. Izan ere, «besta
egunetan plaza ingurua trafikoarentzat itxia egonen da. Mendi bizikleta jeitsieran
eta holakoetan ere halaxe egiten da. Horrela, kotxerik gabe hobe moldatuko gara
tarte horretan egoten diren gauzekin».
Besten egitarauari begiratuta zer den gehien gustatzen zaiona galdetuta, Lourdesek ez du
zalantzarik agertu. «Bezperan Biltoki elkartean egiten den afaria oso polita izaten da
niretzat. Gehien bat herrikoak izaten gara eta izugarri ongi pasatzen dut egun ho-
rretan. Eta San Miguel egunak ere baditu gauza politak: abesbatzak kantatutako
meza adibidez».
Aurtengobestek zenbatekoaurrekontuadutengaldetuta,ordea,ezdigudatu zehatzik eman.
«Xehetasun horren berri ez dut –dio Lourdesek– baina pentsatzen dut beti bezala-
tsu ibiliko dela». Zernahi dela, ageri da egitarau polit eta txukuna prestatu dela eta za-
lantzarik gabe, herrikoak izan edo bisitariak izan, Igantziko beste-
tara joaten denak izanen du gustoko ikusgarririk bestak irau-
ten duten zazpi egunetan.
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Irailak 24 larunbata
11:30PATATATORTILLAtxapelketa16:00PLATERTIROKETAZiobin20:00herrikoDANTZARIEN
EMANALDIA 22:00 BERTSO AFARIA, Xabier Silveira eta Julen Zelaieta

Irailak 25 igandea
10:30 Karrika buelta txistulari eta trikitilariekin 11:00 HAURREN HERRI KIROLAK 12:00
VIII. Gazta lehiaketa 16:30 XXXII.ARTZAIN ZAKUR LEHIAKETA 19:00 SAGARDOBESTA,GAZ-
TA DASTAKETA eta trikitixa emanaldia.

Irailak 28 asteazkena BEZPERA
16:00 MUS ETA PARTXIS lehiaketa 20:00 ALTXAFERUA Ondotik kankailuak, buruhaundi-
ak txarangarekin karrika buelta herrian barna 22:00 BILTOKIKO AFARIA 00:00 Dantzaldia

Irailak 29 ortzeguna SAN MIGEL EGUNA
10:00 KARRIKA BUELTA txistulariak eta ezpata-dantzariak 11:15 Udalbatza herriko ezpa-
ta-dantzari eta txistulariekin batera herriko ikurra aitzinean dutela Herriko Etxetik elizara
abiatuko dira meza nagusia entzutera 11:30MEZA NAGUSIA herriko abesbatzak kantatua
Ondotik BANDERA ARBOLA doinuari dagokion ikurrin agurra plazan eta HERRIKO EZPA-
TA-DANTZARIEN SAIOA 17:00 PALA PARTIDA Susana Muneta - Maite Ruiz eta Iera Agirre
- Maider Mendizabal 18:00 PILOTA PARTIDAK Mikel Goñi - Beñat Mitxelena eta Chafee -
Eskudero20:30dantzaldiaGAUBELAtaldearekin00:00-02:00dantzaldiaGAUBELAtaldearekin

Irailak 30 ortzirala
09:00 DIANA txistulariak eta trikitilariak 10:00 PUZGARRIAK 12:00 BETIZUAK eta txaranga
14:00 Baratzondon HERRI BAZKARIA Egaña eta Sustrai Colina bertsolariekin eta txaranga
16:00PUZGARRIAK19:30ZINEAEUSKARAZ tenispistan:BikiBikingoa21:00ZEZENSUZKOA
Ondotik MUXIKOAK 00:00 KONTZERTUA

Urriak 1 larunbata
10:00 KARRIKA BUELTA gaiteroekin 11:30 KENPOKAI erakustaldia 12:30 Karrika buelta
kankailu eta buruhaundiekin 13:00 TOKA TXAPELKETA frontoian 18:00 HERRI KIROLAK:
harri altxatze proba, Bera eta Igantziko taldeen arteko konbinada eta herritarren arteko
desafioa 20:00 ZINEA EUSKARAZ tenis pistan: Pagafantas 22:00 D.J. 24:00 D.J 01:00
ELEKTROTXARANGA 02:00-04:00 D.J.

Urriak 2 igandea
10:30 KARRIKA BUELTA txistulari eta trikitilariekin 11:00 DANZA JAZZ ikuskizuna 13:30
JUBILATUEN BAZKARIA Baratzondon 16:00 HAURRENTZAKO TAILLERRAK 18:30 TXOKO-
LATADA 20:00 ZINEA EUSKARAZ tenis pistan: Sexua New Yorken.
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BERA

Euskal Herriko
dantzari
gaztetxoak
herrian barna
ibiliko dira

TTIPI-TTAPA
Hutsik egin gabe,

Dantzari Ttiki Eguna egi-
nen da irailaren 24an, Gu-
re Txokoa Dantza Talde-
ak antolatuta. Ibarra, An-
doain eta lerro hauek
idaz terakoan konfirmatu
gabe dagoen hirugarren
dantza talde bateko gaz-
tetxoak 09:30 ean ailega-
tuko dira. 10:00  etan au-
zoetara banatuko dira
herriko dan tzariekin ba-
tera: batzuk Agerrara joa-
nen dira, bertzeak plaza
aldera eta hirugarrenak
Illekuetara. Kalejiran eta
dantzan ibili ondotik, go-
saldu eginen dute eta
12:00etan Iamotenean el-
kartuko dira. 12:30ean
denak Altza tera joanen
dira dantza saioa eskain -
tzera eta bazkaldu ondo-
tik, jokoak izanen dituzte
Eztegara pilotalekuan. 

HELDUENTZAKO EUSKAL
DANTZA IKASTAROAK

Helduentzako euskal
dantza ikastaroa antola-
tu du Gure Txokoa Dan -
tza Taldeak. Irailaren 17tik
azaroaren 19ra bitarte iza-
nen da, larunbatetan
12:00etan. Izen-ematea
larunbat honetan, irailak
17, egin beharko da.

Udal hautetsien
ordainsariak

Uztailaren 28ko oso-
ko bilkuran onartu zituen 

Udalak, hautetsien or -
dain sariak. Horren ara-
bera, Marisol Taberna al-
katea dedikazio es klu si -
boan ari da irailaren 1az
geroztik, eta urtean
39.796,96 euroko solda-
ta gordina izanen du, 14
ordainsaritan. Kopuruak
urte hasieran udal langi-
leek duten igoera bera
izanen du. Bertzetik, hau-
tetsiek 30 euro hartuko
dituzte udal organoen bi-
leretara joateagatik. Ko-
puru bera hartuko dute
Uda lak ordezkaritza
duen  bertze edozein era-
kunderen bileretara joa-
teagatik ere, baldin eta
erakunde horietan ez ba-
da kobratzen.

Mendi itzulirako
izen-ematea

Norbaitek igande ho-
netan, irailak 18, eginen
den hamargarren mendi
itzulira joateko asmoa bal-
din badu, jakin dezala,
izena eman ahal izateko,
aste osoan 18:00etatik
20:00 etara Agerra Men-
di Elkartean horretarako
aukera izanen dela. Ba-
dago izena Internetez
emateko aukera ere:
www.mendiz men di.com
web orrial dean.

Lore Jokoak
Labiaga Ikastolan

Aurten bigarren aldiz
Lore Jokoak antolatu di-
tu Labiaga ikastolak. La-
runbat hau, irailak 17, iza-
nen da egun haundia,  eta,
ber tzeak  bertze, kalejira,
bikoteka toka txapelke-
ta eta Altzateko frontoian 
dantzaldia izanen dira eta
eguerdian ikastolaren

bazkaria eginen da. Txar-
telak ikastolako idazka-
ritzan eros daitezke. Ai-
patu, ekimenetara ingu -

ratzen direnei baserrita -
rrez jantzi ta joateko gon-
bidapena egin dietela
ikastolatik.

Irailaren 23an, berriz,
Nafarroako konkistatren
urteurrenari buruzko hi -
tzaldi bat izanen da. 

KULTURA � GURE TXOKOAK ANTOLATUTA

Dantzari Ttiki
Eguna irailaren
24an eginen da

TESTUA: ANTTON ERKIZIA / ARGAZKIA: JOXEMARI TELLETXEA

Auzolanean egindako besta ederrak
Auzolanean egin ditugu aurtengoan ere Agerra auzoko bestak. Aunitzen artean:
ardura, lana, laguntza... Komertzio eta enpresa ttiki, Udala... Rifa saltzaile, rifa
erosle... Aunitzen lanari eta partehartzeari esker, ezinezkoa litzateke hori gabe.
Ez luke mereziko ere, agian, elkarrekin egin ezean. Denon artean denona dena.
Bertzalde, zozketako zenbaki saridunak hauek izan dira: 1831, 0171 eta 1916.                                                        

ARGAZKIA: JOKIN APEZETXEA

Martxan da Jubiloteka zerbitzua
Lana, Familia eta Bizitza Pertsonala uztartzeko II. Itun Mankomunatuaren eki-
menez, abian da aurten ere Jubiloteka zerbitzua, Nafarroako Berdintasun Ins -
titutuak sustatuta. Mendekotasun arineko adinekoak zaintzen dituzten familiei
aukera bat eman bidenabar, adinekoen arteko harremanak bultzatu, eta arike-
ta fisikoekin eta burukoekin euren egoera hobetzea da helburu nagusia. Iraila-
ren 6an zabaldu zituen ateak eta abenduaren 23ra arte eskainiko da zerbitzua,
astearte eta ortziraletan 10:00etatik 13:00etara. Egunero 10:00etatik 10:15era
harrera eginen dute; 10:15etik 11:00etara ariketa fisikoak; 11:00etatik 11:15era
hamaiketakoa; 11:15etik 12:45era estimulazio kognitiboa landuko dute eta
12:45 etik 13:00etara erlaxazioa eta agurra. Irailaren 2an aurkezpena egin zen
eta 25 lagun elkartu ziren. Izen-ematea Bortzirietako Gizarte  Zerbitzuen Man-
komunitatera deituta (948 635036) edo idatzita (ssb@lesaka.net) egin behar da.                                                  
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BORTZIRIAK

AZPIEGITURAK � SASOI ESKABAZIO ENPRESAK EGINEN DU HIRU HILABETEKO EPEAN

487.419 euro gostako da Ibardingo
ur-hornidura eta saneamendu lana
Bentetako
filtroetako ur
zikinak ere
saneamendu
sarera bidaliko
dira

TTIPI-TTAPA
Bera-Lesaka ur hor-

nidura bateraturako la-
nen lehen fasean Ibar-
dingo ur-hornidura eta
saneamendu lanak Sa-
soi Eskabazioak enpre-
sari eman dizkio Bera-
ko Udalak, 487.419,20
euroren truke. Lanak hi-
ru hilabeteko epean bu-
katu beharko ditu.

Zehazki, Marisol Ta-
berna Berako alkateak
aipatu digunez, Usate-

gieta aldean Iasolatik
herriruntz jausten den
hoditik ur hartune bat
eginen da eta hontatik
zabortegi inguruan egi-
nen den bonbeo esta-
zioko depositoak bete-
ko dira. Ponpatze esta-
zio honetan Ibardingo
ur-biltegiraino ura era-

manen duten ur-pon-
pak izanen dira.

Bertzetik, eta ur hor-
nidurarako zuloak ireki-
ko direla probextuz,
Ibardinen dauden sa-
neamenduko sarearen
filtroetatik ur-zikina bi-
daliko da herriko sanea-
mendu sarerat. 

Zabortegiko ur ziki-
nak dagoeneko herriko
sarera daude bideratu-
ak, eta Ibardingo filtroe-
tako ura ere zabortegi-
ko hodiaren bidez ga -
rra iatuko da. Ibardingo
filtroak Ibardingo den-
den azpiko aldean dau-
denez, lehendabiziko
zatiko altuera gaindi -
tzeko, ur hauek ponpa-
tu egin beharko dira eta,
ho rretarako, ur-zikinen -
tzako ponpa tze estazio
txiki bat ere eraikiko da
Ibardinen.

LANA

Abuztu 
hondarrean
1.095 langabetu
ziren eskualdean

TTIPI-TTAPA
Udaberrian beheiti egin
bazuen ere, udan goi-
ti egin du langabeziak
eskualdean. 1.046
langabetu zeuden eka-
in hondarrean Donezte-
beko Enplegu Bulego-
an izena emanak, uztai-
lean 25 gehiago ziren
(1.071) eta abuztu hon-
darrean bertze 24 ge-
hiago dira, 1.095 de-
nera (%2,24ko igoera,
Nafarroa osoko bule-
goen artean handiena).
Abuztuan 440 kontra-
tu gauzatu dira Donez -
tebeko Enplegu Bule-
goaren bitartez, baina
horietatik 37 bakarrik
izan dira mugagabeak. 
Adina eta sexuari da-
gokionez, 25 urtez goi-
tiko gizasemeen arte-
an 432tik 438ra goiti
egin du langa beziak
abuztuan, eta adin tar-
te horretako emakume-
en artean, 508tan man-
tendu da. 25 urtez be-
heitiko emakumeetan
49tik 66ra igo da langa -
betu kopurua eta giza-
semeetan, 82tik 83ra
igo da.
Lan arloei dagokienez,
zerbitzuen arloak se-
gitzen du langabe ge-
hien izaten eta abuztu-
an 663tik 679ra igo da,
gainera, langabetu ko-
purua. Industria arloan
ere 169tik 184ra igo da.
Eraikuntzan, aldiz
141etik 135era jautsi
da langabetu kopurua.
Nekazaritzan, lanik ga-
be daudenak manten-
du egin dira, 26 lagun,
eta ai tzinetik lanik egin
ez dutenen artean, 71
lagun daude langabe-
zian, uztailean baino 1
gu ttiago.

IKASTAROAK � SANTIAGO JORGEREN ESKUTIK

Multi-Arte programa emanen
da aurten Bera eta Lesakan
TTIPI-TTAPA

Artearekin lotutako
ezagutza ahalik eta sa -
ko nena lortzeko eta
ikas leek sormena bere
osotasunean garatzeko
‘Multiarte’ adierazpen
artistikoaren programa
landu nahi du ikasturte
honetan ere Santiago
Jorge margolariak Le-
sakan eta Beran. 

Kanarietako La Pal-
man sortu eta Teneri-

fen, Madrilen eta Gali-
zian pinturarekin, gra-
batuarekin, diseinuare-
kin eta bertze adie-
razpen artistikoekin ze-
rikusia duten ikasketak
egin ondotik, Lesakan
bizi den artistak urritik
aitzinera astelehen eta
astearte arratsaldetan
eskainiko du 6 urtetik
goitiko ikasleei zuzen-
du tako  i kas ta roa ,
17:00etatik 18:30era eta

18:30etik 20:00etara,
Beti Gazte elkartean.

Berako Gure Txokoa
elkartean, berriz, larun-

ba te tan  10 :30e t i k
12 :00e ta ra  e t a
12:00etatik 13:30era es-
kainiko da programa.

UTZITAKO ARGAZKIA
Iasolatik Berara jaisten den hoditik ur-hartunea eginen da.

UTZITAKO ARGAZKIA
Santiago Jorge margolaria, ikastaro batean.

UDAL BULEGOA
Herriko Etxean eginen
diren lanek irauten du-
ten bitartean Berako
udal bulegoak Kultur
Etxera eta Beralande-
tara aldatuko dira.
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LESAKA

HERRIKO ETXEA � ONIN ETA BIURRANA ERREKAK

Uholde Arriskurako
Planak eragindako
desjabetze gastuei
ezin izanen lieke
aurre egin Udalak
Aitor AROTZENA

Biurrana eta Onin
erre ken Uholde Arrisku-
rako Planaren inguruko
lanetan ibili da uda ho-
netan Herriko Etxea.
Izan ere, Bilduk jakina-
razi duenez, «Udalean
sartu ginenean ohartu
ginen planaren ondo-
rioz bizilagun aunitzek
kalteak jasaten zituzte-
la beren jabetzetan eta
beraiekin biltzea eraba-
ki genuen». Proiektua
ekainaren 16an jarri zen
erakusketa publikoan
eta hilabete berandua-
go bukatzen zen alega-
zio epea. Kaltetuek be-
raien alegazioak presta -
tzeko aukerarik ez zu-
tela ikusirik, Kantauriko
Ur Konfederazioak ale-
gazio epea bertze hila-
bete batez luzatzea
onartu zuen. Konfede-
razioarekin izandako bi-
leran proiektuaren kos-
tuaren inguruko bertze
jakingarri batzuk ikasi
zituen Udalak. Izan ere,

obraren aurrekontua
2.015.587 eurokoa eta
2007ko Espainiako au -
rrekontuetan planaren -
tzat onartutako dirula-
guntza 2.289.900 euro-
koa bada ere, lurren
des ja  be  tze  gastua
642.253,50 eurokoa da
eta Konfederazioak ai-
patutakoaren arabera,
gastu hori udalaren ga-
in joanen l i  tzateke,
«aitzi netik jasotako in-
formazioaren ondorioz
genituen uste batzuk
gezurtatuz».

Honela, Bilduren us-
tez, «nahiz eta plana he -
rriarentzat onuragarria
izan daitekeen», gastu
horri ezin diola aurre egin
ikusirik alegazioa jarri
da Udaletxetik. Desja-
betzeak ahal den neurri -
an murrizteko eskatu da,
horrela planaren kostua
murrizteko. Modu hone -
tan, ur-bideraketa pla-
nak duen kostua, hasie-
ra batean uste zen be-
zala, Konfederazioak

bere gain hartuko luke.
Gai honetan eman-

dako hondar pausua,
Konfederazioari alega-

zio epea bertze hilabe-
te bat gehiago luzatze-
ko eskatzea izan da.
Horrela, bai zuzenki kal-

tetuak direnak, beraien
kexak eta alegazioak
behar bezala egin ahal
izanen lituzkete.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bixente Igartzabal eta Alejo Sarobe bikain Embrunmanean
Frantziako Alpe Garaietako Embrun hirian egiten den Embrunman distantzia
luzeko triatloi gogorraren 28. edizioa jokatu zen abuztuaren 15ean. Munduko
espezialistarik onenak biltzen dira, adituen ustez gisa honetako probetan de-
na egitera. Aurtengoan 990 kirolarik 3,8 kilometro igerian, 188 kilometro bizikle -
taren gainean eta maratoia, 42,195 kilometro lasterka egin behar izan zituzten.
Azkeneko lau urteotan egin duten moduan, Beti Gazte-Lesaka.net taldeko Bixen -
te Igartzabal eta Alejo Sarobe ere izan ziren lasterketan. Biek proba bukatzea
lortu zuten eta Bixentek meritu handiko 21. postua eskuratu zuen (6. bere ka-
tegorian) , 11 ordu, 18 minutu eta 21 segunduko denborarekin. Igerian ez zen
ongi ibili (762. postuan atera zen uretik), baina bizikletan partzial bikaina egin
zuen (5. izan zen) eta maratoian ere ongi moldatu zen (33. postua).  Alejo Sa-
robek lau ordu gehiago behar izan zituen (15 ordu, 23 minutu eta 44 segundu),
baina hala ere hirugarren aldiz proba bukatzea lortu zuen eta finisher izateak
zerbait erran nahi du, distantzia luzeetako triatloietan gogorrena tzat jo tzen den
Embrunmanaz solasterakoan. Aipatzekoa da Larra-Larraun bizikleta proban
ere hirugarren postua eskuratu zuela Bixente Igartzabalek irailaren 3an.



18 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 550 zbk.

2011.09.15

OSPAKIZUNAK � ARRATSALDETIK AITZINERA

Larunbat hau
besta eguna
izanen da
Herriko
Ostatuak
hainbat ekitaldi
antolatu ditu 

Irune eta Itsaso
Hainbat ekitaldi anto-

latu ditu Herriko Ostatu-
ak larunbat honetarako,
irailak 17. 
• 17:00etan mus txapel-
keta izanen da (16:30
baino lehen apuntatu).
Lehenego hiru biko -
teen   tzat sariak izanen
dira: txapeldu nen    tzat
Elgorriaga bainuetxean
zirkuitoa eta baz karia,
bigarrenaren tzat Moet
chandon 2 botila eta hi-
rugarrenarentzat are txe
saiheskiak. Bikoteko 10
euro ordaindu behar da.
• 20:00etan triki poteoa
Itsaso eta Irunekin.
• 21:30etan bertso afa-
ria; Julen Zelaieta eta
Oskar Estanga bertso-
lariekin. Ortzirala apun-
tatzeko azken eguna.
• 00:00etan Heinekin
bes taDJ PISTOLSekin.
• 04:00etan pintxoak do-
hainik.

Urritzokietan bestak
Urtero bezala Urritzo -

kieta auzoan Santa Krutz
bestak ospatuko dituzte
asteburu honetan. 

IRAILAK 14, ASTEAZKENA
• 11:30ean meza Santa
Krutz ermitan. Ondotik
hamaiketakoa.
• 17:30ean txokolatada
Sainduneko zubian.
•20:00etan afaria auzo-
tarrentzat Sainduneko
zubian.

IRAILAK 18, IGANDEA
• 11:30ean meza nagu-
sia Santa Krutzen.
• 12:30ean trikitilariak.
• 14:00etan asaua Sain-
duneko zubian. 
• Bazkaldu ondotik mus
eta partxis txapelketak.
•17:30ean jokoak: kau -
tzu botatzea, zaku las-
terketa, basurde eme
jaurtiketa...
• 18:30ean dantzaldia tri-
kitilariekin.
• 20:30ean afaria. 
• Ondotik trikitilariak.

Hegaztien
jardunaldiak

Hegaztien inguruan,
jardunaldiak antolatu di-
tu Bertiz Partzuergo Tu-
ristikoak astebururako:

IRAILAK 16, ORTZIRALA
• 18:00etan jardunaldi
eta hegaztien inguruko
argazki, eskultura eta
marrazki-margo era-
kusketaren inaugura-
zioa Kultur Etxean.
• Ondotik erakusketaren
bisita gidatua.
• 19:30ean Haizearen no-
madak filmaren ema-
naldia Kultur Etxean. 

IRAILAK 17, LARUNBATA
• 11:00etan hegazti mi -
gratzaileen behaketa
tailerra Lizaietan.
• 19:00etan hegaztien
migrazioari buruzko hi -
tzaldia Kultur Etxean.
• 21:00etan ezagutzak
trukatzeko afari-tailerra .

IRAILAK 18, IGANDEA
• 09:00etan hegazti mi -
gratzaileen behaketa
tailerra Li zaietan.

ETXALAR

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Euskal Herriko harri txikien txapelketa
Abuztuaren 10ean Euskal Herriko harri ttikien txapelketa jokatu zen Aian. Guztiek
ere lan polita egin zuten baina aurten ere Aimar izan da txapelduna. Ikusten da
Xa bier Ariztegi Santxin aizkoraz gain, harri altxatzen ere onenen artean dagoela. 

ARGAZKIA: AMAIA ZELAIETA

Etxalarko trikitilarik ETB1eko Euskadi Tropikala programan
Abuztuaren 10en herriko trikitilariak ETB1eko Euskadi tropikala programan izan
ziren. Programa honetako kazetarietako bat Joseba Olagarai herritarra da eta bere 
eskutik joan ziren. Errepikatzeko moduko esperientzia polita izan zela erran dute.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Sara eta Etxalarko Udalen arteko hitzarmena
Ibantelitik Hiru Muga bitarteko eremuan, osotasunean eta integralki ordenatze ko
akordioa sinatu zuten hilaren 4an Sara eta Etxalarko Herriko Etxeek. Horre ta rako,
dokumentatu egin dituzte usoak Etxalarko sareetara hurbiltze ko Sarako dermioe-
tan dauden bederatzi trepak. Migel Mari Irigoien eta Jean Battite Laborde Etxalar
eta Sarako alkateek sinatu zuten agiria. Irigoienek aipatu zuenez, «dokumen tu ho-
nekin errespetua eman nahi diegu inguruotan ibiliko diren mendizaleei, sa reetan
ariko diren usazaleei eta eskopetarekin arituko diren ehiztariei, denak gaur egun
indarrean dagoen ehizaren legearen barrenean daudela ko». Aldi berean, ingurume -
narekin eta legez babestuak diren hegaztiekin errespetua izateko eskatu zuen.
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IGANTZI

AZPIEGITURAK � DIRULAGUNTZAREKIN

San Juan Xarren konponketa gehiago
egiteko luzapena eskatu du Udalak
Dirulaguntza
jasotzeko lanak
irailaren
30erako eginak
egon beharko
luketeelako
egin da eskaria

TTIPI-TTAPA

San Juan Xar alder-
dia berreskuratu eta ai-
siaren gune bat sor -
tzeko,  dirulaguntza ja-
soa du Udalak Ceder-
na Garalur elkartearen
bitartez, zehazki, Lan-
da  Ga r apena re ko
2007-2013 urteetara-
ko Programako Leader
4. ardatzaren barne. 

Aurreikusitako diru-
laguntza 3.930 euro-
koa da, baina horreta-
rako 9.000 euroko gas-

tua egin beharra dago.
Ho rren harira, aitzine-
ko Udalak iturria eta
ingu ruan zenbait mol-
datze lan agindu zitu-
en. Maia tzean herriko
Ta lotxa  era ikuntza
enpresa aritu zen ho -
rretan.

Baina dirulaguntza
jaso ahal izateko orain -
dik lan gehiago egin
beharrak dira: seinali-
zazioa paratu, xenda
moldatu, barandillak
paratu... Eta dirula-
guntza jasotzeko lanak
irailaren 30erako egi-
nak egon behar dute-
la kontuan hartuz, Uda-
lak luzapena eskatu dio
Cederna Garalur elkar-
teari, dirulaguntza jus-
tifikatu ahal izateko.
Udaletik adierazi digu-
tenez, urrian jakinen da
luzapena onartua izan
den ala ez. 

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Udal hautetsien ordainsariak
Udal berriak erabaki du zein izanen diren hautetsien aurtengo ordainsariak.
2011n 16.090,25 euroko dirulaguntza hartu zuen Udalak hautetsiei karguan
aritzeagatik emateko. 2011ko ekainera bitarte, aitzineko Udalbatzak parti-
da horretatik 7.096,88 euro gastatu zituen eta 8.993,37 euro sobratzen di-
ra. Horrekin honela egitea erabaki da: alkateari osoko bilkuretara joateaga-
tik 320 euro ematea bilkura bakoi tzeko, dedikazioa haundiagoa delako, eta
zinegotziei osoko bilkuretara joateagatik 180 euro ematea bilkura bakoitze-
ko. 
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ARANTZA

HEZKUNTZA � 2011/2012 IKASTURTEA

52 ikaslerekin eta
9 maixurekin hasi
da ikasturte
berria
Eskolan iaz
baino unitate
bat gehiago
dago, hiru
urteko zortzi
ikasleek taldea
osatu baitute

Nerea ALTZURI
Joan den irailaren

7an, eskualdeko hain-
bat ikastetxetan beza-
la, ikasturte berria abia-
tu zen he rriko eskolan.
Maixuak irailaren lehe-
nean hasi ziren udako
oporraldiaren ondotik,
eta joan den astetik, ne-
guko denboraldian sar-
tu da eskola. 

Aurten, gainera, zor -
tzi ikaslek eskola haun-
dia estreinatu dute. Ba -
tzuk Pelettiki haur es-
kolatik heldu direnez,
beharbada ez dute arro -
tza izanen eskolako
martxa .

Iaz baino unitate bat
gehiago du eskolak,
Maddalen, Iraide, Be-
ñat, Saioa, Oinatz, Ka -
ttin, Ainize eta Oierrek
hiru urteko ikasleen tal-
dea osa tzen baitute. Es-
kola ba rreneko espazioa
moldatu behar izan du-
te, Haur Hezkuntzako
gela berri hori izateko. 

Guzira, 52 ikasle dau-
de aurtengo ikasturte-
an. Aitor Elexpuru zu-
zendari eta irakasle ar-
duretan ariko da; eta gai-
nerako maixuak Ixabel
Danboriena eta Juana
Larralde be rtakoak; Ha-

ritz Arriola sunbildarra;
Naiara Diez eta Karmen -
txu Iriar te irundarrak;
Igone Elizondo donez -
teba rra; eta  Anartz Mi-
ner Astigarragakoa di-
ra. Ber tze maixu bat ere
bada baina lerro hauek
idazterakoan, ez zuten
horren informaziorik.

Gainerakoan, lehen-
biziko egunetik jantoki-
ko zerbitzua abian da
iaz bezala, eta hilabe te
honetan eskola goizez
bakarrik izanen dute.

ESKOLAKO LANAK
Ikasturte berria pres -

tatzeko zenbait lan egin
dira eskola barruan eta
kanpokaldean: patioa
margotua dago; iraila-
ren 2an eskolaren de -
sin fektazioa egin zen;
biharamunean, Guraso
Elkar tekoek auzolane-
an ikastetxea garbitu zu-
ten. Izan ere, eskolako
leihoak aldatu dituzte.
Horretarako, Udalak lei-
hoak berri tzeko lanak
Ireki Leihoak enpresari
es l e i t u  z i z k i on ,
30.350,78 eurotan,
BEZ a barne. Udalak
21.975,08 euroko dirula -
guntza jaso zuen Nafa -
rroako Gobernutik, lan
horiek egiteko. Zein lei-
ho aldatu jakinaraziko
dio Udalak enpresari
lagun tza hori gastatu ar-
te.

Bertzetik, eskolako
berogailua berritzeko la-
nak Kalbiosu enpresa-
ri esleitzea erabaki zu-
en Udalak, 34.136,22
euroan, BEZ-a barne.

Medikuaren etxea
alokatua

Uztailaren 1eko ple-
noan, medikuaren etxe -
ko bizitza alokatzeko en-
kantea eta plegu adimi-

nistratibo berria onar tzea
erabaki ziren. Ho rrela, in-
teresatuei izen emateko
epea irekiz, bi eskaintza
aurkeztu ziren. Azkene-
an, Estitxu Ipa rragirre
Madariagaren proposa-

mena onartu du Udalak,
eskaini duen alokairua
(325 euro) hoberena izan
delako. Hala, hilabete
mordoxken ondotik, me-
dikuaren etxeko bizitza
herritar batek alokatu du.

ARGAZKIAK: MAIDER MITXELENA

Eguzkialdeko besta arrakastatsua
Hitzak soberan dira. Atera kontuak, euriak ere ez zuen galdu nahi izan Eguzkial-
deko bestako giroa. Nahiz eta goiza euripean hasi gero atertu egin zuen eta ederki 
atera ziren au rrei kusitako ekitaldiak: Aurtizko joaldunak, herri kirolak, herri bazka-
ri arrakastatsua, musika, sega desafioa auzotarren artean... Giro ederra izan zen.

ARGAZKIA: AITOR ELEXPURU
DBHko ikasleak lehendabiziko

eskola egunean.
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07:30ean
elkartuko dira
joaldunak
plazan

Ameztira
eginen dute
lehenbiziko
bisita

Arkaitz MINDEGIA
Udako oporrak pa-

satuta, Ibin tza Kultur Tal-
dea, Joaldunen Elkar-
tea eta Inauterietako ko-
misioa lanean hasi di-
ra, eta lehendabiziko
ekitaldia dagoeneko
gain  gainean dugu: irai -
laren 24an Joaldunen
Eguna ospatuko da eta
goiz-goizetik nabaritu-
ko dira joare doinuak
han eta hemen.

Goizean, 07:30ean,
joaldunak plazan elkar-
tuko dira 10:00 aldera-
ko Ameztia auzora joa-
teko. Goizaren zati ge-
hiena Ameztian barna
pasako dute baserriz
baserri joare eta trikitixa
doinuekin. Baserrietan

ongietorri goxoa egiten
diete, pasta, pintxo, eta
jakiekin. Eta Ameztiko
itzulia akituta, Lasaga
auzora jeitsiko dira joa-
reen soinuak, eta gero
herrira.

Eguerdi aldera, joal-
dunek eta trikitilariek
herrian eginen dute
azken itzulia.

13:30ean aizkora
apustua izanen da pla-

zan: Anjel Arrospide eta
Joxemari Olasagasti ari-
ko dira nor baino nor.
Ondotik bertsolariek
bertso batzuk botako
dituzte bazkaldu aitzi-
netik. 

Bazkaria plazan egi-
nen da 15:00 aldera eta
honako menua izanen
da: urdaiazpikoa, lan-
gostino egosiak, ensala -
da mista, baratxuri eta

ganba nahaskia, bildo -
tsa, hojaldrezko tarta,
kafea, kopa, kaba eta
puroa. 30 euro balioko
du eta txartelak Herri-
ko Ostatuan eta Arizte-
gi harategian salgai ego-
nen dira irailaren 20a bi-
tarte. 

Eguna ongi akitzeko
arratsaldez eta gauez
Aierrik taldearekin dan -
tzaldia izanen da.

Trikitixa eta
pandereta ikastaroa

Eskolarekin batera,
hainbat ikastaro jarriko
dira martxan gure es-
kualdean eta horien ar-
tean daude, trikitixa eta
panderetarenak.

Ituren, Oronoz-Mu-
gairi eta Sunbillan, ber -
tze urteetan bezala, tri-
kitixa eta pandereta kla-
seak emanen ditu Men-
daur Trikitixa Eskolak
(Ainara Mindegia).

Ikasturtea urritik ekai-
nera izanen da, eta ize-
na eman edo informa-
zioa nahi duenak iraila-
ren 15a baino lehen egin
beharko du 646 298568
telefonora deituz.

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Irailaren 24ko bestan, goizean goiz hasiko dira joaldunak joareak astintzen. 

OSPAKIZUNAK � JOALDUNEN ELKARTEAK, IBINTZA KULTUR TALDEAk ETA INAUTERIETAKO KOMISIOAK ANTOLATUTA

Joare soinuak, aizkolariak eta bertsolariak
hilaren 24an eginen den Joaldunen Egunean

OHARRAK
Epea pasatu ondotik,
Joaldunen Eguneko
herri bazkarirako
txartelagatik bortz
euro gehiago ordain-
du beharko dira.
Bertzalde, antolatzai-
leek bazkarira base-
rritarrez jauntzita joa-
teko gonbitea luzatu
dute.
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OSPAKIZUNAK � GAZTE BURRUNBAK ANTOLATUTA

Irailaren 23an eta
24an ospatuko
dira aurten besta
ttikiak
Horrez gain,
hilaren 24an
Nafarroako
nekazaritzaren
eguna izanen da

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz beterik da-

toz aurtengo besta ttiki-
ak, Gazte Burrunba tal-
deak adin guztietako jen-
dearendako egitaraua
osatu baitu irailaren 23
eta 24rako. Udalaren eta
herriko ostatuen lagun -
tzarekin. Horrez gain,
24an, Nafarroako neka-
zaritzaren eguna eginen
da, UAGN ek antolatuta
eta bezperan merkatari-
ak karrikara aterako dira .

IRAILAK 23, ORTZIRALA 
• 10:30etik aitzinera,
egun guztian, Donezte-
barrak Merkatari Elkar-
tearen eskutik Udazke-
neko Merkatua Intza-
kardi karrikan. Merka-
tariek promozio berezi-
ak eskainiko dituzte. Ar-
gazki erakusketa ere
egonen da eta arratsal-
dean, haurrendako jo-
lasak izanen dira.
• 19:00 aldera pintxoak
plazoletan.
• 20:00etan Herriko Etxe -
tik altxaferoa botako da
Erreka Pilota Eskolaren
eskutik.
• Horren ondotik, karri-
kadantza izanen da tri-
kitixekin.
• 21:30ean Gazte Bu -
rrun baren zopa-jatea
Santa Maria jatetxean.
Izen-ematea Santa Ma-
rian egin behar da irai -
laren 21a baino lehen.

• 00:30etik 03:30era
dantzaldia AGERRAL-
DE akordeoilariarekin.

IRAILAK 24, LARUNBATA 
• 11:00etatik aitzinera
egun guztian, Nafa rroa -
ko  UAGN sindikatua-
ren eskutik, Nafarroa-
ko Nekazaritzaren Egu-
na: 11:00etan meza
Eduardo Zubikoa teno-
rearekin eta Andrea Ji-
menez sopranoarekin;
11:45ean Zubietako
joal dunak; 12:00etan
Nafarroako produktu-
en erakusketa eta das-
taketa, haurrendako tai-
lerrak, kalejira Iruñeko
Txaranga Jaiak-ekin,
azienda erakusketa eta
puzgarriak; 12:30ean
mexikarrak; 13:00etan
dastaketa dohainik;
13:30ean herri kirolak...
• 13:00etan trikipoteoa,
plazoletatik abiatuta.
• 14:30ean Gazte Bu -
rrunbaren bazkaria San -
ta Maria jatetxean.  Izen-
ematea jatetxean iraila-
ren 21a baino lehen.
• Bazkalondoa trikitixa
doinuek alaituko dute.
• 17:30ean erremonte
partida frontoian.
• 18:00etan Erreka Dan -
tza Taldearen erakustal -
dia frontoian .
• 20:00etatik 22:00eta-
ra eta 00:30etik 03:30 -
era dantzaldia GABE-
ZIN taldearekin.

Eskubaloi liga
Errekako eskubaloi

talde seniorrak irailaren
24an hasiko du Liga, jar-
dunaldi horre tan atsede-
naldia izanen duen arren .
Maila horretan bi talde

izanen dira, zortzi talde-
koa bat eta bederatzi -
koa bertzea. Errekari A
taldean egokitu zaio,
Anaitazarra, Anaitasuna,
Tafalla, Itxa ko, Bardeak,
Peralta eta Nafarroako
Uniber tsitatea taldeekin.
Talde bakoitzako lau le-
henbizikoak Txa pel du -
nen taldera joanen dira
eta zortzi horien artean
lau lehenbizikoek berai-
en artean Play Off bat jo-
katuko dute Ligako txa -
pelduna zein den eraba-
kitzeko.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ELREMONTE.BLOGSPOT.COM

Koteto Ezkurrak hamaikagarren buruz buruko txapela lortu du
Koteko Ezkurrak hamaikagarren aldiz jantzi du erremonteko buruz buruko txa-
pela, hamalaugarren finalean. Irailaren 3an, Hernaniko Galarreta pilotalekuan
jokatu zen finalean 30-22 irabazi zion faborito atera zen Migel Mari Urrutia sal-
diastarrari. 1995ean lortu zuen lehenbiziko txapela Ezkurrak, eta irailaren 3an,
hamasei urteren ondotik, bere palmaresa handitu zuen. 38 urte dituen arren,
sasoi onean dagoenean jokoan ez du parekorik Kotetok. Ezkurrak gustura aki-
tu zuen partida eta garaipena Tomas Rekondo Lesakako lagunari eskaini zion.

AZPIEGITURAK � LEHENDABIZIKO FASEA EGIN ONDOTIK

Eguneko zentroaren bigarren faseko
lanekin hasi da Mariezkurrena enpresa

Eguneko zentroa eraikitzeko la-
nak bide onetik doaz. Izan ere, lehen -
biziko fasean egitura egin on do tik,
orain bigarren faseari ekin diote.
Udalak Mariezkurrena enpresari es-
leitu dio obra, 360.000 eurotan eta
hau hasia da lanean. Egitura itxi  eta
teilatua ematea izanen dira bigarren 
fase honetan egin beharrekoak eta
azarorako egina egon beharko du.

FUTBOL-ZELAI BERRIA URRIRAKO
«Futbol-zelaiko obraren erdi tsua

egina dago». Halaxe baieztatu dio
Miguel San Miguel alkateak TTI-
PI-TTAPAri. Joan den astean ha-
si ziren belarra paratzen eta dena
ongi joanez gero, urri erdialdera-
ko futbol-zelaia prest egonen li -
tzateke. Belarraren ondotik, itxitu-
rak eta aldagelak egin beharko di-
tuzte. Dena den, alkateak adiera-
zi duenez, hasiera batean aldage-
lak prefabrikatuak izanen dira. Bi-
garren fasean eginen dira behin
betikoak.

Jendea behar dute
Mendi abesbatzan

Mendi abesbatza jende bila dabil. Adin eta
ahots guztietako jendearen beharrean daude, izan
gizonezkoak edo izan emakumezkoak. Baina ba-
tez ere, gizonezkoak eta mutil gazteak behar di-
tuzte. Ez dute solfeo edo musika ikasketarik es-
katzen, eurek diotenez, «ez baikara eliteko abesba -
tza». Kantatzeko eta ongi pasatzeko gogoa iza-
tea dira eurentzat garrantzitsuenak. Urriaren 5ean
hasiko dira entsaioekin, Doneztebeko Karrika Na-
gusiko 9. zenbakian, beheitiko solairuan eta na-
hi duen guztia ongietorria izanen dela jakinarazi
dute. Informazio gehiagorako: 656 837233.
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SUNBILLA

70 neska-
mutikok hasi
dute ikasturte
berria

Maider PETRIRENA
Uztailean eta abuztu-

an ludoteka zerbitzua
izan zen, eta orain, lu-
do teka  ak i t u  e t a
2011/2012 ikasturtea
hasi dute eskolan nes-
ka-mutikoek. 

Irailaren 7an hasi zi-
ren klaseak  eta guztira
70 ikasle izanen dira,
zortzi ikasle berri bar-
ne. Lehenbizikoz esko-
lara doazenak hauek di-
ra: Beñat, Maialen, Iker,
Eneko, Eki, Julen, Iraia
eta Miguel. 
Bertzalde, aipatzekoa

da, zuzendari aldaketa
ere izan dela. Uztailaren 
1az geroztik, Isabel Agi -
rrebengoa Maz kiaran
dugu zuzendari berria.

Bertze berrikuntza
bat ere badago eskolan .
Orain arte, beheitiko es-
kolan 3, 4 eta 5 urteko-
ak egoten ziren eta goiti -
koan gainontzekoak.
Aurten, berriz, 5 urteko-
ak goitiko eskolara era-
man dituzte eta klasean 
lehenbiziko mailakoe-
kin egonen dira. Beraz,
beitiko eskola 3 eta 4
urtekoentzat gelditu da. 

Gisa berean, erran,
jangela zerbitzua ere ba-
dagoela eta honek 34
ikaslerekin eginen due-
la lan ikasturte honetan.
Jangela zerbitzua esko-
larekin batera hasi zen. 

HEZKUNTZA � 2011/2012 IKASTURTEA

Isabel
Agirrebengoa da
eskolako zuzendari
berria

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Mendi irteerak Etxalarrera eta Baztanen
Irailean bi irteera eginen dituzte Ulibeltzak Mendi Taldekoek. Igande honetan, hilak 
18, Etxalar-Sunbilla eginen dute, 07:00etan plazatik aterata. Eta bertzea  Bear tzun-
Auza izanen da, 06:45ean abiatuta. Argazkia Taillon  mendikoa da (3.144 metro).

ARGAZKIA: ENERITZ REKARTE
Abuztuaren 31n akitu zen ludoteka zerbitzua eta orain eskolara itzuli dira gaztetxoak.

ARGAZKIA ETA TESTUA: ALIZIA OLAIZOLA

Patata ederrak Behobian
Patata ederrak bildu dituzte aurtengo udan Beho-
bia etxeko baratzean. Pablo Irazokik erakusten di-
gun bezala, ezkerrekoak 1,350 kilo eta eskuineko-
ak 1,200 kilo dituzte. Bere amatxi Beatriz Mante-
rola da baratzezaina.
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URROZ

BESTAK � IRAILAREN 28TIK URRIAREN 2RA

Herriko argazki zaharren erakusketa
zabalduko da San Migel Egunean
Igandeko
aizkora
apustuan
Olano, Kastro
eta Mugertza
anaiak ariko
dira

ASTEAZKENA 28
Bezpera

20:00etan altxaferoak
e ta  ezk i l  j o t zea .
21:30ean zopak Herri-
ko Ostatuan. 00:30ean
dantzaldia AGERRAL-
DE akordeoilariarekin.

ORTZEGUNA 29
San Migel Eguna

11:30ean Meza Nagu-
sia. 12:30ean herri ki-
rolak herriko gazteen ar-
tean. Ondotik herriko
argazki zaharren era-
kusketa irekiko da.
13:30eanzizka-mizkak
Herriko Ostatuan Uda-
laren eskutik herrita-
rrentzat. 17:00etanGo-

rriti eta bere animalien
saioa. Ilunabarreanpa-
tata tortilla lehiaketa. Bi-
tartean eta gauezdan -
tzaldia JOXEANJEL
akordeoilariarekin.

ORTZIRALA 30

11:30ean mus txapel-
ke ta ren  has i e ra .
14:30ean herri bazka-
ria bertsolari eta txiste

kontalariekin. Bertsola-
riak Anjelmari Peñaga-
rikano eta Iker Zubeldia
izanen dira. Arratsal-
dez eta gauezdantzal-
dia AGERRALDErekin.

22:00 alderaafaria pla-
zan zingar eta ziztorra-
rekin. 

LARUNBATA 1
Haurren Eguna

11:00etan haurrenda-
ko jokoak. 12:00etan
mus txapelketaren fina-
la. 17:00etan gazteen
arteko pilota partidak.
18:00etan herritarren
arteko jokoak. Arratsal-
dez eta gauezdantzal-
dia LAIOTZ taldearekin.

IGANDEA 2

11:30eanpuzgarriak eta
kart autoak frontoian.
13:00etan a izkora
apustua: Arkaitz Olano
eta Raul Kastro, Muger -
tza anaien kontra ariko
dira. 17:30 arte puzga-
rriak eta autoak izanen
dira. 17:30ean trikitila-
ri gazteen emanaldia.
20:00etan dan tzaldia
AGERRALDE akordeoi-
lariarekin, jendea neka-
tu arte, eta bestei agu-
rra.

UTZITAKO ARGAZKIA
Erran beharrik ez dago argazki hauek ez direla oraingoak. Goikoa, adibidez, 1952.
urtekoa da. Horiek eta bertze hainbertze ikusgai izanen dira Sanmigeletan.
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ZUBIETA

HEZKUNTZA � 2011/2012 IKASTURTEA

Zazpi neska-
mutiko hasi dira
aurten lehenbiziko
aldiz eskolan
Aspaldiko
talderik
haundiena da
aurtengoa 

Fermin ETXEKOLONEA
Ekaitz, Jonan, Kan-

dela, Mattin, Urki, Aihen
eta Lander. Zazpi nes-
ka-mutiko hauek joan
den astean hasi ziren le-
henbiziko aldiz eskolan
eta aipatzekoa da ko-
purua, aspaldi ez bai -
tzen aurten hiru urte be-
te edo beteko dituzten
horrelako talderik izan
herrian. Bes te gazte -
txoak ere irailaren 7an
itzuli ziren eskolara, uda-
ko opo rraldiaren ondo-
tik.

Euskararen Eguna
prestatzen

Euskararen Egune-
ko prestaketak egiten
hasiak dira gazteak. Irai -
laren 2an egin zuten bi-
lera eta eguna zehaztu
dute: urriaren 8an iza-
nen da. Ostiraletik ha-
siko dira ekitaldiak, bai-
na egitarau zehatza hu -
rrengo alean emanen
dugu. Izanen da berriz
ere zer ikusia.

Gazteguneaz bilera
Ostiral honetan,  irai-

lak 16, gurasoek bilera
eginen dute. Urriaren
1ean  has tekoa  da
Gaztegunearen biga rren
denboraldia eta horri bu-
ruz hitz egiteko bilduko

dira ostiralean. Horre-
kin batera, Euskararen
Egunean haurrek izanen
duten tartea ere hizpi-
de izanen da.

Juliana herrian
Azkenean gure arte-

an dugu Juliana, 14 ur-
teko errusiarra. Lehen
oporrak pasatzera etor -
tzen zen Joxemi eta Ixa -
belengana baina adop-
ziorako behar diren pa-
perak egin ondotik, gu-
re artean egonen da. Zo-
rionak bai gurasoei,

Joxe mi eta Ixabeli, eta
bai Zubietako atautxi
eta amatxiri ere, Maxi -
mo eta Mertxeri.

Igor Babaze
sasoian

Irailaren 3an, Larra-
Larrau bizikleta proban
parte hartu zuen Igor
Babaze herritarrak. 100
kilome tro, 2.600 metro-
ko desnibela eta hiru
portu dituen ibilbidea
aukeratu zuen, baita aki-
tu ere. Bistakoa da sa-
soian dagoela eta segi

dezala horrela!

Juainas Paul berriz
ere aktore

Aktore gisa gogotik
dabil Juainas Paul . Due-
la ez asko Baztan filme-
an aritu zen eta uda ho-
netan, berriz, Iban Ayes -
ta zuzendariaren Vera
izeneko pelikulan ibili
da. Erron kari, Irati eta
Echo ingu ruan grabatu
zen uztailean eta Vera
izeneko artzain gazte
bati gertatzen zaionari
buruzkoa da.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Aurten hiru urte bete edo beteko dituzten haurrak: Ekaitz, Jonan, Kandela, Mattin, Urki,
Aihen eta Lander. 
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EZKURRA

Herriko 8-9
lagunek ikasi
zuten bere
garaian
Arantzazun

Fernando ETXEBERRIA
Joan den abuztua-

ren 31n Arkupeak el-
karteak Arantzazura
eta Loio lara joateko
ateraldia antolatu zu-
ten. Guztira 395 bazki-
dek parte hartu zuten
irteeran, eta Ezkurratik
18 lagun joan ziren.

Bere garaian, jende
asko joaten zen erro-
mesaldian Arantzazu-
ra. Eta bi dira horren
atzean dauden arrazo-
iak: alde batetik, fran -
tziskotarrak ziren Ezku -
rrara etortzen zirenak
herri misio ospetsu ho-
rietan eta lego batzuk
ere pasatu ohi ziren ba-
silika berria eraikitze-
ko limosna eskatuz.
Ho rrek arrastoa utzi 
zuen. Gainera, boka-
zio erlijiosoa sentitzen
zuten gazte eta ez hain 
gazteak Arantzazura
ikastera joatea oso ohi-

koa zen. Zortzi bedera -
tzi lagun ibili ziren Aran -
tzazuko ikasgeletan eta
hiruk apaiz frantzisko-
tar egiteko bidea au-
keratu zuten. 

Baina garaiak alda-
tu egin dira. Gero eta
sekularizazio haundia-
goa dago, gazteriak be-
hera egin du nabarmen
eta gaur egun hemen
ez dago bokaziorik. Ira-
ganeko oroitzapenak
baino ez dira gelditzen
e ta  j ende  he lduak
Arantzazuko amabirji-
narekiko debozioa sen-
titzen du. Horregatik ez
da harri tzekoa Aran -
tzazura egindako ate-
raldiak hain beste lagu-
nek parte har tzea. Ara-
larrera eta Jabierrera
jende gutxiago joaten
da.

Aurtengo irteeran
eguraldiak lagundu
egin zuen. Bero haun-
dirik ez zuen egin eta
Loiola ondoan eginda-
ko bazkaria oso goxoa
izan zela esan zuten as-
kok. 

Bazkalondoko dan -
tzaldian herr itarrak
dan tzan ageri diren ar-

gazkiak badira eta egia
da ez direla gauza txa -

rrik egiten ari, baina
herriko festetan baino

animatuagoak ageri di-
rela, hori egia da.

GIZARTEA � ARKUPEAK ELKARTEAREN ESKUTIK

18 herritarrek parte hartu dute Arantzazu
eta Loiolara egindako irteeran

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA 
Herritarrak gustura ibili ziren Arantzazun eta Loiolan.
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SALDIAS

KIROLA � BURUZ BURUKO ERREMONTE TXAPELKETA

Txapela nahi baino urrutiago 
gelditu da
Erremonteko
buruz buruko
finalean aritu
da Miel Mari
Urrutia

TTIPI-TTAPA
Banakako erremon-

teko finala zuten saldis-
tarrek eta donezteba -
rrek hilaren 3an. Erreka
berekoak izanda, erdi-
bidea ere ez zen txarra
partida jokatzeko, bai-
na Galarretak xarma
handia du, eta Herna-
nira joan ziren denak:
alde batetik, saldistar
eta eratsundar mordox-
ka bat, Urrutia txapel-
dun atorra soinean zu-
tela, eta, beste aldetik,
autobus bete donezte-
bar. Jende modakoa ere
joan zen partida ikuste-
ra: han ziren Kaikuko
arrau nlariak, frontoiko
idorrera etorriak, Korta
oriotarrarekin. Ongi be-
tea zegoen, behinik be-
hin, frontoia.

Bi pilotariek ere ez
zuten hutsik egin. Hor
atera ziren galtza zurie-
kin, eskua xextoan eta

kaskoa besapean, txa-
lo artean. Haien aurpe-
gietan nabari zen fina-
letako tentsioa. Hiruga -
rrena nahi zuen Urrutia
I.ak, eta hamaikagarre-
na Koteto Ezkurrak. Par-
tida hasi baino lehen -
txeago, bi aitaren egin
zituen Miel Marik, eta
jendea animoka aritu
zitzaion fuerte, baina es-
tu samar hasi zen; Exku -
rra, ordeo, lasai arraio
ibili zen, urte asko bai-
tira maila horretako par-

tidak jokatzen, bai eta
aprobetxatu ere lehen-
dabiziko tantoetan es-
kapo egiteko. Tanto
motxak izandu ziren
partida erdi arteraino
edo, eta izerditzen ha-
si arte, aldea handitzen
joan zen Doneztebeko
mutila. Partida erditsu-
an, orain batek orain
bes teak, tantoak eginez
joan ziren. Miel Marik
errebotean ikusten zu-
en zuloa, eta Kotetok
seigarren koadroko itza -

lean. Gero, hiru tanto-
ra hurbildu zen Miel Ma-
ri bizpahiru aldiz; bate-
tik bestera ibili zuen
Ezku rra tanto horietan:
nola atzeko koadroeta-
ra lasterka, nola aurre-
ko koa droetan iraulka.
Zenbait  tantotan, hiru-
lau me troko izerdi ze -
rren dak utzi zituen Ez -
kurrak lu rrean, baina
tantoak bere aldera
ekartzen hasi zen buel-
tan. Sakean, Miel Ma-
rik behar zuen nagusi,

baina horretan ere Ex-
kurrak asmatu, eta sal-
distarra, juxtuxeago.
Hala ere, gure  mutila ez
zegoen boneta errega-
lotan emateko, eta egi-
nahalak eta bi egin zi-
tuen, baita jendea be-
rotu ere, animo gehia-
go emateko; hogeita
bederatzigarren tanto-
an, gainera, sake-erres-
to batean, belauna txi-
kitu ez bazuen; maingu-
ka akitu zuen partida.
Atzeneko, behinik be-
hin, Ezkurra ailegatu zen
lehenago 30era, eta,
hamaikaga rren aldikoz,
hura txapel dun. Parti-
da akituta, Tomas Re-
kondo lagunari eskaini
zion txapela. 

Kontuak kontu, ez du
nolanahiko txapelketa
egin Miel Marik, eta
Ezkurraren kontra gal -
tzea ez da edozeinen
kontra galtzea, erre-
monteak eman duen pi-
lotaririk hoberena iza-
nen da eta. Gainera, fi-
nal batera ailegatzea,
hutsa, handia da, eta
ospatzeko modukoa.
Biek ospatu izanen zu-
ten, dudarik gabe. 

UTZITAKO ARGAZKIA: ELREMONTE.BLOGSPOT.COM
Sariak banatzean, Urrutia, Ezkurra eta honen semea.
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BERTIZARANA

1920. urtean
936 biztanle
zituen
Bertizaranak

TTIPI-TTAPA
Hiru herriz osatuta-

ko bailarak, Narbarte,
Legasa eta Oieregi, be-
re izena Bertizaranako
jaurerritik hartzen du.
Gaur egun hiru kontze-
juz osaturik dago eta
bailarako alkatea Anto-
nio Erregerena (Bildu-
koa) da.

Bere lur eremua 40
kilometro koadrokoa da
eta itsasotik 136 me -

trotara dago. Bertizara-
nako biztanle kopurua,
ber r i z ,  647koa da.
Azken hiru hamarkada-
tan biztanleria manten -
tzen ari dela erran dai-
teke, baina hala ere, joe-
ra hori beheitiranzkoa
da.

INE Estatistika Insti-
tutu Nazionalaren zen -
tsoko datuei errepara-
tuz gero, 1920 izan zen
biztanle kopururik altue-
na, 936 bizilagunekin
eta exkaxena 1981ean,
607 biztanlerekin. On-
doko taulan 1900az ge-
roztik biztanleriak izan
duen bilakaera ikus dai-
teke.

GIZARTEA � BIZTANLERIAREN BILAKAERA

Azken hamarkada
hauetan ez da
aldaketa haundirik
izan biztanle
kopuruan

UTZITAKO ARGAZKIA
Goiko argazkian Bertizaranako bazterrak ikus daitezke. Behekoan 1900tik 2010era
biztanleriak izan duen bilakaera, beti ere, INEren arabera.
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Mariezkurrena
Eraikuntzak eta
SICE SA
enpresek egin
dituzte lanak  

09:00etan
zabalduko dira

TTIPI TTAPA
Uztailaren 8an sen-

dagai-hautsen zakuak
zeramatzan kamioi ba-
tek Iruñea aldera zihoa-
la su hartu zuen, eta Be-
late tunelaren azpiegi-
turan kalte larriak era-
gin zituen. Geroztik, itxi -
ta egon dira Belateko
eta Almandozko tune-
lak. Baina, duela bi as-
te jakinarazi zuen Na-
farroako Gobernuak or -
tzegun honetan, irailak
15, 09:00etan berriz ire-
kia egonen dela. 

Bitarte honetan, istri-
puak eragindako kalte-
ak konpontzeaz gain,
Gobernuak adierazi
duenez, «prebentzio-
izaerako jarduerak egin
dira bi tuneletan, era
horretan, epe laburrean
trafikoari gehiago era-
gin ez diezaion». 

Azpiegitura konpon -
tzeko lanak Mariezku -
rrena Eraikuntzak (egi-
tura berriz eraiki du) eta
SICE SA enpresek egin
dituzte. Azken horrek,
alde batetik, suteak kal-
tetutako materiala des-
muntatu eta kendu du
eta bertzetik, kaltetuta-
ko segurtasun-sistema
guztiak konpondu ditu. 

ERREPIDEAK

AZPIEGITURA � BI HILABETEREN ONDOTIK

Ortzegun honetan
irekiko da berriz
Belateko Tunela
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355 lagun
baino gehiago
elkartu nahi
dira kizkiarekin
sagarrak
biltzeko 

TTIPI-TTAPA
Sagarrak eta kizkia

tartean direla, Kizki Egu-
na eginen da urriaren
1ean Goizuetan. Saga -
rraren eta sagardoaren
kultura bultzatzeko hel-
buruarekin antolatu da
eta egun berezia izanen
da, jende asko elkartu-
ko duena. Izan ere, sa-
garrak eta sagardoak
euskal gi zartearekin lo-
tura haun dia izan dute
betidanik eta hori ezagu -
tarazteko hasi ziren
orain  dela bi urte Asti-
garragan Kizki Eguna 
antolatzen. Horren bar-
ne, marka ere ezarri zu-
ten, kizkiarekin saga rrak
bil tzen 311 lagun elkar-
tuz. Joan den urtean,
Oiartzunek hobetu zu-
en marka, 355 lagune-
kin, eta aurten Goizue-
ta saiatuko da gaindi -
tzen, jaso den desafioa-
ri baietz eran tzun baitio .

Eguerdian hasiko da
jendea biltzen. Bakoi -
tzak bere kizkia izanen
du eskuan, sagarrak lu -
rrean egonen dira eta
epaileak agindua eman-
dakoan, kizkiekin saga -
rra bildu eta saskira.
Marka hobetzeko 355
lagun baino gehiago be-
har dira. 

2015era bitarte hain -
bat herritan eguna ospa -
tzea da asmoa, eta ur-
te horretan, Astiga rra -
gan berriz Kizki Eguna
antolatu nahi da eta

1.000-1.500 lagun sa -
ga rrak biltzeko elkartu.

Marka hori izanen da
urriaren 1eko ekitaldi na-
gusia, baina ez baka rra.
Eguerdian herri bazka-
ria eginen da eta arra -
tsaldean desafioa,  fes-
ta hau egin den he r rien
artean: Goizueta, Asti-
garraga eta Oiar tzun nor
baino nor ariko dira.
Hasteko, talde bakoi -
tzak lau zaku sagarrez
bete beharko ditu, 40
kilo sagar; gero leran
jarri eta plazak egin be-
harko dituzte; segidan
matxakara bota eta txi-
kitu eta handik atera -
tzen den patxa tolarera
bota.

Ilunabarretik aurrera
ere ez da festarako
aitzakia rik faltako. 

Aipatzekoa da, orain 
arte festa honen anto-
laketaren ardura elkar-
te edo erakunde batek
hartu izan duela, baina
Goizuetaren kasuan
herriko eragile guztiak
ari dira lanean.

KIZKIAK SALGAI
Kizkiak herriko talde

batek eginen ditu eta
eguna baino lehen sal-
gai jarriko dira. Horre-
kin batera, izena ere
eman beharko da, an-
tolatzaileek jakin deza-

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � KIZKI EGUNA EGINEN DA

Kizkiarekin sagarrak biltzeko erronkari
eginen dio aurre urriaren 1ean herriak

TESTUA: ESTEBAN AROZENA / ARGAZKIA: ANE APEZETXEA

Artikutza udal ordezkarien bilgune
Artikutzarekin zerikusi zuzena duten bi Udaletako goi karguak elkartzeko aukera 
paregabea sortu zen abuztuaren 28ko Sanaustineko erromerian. Erdian, berta -
ko  alkatea, Pablo Miranda. Eta eskuinean, Juan Karlos Izagirre, auzoaren ja-
bea den Donostiako Udaleko agintari nagusia. Mieljoxe Lekuonak bete zuen
bitartekari lana.

OSPAKIZUNAK � EGUN OSOKO FESTA ISKIBIN

Igande honetan ospatuko da Iskibi
kanpineko Euskal Jaia
Herri kirolak, taloak
eta musikak osatuko
dute egitaraua 

TTIPI-TTAPA
Urteko festen artean, gero eta

indar haundiagoa hartzen ari den
Iskibiko Euskal Jaia igande hone-
tan, irailak 18, izanen da. Urtero
bezala, hainbat ekitaldi izanen di-
ra eta guztiak kanpinean.

Eguerdian hasiko da festa.
12:00etatik au rrera dultzaineroek
alaituko dituzte kanpineko bazte -
rrak. Ondoren, 13:00etan, herri-

kirolak izanen dira eta ordubete
beranduago, 14:00 etan, talo jatea
eginen da herriko talogileen esku-
tik; taloa hirugiharra, txistorra, gazta
eta txokolatearekin eskainiko da.
Sagardoa, ardoa, kafea edo ko-
parik ere ez da faltako. 

Arratsaldean, 17:00 etan toka
txapelketa jokatuko da eta
18:00etan Bonatxok giroa alaitu-
ko du, bere soinu eta abestiekin.

TXARTELAK
Euskal Jai honetan parte hartu

nahi duenak Amaia kafetegian edo
Iskibin berean eskuratu ahalko di-
tu, 16 eurotan.

MARKA HOBETZEKO ASMOA
«Goizuetan burugogo-
rrak gara eta desafio-
ari baietz esan diogu.
Bertako jendea rekin
bakarrik ez, baina
kanpotik etorriko
denarekin marka
hobetuko dugu»

Fernando GOIA

ten gutxi gorabehera
zenbat lagun etorriko
den. Edozein kasutan,
355 laguneko muga
gaindi tzeko zalantza

haundirik ez dago he -
rrian, «Goizuetan buru-
gogorrak gara eta de-
safioari baietz esan dio-
gu. Bertako jendeare-

kin bakarrik ez, baina
kanpotik etorriko dena-
rekin hobetuko dugu
marka». Halaxe adiera-
zi digu Fernando Goiak .
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ARANO

Bertso
emanaldia
12:30ean
izanen da eta
arratsaldean
herri kirol saio
ederra jokatuko
da

Kontxi eta Ainhoa
Udan santioak os-

patzeko modu handirik
ez zen izan aurtengoan,
eguraldi txarrak erabat
zapuztu baitzituen au -
rreikusitako ekitaldiak.
Baina ez dira horrega-
tik ospatu gabe geldi-
tuko santioak eta larun-
bat honetan, irailak 17,
egingo dira orduan egin
gabe gelditu ziren eki-
taldiak.

11:00etan hasita bi
pilota partida jokatuko
dira. Alde batetik, gaz-
tetxoen artean, Mujika
eta Apezetxea, Altsua
eta Apezetxearen kon-
tra ariko dira. Bigarre-
nean, ohiko Goizueta
eta Aranoren arteko par-
tida eginen da. Arano-
tik Huizi eta Lizeagak

jokatuko dute eta Goi-
zuetatik Apezetxeak eta
Narbartek.

12:30ean bertsolari-
en txanda izanen da:
Amets Arzallus, Maia-
len Lujanbio, Julio So-
to eta Unai Agirre ariko
dira bertsotan. 

15:30ean haurren -
tzako puzgarriak izan-
go dira eta 17:30ean
herri kirolen txanda iza-
nen da. Iparraldeko jo-
koak egingo dira. Aiz-
kolariak ere ariko dira,
Atutxa eta Nazabal,
hain  zuzen. Horrez ga-
in, bost metroko egu -
rrarekin Felix Etxeber-
ria ariko da lanean. Har-
riarekin, berriz, Joxe Ra-
mon Iruretagoiena Ize-
ta II.a ariko da. 

Iluntze aldera trikitixa
izango da festari amaie-
ra emanez.

OSPAKIZUNAK � SANTIOAK IRAILAREN 17AN OSPATUKO DIRA

Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Julio
Soto eta Unai Agirre larunbateko festan

ARGAZKIAK: KONTXI KLABER

Bixargorri landetxea
Jabier Plazakoa da bere jabea, etxea hutsik eta etekinik eman gabe daukala
jabetuta nolabaiteko etekina ateratzeko asmoarekin jokatu du, Bixargorri he -
rriak duen lehen landetxea bihurtuz. Etxe osoa alokatzeko aukera eskaintzen
du, lau lagun edo gehienez seirentzat prestatua dago. Bi gelekin, sukaldea, ko-
muna, egongela (lurreko suarekin) eta terraza eder bat eguraldia lagun izane-
nez gero, inguruak eskaintzen duen lasaitasun ederraz gozatzeko. Aziendak
ere onartzen ditu, etxeak sotoa dauka horretarako. Aranon nahiz eta ez den tu-
rismoa landu, oso herri  ezaguna da Hernani eta Donostiaren gertutasunaga-
tik, 30 minututan itsasoa daukalako eta mendia berriz atarian. Jende asko ibil -
tzen da  inguruan, gero bertako taberna edo elkartean bazkalduz. Orain lota-
rako aukera berria eskainiko du Bixargorrik. Mendiak oinez nahiz bizikletaz ibil -
tzeko, erreka eta itsasoaren gertutasuna, jendea animatzeko hiru osagarri oso
baliagarriak ikusten ditu Jabierrek. 

PILOTA PARTIDA
Goizueta-Arano 
arteko partidan,
Aranotik Huizik eta
Lizeagak jokatuko
dute eta Goizuetatik
Apezetxeak eta
Narbartek.
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LEITZA

Egindako
kanpaina
salatu du
Udalak 

TTIPI-TTAPA
Pestetako egitarauan

euskal presoen eskubi-
deen aldeko manifesta-
zioa iragartzeagatik Es-
painiako Auzitegi Nazio-
nalak Oier Eizmendi al-
katea inputatu du eta be-
rekin batera, Saioa Irao-
la eta Lurdes Juantorena 
ere bai,  txupinazoan Jo-
ne Lozano presoaren ar-
gazkidun kamiseta
janzteagatik «terrorismoa
goratzea» leporatuta.

Joan den ostegune-
an, irailak 8, deklaratze-

koak ziren hiru inpunta-
tuak Madrilen, baina bi-
tartean he rri ta rren babe-
sa etengabea izan da:  

Udalak herriaren eta
hiru auzipetuen aurka
eragindako kanpaina
mediatiko-politikoa sala -
tu zuen irailaren 6an egin-
dako ez-ohiko ba tza -
rrean. Auzipetuei elkarta -
suna adierazteaz gain,
eraba teko babesa ema -
tea erabaki zuen eta on-
dorioz, bere gain hartu-
ko ditu bai babes juridi-
ko-teknikoa, bai kostu
ekonomikoa nahiz bes -
telako gastuak.

Horrez gain, hainbat
arlotako eragile ugari bil-
du ziren plazan, auzipe-
tuei babesa ematera eta
«pesta bez peran egin zi-

ren presoen aldeko el-
kartasunaren agerraldi-
ak kriminali zatuz batera,
herriaren irudia osotara
manipula tua ematen ari
direlako». Eragileen ara-
bera, «hemen egon ez
eta, egun horretan pla-
zan eta udaletxean gerta -
tu zenaren bertsio oso-
tara nahastu, gezu rrez -
ko eta interesatuak he-
datu dituzte; hemen se-
kulako guda ba tean bi-
zi bagina beza la; elkar-
bizitza ezinezkoa izanen
balitz bezala».

Eragile hauen esane-
tan, «inoiz izan badira,
aurtengo pestak izan di-
ra lasaiak, inolako liska -
rrik gabekoak eta jendea
patxadaz ibili dena». Era-
gileek bere babes osoa

eta laguntza eskaini na-
hi izan zieten «asmatu-
tako auzi honetan ger-
tatzen ari zaien injustizia
honen aurrean».

Hilaren 8an, berriz, de-
klaratzeko egunean, bi
or duko lanuztea eta el -
ka rretara tzeak egin ziren .

Inpuntatuei babesa
agertu dietenen artean
daude: Aurrera Elkartea,
IKA, Kornieta Elkartea,
AAM, ALKE, Marmari,
Mendigorria elkartea,
Sa harar He rriaren alde-
ko elkartasun taldea, To -
rrea elkartea, Jeiki abes-
batza, Liñoputzu ehoziri 
elkartea, Gaz te Asanbla-
da, Gazte independen-
tistak, Mu ttur bero elkar-
tea, Karra pe Irratia, Ate-
kabeltz elkartea, Bilgu-

ne Feminista, EHNE,
Erral doien konpartsa,
txalapartariak, LAB, dan -
tzariak, pilota eskola, ki-
rol-joko taldea, Mendibil
mendi-taldea, Aurrera
futbol-taldea, Perra zal-
di-taldea eta norbanako
ezagunok: Iñaki Perure-
na, Oinatz Bengoetxea,
Jose Luis Huarte, Jon
Kan flan ka, Ibai Bengoe -
txea, Iñaki Agirre, Abel
Barriola, Maite Perure-
na, Aimar Sagastibeltza,
Pa tziku Perurena, Ruben
Astibia, Iera Agirre, Asier 
Olaizola, Mikel Ilarregi,
Joxton Olaetxea, Aitor
Zabaleta, Iker Alduntzin,
Josu Erbiti, Zuriñe Odrio -
zola, Maria Jesus Arizti-
muño, Junkal Otxotore-
na eta Teresa Martinez.

UDALA � AUZITEGI NAZIONALAK INPUNTATU DITU

Alkateari eta
inputatutako 
beste bi herritarrei
babesa agertu diete
herritarrek

EUSKARA � EUSKARA ZERBITZUAREN EKIMENA

Kale eta auzoen izen ofizialak onartu ditu Udalak
TTIPI-TTAPA

«Leitzako kaleen eta auzoen izenen
erabilera nahikoa nahasia, eta hainbat
kasutan okerra dela» iritzita, auzi hori
ordenatzeko eta ofiziali zatzeko asmoz,
Euska ra Zerbitzuak proposamena egin
zion Euskara Batzordeari, eta hor azter-
tu ondotik, proposamen hori Udalari
egin eta honek onartu egin du.

Euskara Zerbitzuak dionari ja rraiki,
hauek dira auzo eta kaleen izen egoki-
ak: Arkiskil auzoa, Erasote auzoa, Erre-
ka auzoa, Gorriztaran auzoa, Sakulu au-
zoa, Amazabal kalea, Azku kalea, Elbar-
ren kalea, Elgoien kalea, Lizarraga ka-
lea, Manuel Lasarte kalea, Okillin kalea,
Patxi Arra zola kalea, San Jose kalea,
Done Mikel kalea, Leitzala rreko errepi-

dea, Landa behekoa kalea eta Uharte
Gotzaina kalea.

BOST IZEN EZTABAIDATUAK
Zalantzak sortu eta eztabaida era-

gin dezaketenak azken bost izenak izan
daitezkeelakoan, azalpenak ere eman
ditu Euskara Zerbi tzuak :

San Jose eta Done Mikelen inguru-
an, Euskaltzaindiaren 125. arauan oi-
narritu dira izena zehazteko. «Arau hor-
retan esaten denez, euskara baturako
San/ Santa erabiltzen da normalean,
baina badira bestelako tradizioa duten
izenak, Dona eta Done erabiltzen dute-
nak. Jose izenaren kasuan ez dago gi-
sako tradiziorik, eta beraz, San Jose be-
har luke. Done Mikel izenak, berriz, ba-

du tradizio hori, eta egokia da hori era-
biltzea», adierazi dute Euskara Zerbit-
zutik.

Leitzalarreko errepidearen kasuan,
Leitzalarreaeta Leitzelarreabiak ere era-
biliak dira, baina idatzirakoan Lei tzaera-
biltzen delako, Lei tzalarrearen alde egin
da.

Herriko toponimia biltzen duen Le-
itza. Toponimia eta mapagin tza liburu-
an, Landa behekoa forma ageri da, eta
jasotako tradizio zaharrena hori denez,
ho rren hautua egin da.

Uharte Gotzainaren kasuan, Huarte
abizenaren euskarazko forma normali-
zatua erabiliko da, eta horrekin batera,
gotzain, Euskal tzain diaren hiztegian hart-
zen duen forma hori delako.

UTZITAKO ARGAZKIA
Hainbat herritar bildu zen hilaren 6an inputatuei babesa adierazteko egindako prentsaurrekoan. 
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ARESO

MENDIA � 23 KILOMETROKO ITZULIA

420 mendizalek
parte hartu dute
mendi martxaren
laugarren edizioan
Euriaren beldur
egon arren,
jendea ez zen
etxean gelditu

Juana Mari SAIZAR
Joan den irailaren

4an egin zen Mendi
Martxaren laugarren
edizioa, eta goizean goiz
e to r r i  z en  j endea ,
08:00etan puntuan
martxari ekiteko. 

Aurten ere plaza be-
te egin zen, guztira 420
partehartzailek eman
zuten izena eta nahiz
eta eguraldiaren beldu -
rra zegoen jendea ez
zen kikildu.Gainera,
azkenean, eguraldia la-
gun izan zen eta goize-
an ederki eutsi zion eu-

ririk egin gabe. Amaie-
ran opariak izan ziren
eta 12:30ean paella ba-
natu zen plazan parte-
hartzaile guztientzat,
baita sagardoa, ogia,
eta indarrak hartzeko
nahiko postre ere: yo-
gurtak, fruitu lehorrak,
txokolatea...Oso giro
ederra sortu zen eta jen-
dea oso pozik joan zen.
Datorren urtean gehia-
go eta hobeto.

Antonio Alustiza
jaun eta jabe

Antonio Alust iza
berri ro garaile izan zen
Uharte Arakilen jokatu-
tako Nafarroako Artzain 
Zakur Lehiaketan. Aur-
tengoa 44.edizioa izan
zen eta aresoarrak ha-

mabigarren aldiz jantzi
du txapela. Bi zakur era-
man zituen, Ttikieta Bat.
Ttikirekin seigarren al-
diz irabazi du eta horrez 

gain, aurten bigarren
postua ere Antonioren -
tzat izan da Bat zaku -
rrarekin. Beraz, zorio-
nak eta ea zorte bera

duen igande honetan,
irailak 18, Atxondon
(Bizkaia) jokatuko den
Euskal Herriko Artzain
Zakur Lehiaketan.

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR 
Mendizaleak martxa ateri aurretik plazan.
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ABELTZAINTZA � AURTEN BERTZE URTE BATEZ

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

TTIPI-TTAPA
Hutsik egin gabe,

aurten ere piriniar arra-
zako behien estatu mai-
lako lehiaketa-enkantea
eginen da Elizondon,
irailaren 24an eta 25ean.
Ehunka abelburu ikus-
teko aukera izanen da
urteetan egiten den eki-
men hau tarteko.

IRAILAK 23, ORTZIRALA 
• 15:00etatik aitzinera
abelburuak Merkatu-
ko Plazan sartzeko au-
kera izanen da.

IRAILAK 24, LARUNBATA 
• 09:00etarako parte
hartuko duten abelbu-
ruak Merkatuko Pla-
zan sartuko dira.
• 18:00etan behi-azien-
daren erakustaldia.
Esatari batek aziendak
deskribatuko ditu.
• 20:30ean Luis Iriza -
rrek eskainitako hitzal-
dia Elizondoko Herri-
ko Etxean.
• 22:00etan antolatzai-
leek parte-hartzaileei
afaria eskainiko diete.
Larunbatean epai-

mahaikideek lehiaketan
parte hartuko duten
abelburuak baloratu eta
puntuatuko dituzte.

IRAILAK 25, IGANDEA 
• 10:30etik 14:00etara
Baztango artisautza
azoka. 
• 11:00etan Nafarroa-
ko aratxearen haragi
eta Baztangoa gazta-
ren dastaketa.

• 12:00etan pintxo le-
hiaketaren ipuin eta
marrazki lehiaketen sa-
ri banaketak.
• 12:30ean behi-azien-
daren enkantea.
• 13:00etan sari eta ga-
raikur banaketa.
• Ondotik, ASPINA el-
karteak Baztango ara -
txe piriniar bat zozke-
tatuko du. 

Udal kontu-
hartzailerako
lanpostua deialdia

Bitarteko kontratua-
rekin lanean segitzen
duten Nafarroako uda-
letako 12 idazkarik eta
31 kontuhartzailek lan-
postua jabetzan lortu
ahal izanen dute, hor-
retarako lan eskaintza
publiko baterako deial-
dia egin baitu. Kontu-
hartzaileen lanpostuen
tartean dago Baztango
Udalekoa ere.

Probak 2012ko biga -
rren seilhilekoa baino le-
hen egitea eragozten du
legeak, baina deialdia
guttienez sei hilabete le-
henago egitea eskatzen
du. Hala, langile publi-
koen bitarteko izaerako
egoera hori 2013ko ha-
sierarako bukatua ego-
tea aurreikusia da.

Pirritx eta Porrotx
igandean Lurren

Azken urteotan be-
zala, Baztan Ikastolako
Guraso Elkartearen es-
kutik, Pirritx eta Porrotx
Euskal Herriko pailazo
ezagunak etorriko dira
igande honetan, irailak
18, Elizondoko Lur dan -
tzalekura. Azken honek
lagunduta etorriko dira.
18:00etan hasiko da

saioa eta txartelak sei
eurotan eros daitezke
ondoko toki hauetan:

Elizondon (Intza,Trinke-
tea eta Fantxike), Lesa-
kan (Atxaspi), Beran

(Erre kalde), Urdazubin
(Karretero) eta Zugarra-
murdin (Ansalas).

ARGAZKIA: ONDIKOL

Baztan-Errekako taldeak Europako pilota luzeko txapelketako
bi partidak irabazi ditu
Aurten lehendabiziko aldiz, zuzeneko esku pilota txapelketa jokatzen ari dira
Europa ko kluben artean. Europako hamahiru talde ari dira lehian, multzotan
banatuta. Eta lehia horretako kanporaketa faseari Elizondon eman zitzaion ha-
siera irai laren 3an. Udalak harrera ofiziala egin zien klub eta pilotariei eta par-
tidak arra tsaldean hasi ziren. Guztira hiru partida jokatu ziren aurten 150 urte
bete dituen Elizondoko plazan. Baztan-Errekako boskoteak nagusitasunez ira-
bazi zituen bere bi partidak, 6-0 Angeluko Hardoi taldeari eta 6-2 Alakanteko
El Campellokoei. Arratsean, pilotari guztiek elkarrekin afaldu zuten, Udalak eta
Elizondoko herriak eskainitako afarian. Irailaren 10ean, itzulerako partidak jo-
katzekoak ziren eta azken fasea irailaren 23tik 25era jokatuko dute Iruñeko An-
toniutti parkean.
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ANIZKO ARROSARIOKO AMABIRJINAREN BESTAK � URRIAREN 1ETIK 3RA

Ortziral eguerdiko ezkil jotzearekin
hasiko dira amabirjin bestak
Aurten hiru
egunez izanen
dira bestetako
ekitaldiak

Bixente, Jaione
eta Joxeanjel
akordeoilariek
alaituko dituzte
hiru egunak

LARUNBATA 1
Bezpera

12:00etan ezkil jotzea
eta altxaferoak. 12:30 -
ean hau r  j okoak .
14:00etan haurrenda-
ko bazkaria. 16:00etan
puzgarriak. 18:00etan
t xoko l a t e  j a t ea .
20:30eanMutildantzak
20:45eanBaztanzopak.
Ondotik dantzaldia BI-
XENTE akordeoilariare-
kin. Akitzeko xingar ja-
tea.

IGANDEA 2
Arrosarioko
Amabirjinaren

eguna

11:30ean Iratxe eta Jo-
ne txixtulariekin kaleji-
ra. 12:00etan Meza Na-
gusia. 13:00etan otor-
dua. 18:00etanherri ki-
rolak. Ondotik JAIONE
akordeoilariarekin dan -
tzaldia. Akabailan afa-
ria.

ASTELEHENA 2
Adiskidetasun

eguna

11:00etanMus Txapel-
keta. 14:00etan zikiro
jatea, JOXEANJELek
alaituta. 17:00etangin-
kana. 21:00etan xingar
jatea. Akitzeko GIZA-
JOA NI.

ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENA
Umorerik ez da falta izaten Anizko bestetan. Argazkiei begiratu bertzerik ez dago hori ikusteko.

OHARRA

Larunbatean gan-torri
autobusa ibiliko da
herriz herri.
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 23AN ETA 24AN

Aldi berean izanen dira errebestak
Amaiurren, Arizkunen eta Erratzun
Arizkunen
puntako
kontzertuak
izanen dira
larunbat
gauean 

TTIPI-TTAPA
Bestak alde batera

utzi gabe, ospakizune-
kin segitu nahi dute
Amaiurren, Arizkunen
eta Erratzun. Hiru he -
rriek egun berak auke-
ratu dituzte eta astebu-
ru honetan zor tzi erre-
bestak izanen dira, irai -
laren 23an eta 24an.

AMAIURREN ORTZIRAL
ETA LARUNBATEAN

Bi egunez ospatuko
d i tuz te  e r rebestak
Amaiurren. Ortziralean,
irailak 23, 19:30ean pa-
la txapelketako finala jo-
katuko da eta 21:00etan
herri afaria eginen da el-
kartean.

Larunbatean, berriz,
14:00etan zikiro jatea
eginen da herriko pla-
zan FIDELek alaituta.
Ondotik, dantzaldia iza-
nen da eta 00:00etatik
aitzinera gaupasa GAU-
BELA taldearekin.

ARIZKUNEN GAUPASA
11:00etan hasiko di-

ren dianek emanen dio-
te herriko gazteek an-
tolatu duten bestari ha-
siera. 11:30ean herri las-
terketa eginen da eta
14:00etan herri bazka-
ria. Txartelak Dolaetxe-
an eta Intzan daude sal-
gai, 20 eurotan. Prezio
ho r ren barne dago
gaue  ko kon tzertueta ra -
ko sarrera ere.

Arratsaldean triki-
bertso poteoa eginen
da eta 20:30ean Katta-
lin bere bidearen bile
ikuskizun herrikoiaren
txanda izanen da.

23:00etan kontzer-
tuak izanen dira: Aizkor
Erauntsia, Zea Mays eta
Gozategiren eskutik.
Ondotik DJa ere izanen
da. Kontzertuetarako
sarrerak Zubi Puntan,
Intzan, Txokoton eta
Dolaetxean eros dai-
tezke, 10 eurotan. Pre-
zio ho rrekin trago bat
ere eskura tzen ahalko
da dohainik. Aipatu,
22:00etatik aitzinera bo-
katak ere eskainiko di-
rela eta kanpina para -
tzeko aukera ere izanen
dela dohainik.

ERRATZUN ZIKIRO JATEA
ETA DANTZALDIA

Erratzun ere ez dute
errebestak ospatu ga-
be gelditu nahi izan eta
irailaren 24a, larunbata,
besta eguna izanen du-
te. Hutsik eginen ez du-
ten ekitaldiak zikiro-ja-

tea eta dantzaldia iza-
nen dira.

BKTko jokalariak
Sei urtez segidan

Ohorezko B mailan jo-
katzeko aukera izan du
BKTko eskubaloi talde
nagusiak, baina joan
den denboraldian mai-
la galdu zuen eta orain
Nafa rroa mailan jokatu-
ko du. Horrez gain,
2010/2011 denboraldi-
an BKTko jokalariak zi-
ren Elisa Arretxea eta
Talita Logroñoko Spor-
ting La Rioja taldera jo-
an dira jokatzera eta Ira-
ti Berrue zo eta Kristina
Irisarri Atarrabiako Be-
ti Onak taldera. 

Hautetsien
ordainsariak

Udalak erabakita-
koaren arabera, alkate-
ak dedikazio partziala
izanen du, %80koa, eta
horregatik urteko 23.548
euro jasoko ditu. Lehen-
dabiziko alkateordeak,
aldiz, dedikazio osoa
eskainiko du eta 27.118
euro jasoko du. Batzor-
deetara joateagatik 100
euro hartu ko ditu bakoi -
tzak eta gehienez hile-
an 600 euro.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ez dira berriz arbola goratzen hasiko Arizkunen errebestetan, baina Amaiurren eta
Erratzun bezala, ez da girorik faltako. 

KONTZERTUAK ARIZKUNEN

Euskal Herri mailan
oihartzun haundia
duten taldeek joko
dute irailaren 24an
Arizkunen: Aizkor
Erauntsia, Zea Mays
eta Gozategi. 

Zilbetiko tunela
Bere garaian Erdizen
harrobia zabaldu nahi
izan zuen Magnesitas
Na varra enpresak ha -
rro bia egin nahi du Zil-
betin. 1.600 metroko
tunel bat ere egin na-
hidu eta tunel horrek
Kin toko Mankomuni-
tatean edukiko luke sa -
rrera bat. Baz ta nek ere
Kinton bere partea
badue nez, zer erra na
ema ten ari da gaia.
Garbiñe Elizegi alka-
teak kontatu digunez,
«aurreko Udalak, ekai-
naren 6an, Kintoko
Man komunitateko bi-
lera batean lurren de-
safektazioa onartzeko
botoa eman zuen tu-
nela egiteko». Elizegik
dio oraingo Udalak
gaia Batzar Nagusie-
tan eztabaidatu nahi
izan duela eta aldi be-
rean, alegazioak aur -
kez teko epea luzatze-
ko eskatu diotela Kin-
toko Mankomunita-
teari. Hilaren 15a iza-
nen da azken eguna. 
«Batzarkideak Erro  eta
Zilbetiko arduradune-
kin bildu gara. Alde-
koak eta kontrakoak
ikusita, alegazioak aur-
keztea erabaki da. Ba -
tzar Nagusitik horreta -
rako ba tzor dea osatu
dugu eta irailaren 15a
baino lehen alegazio-
ak aurkeztuko dira».

� FLASH
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Joan den abuztuaz
geroztik, idazkari be -
rria ari da udaletxean
lanean: Julen Urbio-
la Loiarte da, 42 ur-
tekoa. Iruñekoa da
sor tzez, eta Euskal
He rriko Unibertsita-
tean Zuzenbide ikas -
ketak eginak ditu.
Orain arte Etxarri Ara-
natzeko udaletxean
aritu da lanean.

PERTSONAIA
Julen URBIOLA LOIARTE

Idazkari berria
izendatu du
Udalak

BAZTAN

UDALA � ABUZTUAREN 25EKO OSOKO BILKURAN

Aroztegiako proiektuaren inguruan
txostena eskatu du Udalak
Txosten horren
arabera, erabaki
bat edo bertze
hartuko luke
Udalak 

TTIPI-TTAPA
Aroztegiako proiek-

tuaren egoera legala
zein  den ikusteko txos-
ten tekniko bat egiteko
eskatuko du Udalak.
Abuztuaren 25ean egin-
dako osoko bilkuran,
bertzeak bertze, Arozte-
giako proiek tua izan zu-
en Udalak eztabaiagai
eta txostena egiteko era-
bakia hartu zuen. Txos-
ten horren arabera, gau-
za bat edo bertze eginen
luke Udalak: «proiektua
geldiarazteak baztandar
guztiengan ondorioak
izanen dituela ikusten ba-
da, orduan planteatu egi-
nen da, baina bitartean
proiektuaren kontra gau-
de», azaldu digu Garbi-
ñe Elizegi alkateak.

Pleno horretan, Pello
Iriarte NaBai 2011ko zi-
negotziak proiektuaren
inguruan herri galdeke-
ta egitea proposatu zu-
en. Horren harira, alka-
teak gogorarazi du «be-
re  garaian Lekarozen egin
zela herri galdeketa eta
kontra atera zirela herri-
tarrak». Eta gaineratu du,
«gu ez gaudela herri gal-
deketaren kontra». Gai
honi buruz, Noticiasen
agertutakoari «manipu-
lazioa» leporatu dio. 

Oharrizko harrobia
geldiaraztea erabaki
du Batzar Nagusiak

Batzar  Nagusiak
Oharrizko harrobiko la-

ARGAZKIA: ONDIKOL
Udalaren bilkura.

katu dutela adierazi di-
gu alkateak, «baina ez
digu kasurik egin eta ho -
rregatik erabaki du Ba -
tzar Nagusiak harrobia
geldiaraztea». 

Batzordeetako eta erakundeetako ordezkariak
izendatu ditu Udalak
Udalak bat zor de informatzailee tako arduradunak
izendatu ditu :
• Kontuak eta ogasuna: Garbiñe Elizegi lehendaka -
ria eta delegatua Santiago Esarte. Kideak: Leopol-
do Jaen, Iñigo Iturralde eta Pello Iriar te. 
• Etxebizitza, hirigin tza, industria, turismo eta
merkataritza: Garbiñe Elizegi lehendakaria eta zei -
negotzi delegatua Santiago Esarte. Kideak: Bego-
ña Sanz berro, Iñigo Itu rralde eta Pello Iriarte. 
• Herrilan, ingurumen eta nekazaritza: lehenda -
ka ria Garbiñe Elizegi eta delegatua Jon Elize txe.
Ki  deak: Jo se Mª Garmendia, Florentino Goñi eta
Pello Iriar te. 
• Osasuna, gizarte zerbitzuak, kultura eta
hezkuntza: lehendakaria Garbiñe Elizegi eta dele -
gatua Maitane Maritorena. Kideak: Isabel Olabe,
Iñigo Iturralde eta Pello Iriarte.
• Euskara Batzordeko lehendakaria Garbiñe Eli-
zegi eta delegatua Maitane Maritorena. Kideak:  Mª
Carmen Iribarren, Iñigo Iturralde eta Pello Iriarte. 

APARTEKO ERAKUNDEAK
• Bertizko Partzuergoa: Garbiñe Elizegi titula rra
eta Iñigo Itu rralde ordezkoa.
• Zahar etxea: Garbiñe Elizegi lehendakaria eta
Iñigo Iturralde eta Isabel Olabe kideak.
• Elizondoko Osasun Zentroa: Garbiñe Elizegi, Mª
Carmen Iribarren eta Iñigo Itu rralde.
• Baztan Ikastola: Maitane Maritorena, Mikel Or-
tega, Jon Elizetxe eta Florentino Goñi.
• Bertze ikastetxeak: Maitane Maritorena.
• Ehiza eta Arrantza elkartea: Jon Elizetxe eta Flo-
rentino Goñi.
• Kintoko eta Erregerenako mankomunitateak:
Garbi ñe Elizegi, Mikel Ortega, Jon Elizetxe eta
Florentino Goñi.
• Jorge Oteiza museo etnografikoa: Garbiñe Eli-
zegi, Maitane Maritorena eta Isabel Olabe.
• Cederna: Garbiñe Elizegi eta Iñigo Iturral de.
• Animsa eta NUKF: Garbiñe Elizegi eta Mikel
Orte ga .

nak geldiaraztea eraba-
ki du. Irurita-Elizondo sai-
hesbideko lanak tarteko
hasi ziren Oharrizen la-
nak, baina gauzak ez di-
rela ongi egin dio Uda-
lak. Alkatearen hitzetan,
«aitzineko Udalak alka-
tearen ebazpen bidez
eman zuen lur horiek era-

biltzeko baimena. Ustia -
tzen hasi eta nahikoa ez
zela eta haunditzea es-
katu zuen enpresak. Ho -
rretarako Batzar Nagu-
siak ez du baimenik
eman, baina halere, la-
nean segitu dute Nafa -
rroako Gobernuaren bai-
menarekin. Baina horko

lurrak komunalak dira eta
horien gaineko eskume-
na Batzar Nagusiak du,
ez Udalak eta ez Gober-
nuak». Gai horri eta
«saihes bideari ikusten
dizkiogun hutsuneei» bu-
ruz solasteko «behin eta
berriz» Herrilan kontsei-
lariarekin bilera egitea es-
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2004ko
uholdeen
ondotik eraikia
izan zen

TTIPI-TTAPA
Azken zazpi urteotan

pasabide gisa funtzio-
natu izan du Pantako
igarobideak, baina be -
rriki bota egin dute, Kan-
tauriko Ur Konfedera-
zioak horrela erabaki
duelako. Udalak, bere
aldetik, bota tzearen

kontra zegoela azpima -
rratu nahi izan du eta
erabakia Kantauriko Ur
Konfederazioarena bai-
no ez dela.

BI ETXETARA JOATEKO
EGINA

Pantako igarobidea
2004. urtean eraiki zen
Gure egoitza eta Erre-
ka be rria etxeetara sar-
tu ahal izateko. Izan ere,
urte hartako uholdeen
ondorioz, isolaturik gel-
ditu ziren aipatu bi etxe-
ak.

URDAZUBI

AZPIEGITURAK � UDALAREN NAHIAREN KONTRA

Pantako igarobidea
bota dute 
Ur Konferazioak 
horrela aginduta

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Migel Migeltorena omendu du Goiz Mendi taldeak
Aurten 80 urte bete dituela-eta, abuztuaren 27an Goiz Men-
di mendi taldeko lagunek omenaldia eskaini zioten Migel
Migeltorenari. Goizean 09:30ean elkartu ziren herriko pla-
zan eta handik oinez egin zuten Migelen baserrirako bidea.
Baserriko bisitaren ondotik, Zugarramurdirako bidea hartu
zuten. Bi orduko bidea eginez frontoira ailegatu ziren. Zu-
garramurdin bazkaldutakoan, zorionakkantatu zizkioten eta
taldekideen izenean, Lolik eta Karmelek opariak eman zizkie-
ten: Aralarko San Migelen irudia eta bere baserriaren ar-
gazkiarekin koa droa. Bazkalondoa giro ederrean pasatu
ondotik, igande honetarako, irailak 18, egin zuten hurren-
go hitzordua, Done Jakue bideari kostaz ekiteko. 

ARGAZKIAK: URDAZUBIKO UDALA
Goiko argazkian Pantako igarobidea ageri da bota aitzinetik. Beheitiko argazkia berriagoa da,
bota ondotik atera takoa.
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ZUGARRAMURDI

Horietako sei
lehendabiziko
aldiz gan dira
eskolara

Koro eta Margari
Aurten 41 ikasle iza-

nen dira Urdazubi-Zu-
garramurdiko eskole-
tan, eta horietako sei,
ikasturte huntan hasi
berriak dira.  Hauetako
aunitz, matematika eta
halako irakasgaiak ikas-
teaz gain, artista batzuk
dira, dantzan ere ikas-
ten dutelako.

DANTZA IKASTAROA
Gan den urteko udan

hasi ziren, eta  gaur egun
25 haur dira dantzetan
aritzen direnak. Astean
behin entsaiatzen dute
Baztango dantzarieta-
koa den Mari Kruz ira-
kasle bikainarekin, eta
berari esker hiru dan -
tzaldi eskainiak dituzte,
herriko bestetan eta
Sorginaren Egunean. 

Herrian dantzari tal-
de bat izatea ia-ia his-
torikoa da, Zugarramur-
din ezagutu ziren dan -
tzari bakarrak duela 60
bat urte aritu baitziren.
Gainera, orduko dan -
tzari haiek denak muti-
koak ziren, eta gaur
egun goak, berriz, ge -
hien goak neskak dira.
Bi mu ttiko ausart dau-
de bakarrik.

Berrikuntzak eta
aldaketak bestetan

Aldaketa ttiki batzue-
kin gan dira aurtengo
bestak. Ekitaldi berri bat
izan da: herri-afaria mo-
zorro bestakin. Arra -
kastatsua suertatu zen,
ehun lagun pasa bildu
baitziren. 

Bertzalde, ahate-jo-
koa ezin izan zen egin,
ez zirelako nahiko zal-
dun  juntatu. Ekitaldi hau
egin ahal izateko zaldun
trebeak behar izaten di-
ra, eta urtetik-urtera ge-
ro eta arazo gehiago iza-
ten dira aitzinera atera -
tzeko. 

Zikiro-jatean ere al-
daketa pare bat  izan di-
ra: plastikozko basoak
eman direla, eta kopa
eskaintzerakoan sagar-
likorea ere eskaini dela
lehenbiziko aldiz. Ziki-
ro-jateak hainbat alda-
keta izan ditu urteetan,
baina, hala ere, duela
100 urteko xarma hura
ez du galdu.

HEZKUNTZA � 2011/2012 IKASTURTEA

Urdazubi eta Zugarramurdiko 
41 neska-mutikok hasi dute ikasturtea

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Karrikak zimentatzen
Herria hedatzen ari zaigu, eta horrekin karrika berriak sortzen. Hori dela eta,
uda huntan zimentatu dira Azketatik Teltxegiko-bordara gaki den karrika, eta
Lapiztegiatik Bizkarrondoko-bordara gaki dena. Zimentatzeaz gain, harri-xa-
balaz egindako espaloi bat ere eman da. Bertzalde, Madarian ere Iriarteko-bor-
da aldera doaien bidea ere zimentatu da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Dantzari gaztetxo hauek gan den astean hasi ziren eskolan, udako oporraldiaren ondotik.

DATUA

25
DANTZARI GAZTETXO
biltzen dira astero 

Mari Kruz irakaslearekin 
dantzan aritzeko.
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SENPERE

ELKARRIZKETA � IRRATI ESATARIA

Andde Irosbehere
irratilaria ahots ezin
saihetsia bilakatu da
France Bleu irratiko
uhinetan
Larresoroko
gazteak lotura
sakonak ditu
Senpererekin

Franck DOLOSOR
Ipar Euskal Herrian

gehien entzuten den irra -
tiaren uhinak euskaldun -
tzen ditu Anddek aste-
buru guziz eguerditan.
Joan den maiatzean ain -
tziratik aritu zen zuzene-
an Herri Urrats  bestaren
karietarat, amaren sor-
tetxetik hurbil. Buru gai-
nean kaskoak zituela
Peio Oça frain uztariztar
gazteari elgarrizketa egin
zion Zelanda Berrirat egin
zuen bidaiaz.

Andde Irosbehere
irra tilariak 24 urte ber -
tzerik ez ditu baina den-
bora laburrean Iparral-
dean entzule gehien du-
en komunikabideko
ahots saihestezina bila-
katu da. Duela sei urte
Gure Irratian bizi izan zu-
en lehen esperientzia
arrunt  gustukoa izan bai -
tzuen ildo horretan se-
gitzea deliberatu zuen.
Bere boza maiz entzu-
ten da orain Baionatik
zabaltzen den Urdin Eus-
kal Herri Irrati publikoan.
• Larresoron bizi zara
baina gutik dakiten lo-
tura berezia duzu Sen-
pererekin...

Nire ama Bernade tte
senpertarra da, Zamora
familiako zortzi anaia-
arre betarik azkena, Aux-
tin Zamora olerkariaren

arreba da, beraz. Larre-
soron pasatu dut haur -
tzaro guzia, baina 17 ur-
te arte kasik igande gu-
ziz joaten ginen Altzibu-
rurat, ama txiren ikuste-
ra. Orroit naiz kondatzen
zizkidan ixtorioetaz Sen-
pereko he rriari buruz.
Orain gu ttiago joaten naiz
baina badakit nire erro-
ak han direla.
• Zergatik nahi izan ze-
nuen irratilaria izan? 

Ttipitatik irratiak era-
karri nau. Etxean irratia
entzuten ginuen maiz.
Orroit naiz ttikitan Gure
Irratiko jokoetan parte
hartzen ausartzen nintze -
la. Irratiak baditu berezi-
tasun interesgarriak : ba-
du prentsa idatziak ez
duen bizitasuna, soinua;
irudirik ez da baina entzu -
leak bere irudimena piz -
ten ahal du. Beste gauza 
ainitzek ere erakartzen
naute lan hortan: jendee-
kiko hurbiltasuna, bai an-
tenan bai eta erreporta-
jeen egiteko momentu-
an ere; jendeen informa -
tzea…  Haatik gaztetan,
ez nekien zer lanbide egi-
nen nuen, eta kasualita-
tez irratian lan egiteko
proposamenak ukan di-
tut, eta horrela ha si naiz.
Gaur egun, irra ti gintza
lanbide bat baino gehia-
go pasio bat da niretzat.
• Zaletasun honek lan
haundia ematen dizu... 

Asteburuko emanki-
zunak euskaraz eguer-
ditan, ortziral goizeko
saioa frantsesez hiru as-
tero. Beste kronika ba -

tzuk ere bai: erreporta-
jeak, agendak, b.a.-ba
du basquedelako kroni-
ka, nun hitz zonbaitzu
erakasten diedan euska -
ra mintzo ez duteneri…
Baina denbora erdiz nai-
zenez, ordezkapen ainitz
egiten ditut beharra ba-
delarik. Uste dut France
Bleu irratiko emankizun
guziak bederen aldi ba-
tez aurkeztu ditudala.
• Iparraldeko bi min -
tzai retan ongi molda -
tzen zara...

Biziki interesgarria da.
Bi hizkuntza erabiltzea
beti aberasgarria izaten
da. Niretzat aski natura-
la da, eguneroko bizian
erabiltzen ditudan bi hiz -
kuntzak baitira. Hori de-
la eta, euskarak frantse-
sak baino toki murritza-
goa du antenan, eta per -
tsonalki nahiko nuke pre-
sentzia gehiago ukan de-
zan, batez ere goizetan:
baditugu bizpahiru minu -
tako kronikak euskaraz,
frantses emankizunen
barnean, eta horrelako-
ak biziki interesgarriak
dira euskara ez dakien
publikoak hizkuntza en -

tzuten baitu. Lotura bat
egiten dugu euskaldun
eta ez euskaldunen ar-
tean… eta lotura hunek,
zubi hunek, euskararen
hedapena aitzinaraz de-
zakeela sinisten dut.
• Zoin da lanaren alde-
rik onena? Eta txa -
rrena?  

Alderik onenak jen-
dea eta Euskal Herria
ezagutzea dira. Lanean
hasi naizen geroztik, gau-
za ainitz ikasi eta desku -
britu dut! Hortan da pla -
zer haundiena nire tzat.
Alde txarrak gutti dira.
Ba tzutan, tratatu behar
ditugun gaiak edo egin
behar ditugun elga rriz -
ke tak inposatuak zaizki-
gu eta ez dira baitezpa-
da gustukoenak… Hale -
re, plazer ainitz hartu dut
Larraineko Monzon pas-
toralari buruz erreporta-
je bat egiterakoan. Le-
kukotasun interesgarri
eta hunkigarriak bil tzeaz 
gain, musika eta kantu

ederrekin beztitu nituen
elgarrizketak, eta nire idu-
riko irratian erreportaje-
ek behar dute soinu bi-
zia... Bestalde, kronika
bat egin nuen atze rrian
bizi diren euskaldun ba -
tzueri buruz, telefonoz.
Potreta batzuk ahaz te -
zinak geldituko dira, ho-
rien artean, Jose Goitia
Kuban bizi den argazki-
laria, edota Laurent Du-
fourg, sortzez kan boa -
rra, hunek Estatu Batue-
tan izugarriko fortuna
egin du pertsona ezagu-
nen ile-mozlea bilakatuz!
Luxuan bizi izanki ere,
pertsona sinplea da.
• Eta elkarrizketatu na-
hi zenukeen norbait? 

Amets bat baizik ez
bada ere, Steven Spiel-
berg! Ez baitezpada egin
dituen film oso arrakas-
tatsuengatik, baizik eta
laster aterako den Tintin
filmaren aipatzeko !  Tin-
tin Hergé-ren komikia-
ren zale amorratua naiz.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Andde Irosbehere irratilaria lanean. 

BI HIZKUNTZEKIN LANEAN
«Lotura bat egiten
dugu euskaldun eta
ez euskaldunen arte-
an... Eta lotura hunek
euskararen hedapena
aitzinaraz dezakeela
sinisten dut»

Andde IROSBEHERE
Larresoroko irratilaria
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SARA

HEZKUNTZA � ESKOLEN SARTZEA

225 neska-mutikok hasi dute
ikasturte berria
Eskola
publikoan 50
ikasle dira,
ikastolan 75
eta San
Josepen 100

Joana GUERENDIAN
Irailaren 1ean eta

5ean eskolak berriz ha-
si dira Sarako haurren -
tzat. Hiru eskoletan haur
kopuruaren goititze bat
notatzen ahal da. Esko-
la publikoan 50 ikasle
kondatzen dira, ikasto-
lan 75 inguru, eta du-
darik gabe, emendatze
handiena San Josepe
eskolak ezagutu du 100
bat ikasle baitira. 

Jakin beharrekoa da
haurrak ahal bezain on-
gi errezibitzeko ikasto-
lan obrak eginak izan
direla. Eraikuntza han-
dian gelak berriz anto-
latuak izan dira leku ge-
hiago izateko.

HAURTZAINDEGIA
Bertze urtetan beza-

la, haurzaindegia irekia
izanen da goizetan
07:30etik 09:00 arte eta

arratsaldetan 16:30etik
18:30 arte.

Sarako basurdeak
Sarako Izarrak sasoi-

na prestatzeko abuztua-
ren 27an Hernanin la-
gunarteko matxa bat jo-
katu zuen hango ekipa-

ren kontra. Galdu egin
zuten, 24-27, baina ba-
surdeek joko polita
eraku tsi zuten. Irailaren
2an bertze matxa bat
antolatua izan zen aldi
huntan Reichelles-en
kontra eta eguna giro
onean pasatu zen. 

Sarako Izarrak Co-
mité côte basque/ Lan-
des txapelketan parte
hartzen du. Horien le-
hen matxa urriaren 2an
iraganen da Avenir Ju-
lienois-en kontra Saran.
Zuen sustengua itxoi-
ten dute!

Erretretadunen
ateraldia
Erretretadunen urte-
roko ateraldia iraila-
ren 21ean eginen da
Gipuzkoan. Egitaraua
hauxe izanen da: au-
tobusak 08:30ean
abiatuko dira plaza-
tik. Lehenik Getariko
herriaren bisita egi-
nen da eta ondotik
Txakoli saia batena.
Eguerditan Usurbilko
Aginaga sagarnote-
gian eginen da bazka-
ria eta itzultzean Be-
ran pausa bat progra-
matua da zintzurra
bustitzeko.
Izen-emateak Herri-
ko Etxean egiten di-
ra, azken epea ortzi-
ral hau da, irailak 16,
12:00 aitzin. 28 euro
galdetuak dira izena
ematean.

VTT ibilaldia 
Irailaren 25ean, igan-
dea, VTT ibilaldia ira-
ganen da. Bi ibilbide
proposatuak dira, bat
22 kilome trokoa eta
bertzea 32 koa. Abi-
atzea 09:00 etan iza-
nen da plazatik. Ibi-
laldia honek Sarako
txokoak bizikletez
deskubri tzeko auke-
ra ematen du. Parte
hartzeko lizentzia bat
edo medikuaren agi-
ria behar da eta kas-
koa beha rrezkoa da.

� FLASH

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

ARGAZKIA: CAROLINE DERSELLE

Usopop-en bigarren edizio arrakastatsua
Bere bigarren ediziorako Usopop-ek artista frango gomitatu zituen eta arra-
kasta izan du. Hain zuzen ere, 450 bat lagun hurbildu ziren Lizarrietako lepora
joan den abuztuaren 27an. Gaua goxoan pasatu zen eta antolatzaileak arras
kontent dira festibala honek duen bilakaeraz. Festibal honen helburua talde
berriak ezagutaraztea da eta dinamika kultural bat sortzea ere bai. Bigarren
edizio honetako emaitzek erakusten dute arrakasta hartzen ari dela eta agian
bertze edizio ainitz ezagutuko ditu.
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Anne de Carlos Lasa, Leitzakoa, uz-
tailaren 31n. 
Jon Rodriguez Irigoien, Lesakakoa,
abuztuaren 25ean.
Oneka Olaizola Mendegia, Lesaka-
koa, irailaren 2an.
Eneko Valverde Leiza, Lesakakoa, irai-
laren 2an.
Eider Zelaieta Artieda, Legasakoa,
abuztuaren 14ean.
Enaitz Aginagalde Iparragirre, Etxa-
larkoa, abuztuaren 18an.
Maddi Leiza Maeztu, Arantzakoa, uz-
tailaren 24ean.
Oinatz Elizalde Larretxea, Iturengoa,
ekainaren 28an.
Ane Deskarga Ariztoi, Iturengoa, uz-
tailaren 21ean.
Irai Olaizola Anso, Goizuetakoa, irai-
laren 7an.

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

HERIOTZAK
Frantxiska Berroeta Zubieta, Lesa-
kakoa, abuztuaren 27an, 97 urte.
Carmen Pardo Romero, Iruritakoa,
abuztuaren 28an, 84 urte.
Modesto Gago Agesta, Sunbillakoa,
abuztuaren 31n, 90 urte.
Pedro Telletxea Eltzaurdia, Berakoa,
irailaren 2an, 87 urte.
André Etxeberri, Sarakoa, abuztua-
ren 25ean, 75 urte.

EZKONTZAK
Rui Manuel Nobrega Dos Santos eta
Maria Consuelo Valencia Isaza, Por-
tugal eta Kolonbiakoa, Lesakan abuz-
tuaren 27an.
Manuel Ugartemendia Almiron eta
Saioa Eskamendi Garmendia, Uru-
guai eta Errenteriakoa, Lesakan abuz-
tuaren 20an.
Jose Telletxea Otxoteko eta Maria
Belen Guerra Irigoien, Lesaka eta
Igantzikoa, Igantzin irailaren 2an.

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

SORTZEAK

.

Raimundo
PEREZ IRIARTE 

Beran, 2007ko irailaren 16an
IV. URTEURRENA

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin. 

ZURE FAMILIA

Joakin
SANTESTEBAN INDAKOTXEA
Zubietan, 2011ko abuztuaren 22an, 86 urte zituela

Adixkide bat bazen
orotan bihotz bera,
poesiaren hegoek

sentimentuzko bertsoek
antzaldatzen zutena.

Nun hago, zer larretan
Iramendiko artzaina. 

ZURE FAMILIA
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KIROLA

Irailaren 18an
Lesaka eta
Plazaolakoa
eginen dira eta
25ean Sara eta
Berakoa

TTIPI-TTAPA
Bi egunetan bina hi -

tzor du, eta bat bertzea -
ren gandik ez sobera
urru  ti. Mendi bizikleta
gustuko dutenek horre -
tarako aukera ederra iza-
nen dute heldu diren as-
teburutan. BTT edo men-
di bizikleta ibilaldiak an-
tolatu dituzte Lesa kan
eta Plazaolan irai la ren
18rako eta Saran eta Be-
ran irailaren 25erako.

LESAKAKO BTT
Beti Gazte Elkarteak

antolatuta, igande hone-
tan, irailak 18, eginen da
Lesakako BTT ibilaldia.
Bi ibilbide izanen dira au-
keran, 52 kilometrokoa
bat eta 32 kilometrokoa
bertzea, erdi mailako zail -
tasuna eta zailtasun al-
tua dutenak eta 1.700
me troko desnibel posi-
tiboarekin.

Kirolariak 09:00etan
aterako dira Lesakako
plazatik. Hori baino le-
hen, 08:00etatik aitzine-
ra eman beharko da ize-
na, edo Internet bidez
(www.betigazte.net edo
www.kirolprobak.net) or -
tzegun hau baino lehen.
Egun berean apuntatuz
gero, bazkideek 10 eu-
ro ordaindu beharko di-
tuzte eta ez direnek 17
euro. Internetez eginez
gero, berriz, 15 euro. 

350 lagunetan finka-
tu dute partehartzaileen
muga. 

PLAZAOLAKO BTT ETA
MARATOI ERDIA

Natur bideen Europa-
ko Eguna dela aprobe -
txatuz, bi ekimen presta-
tu ditu Plazaola Partzuer -
go Turistikoak: VIII. Men-
di Bizikleta Martxa alde
batetik, eta V. Maratoi Er-
dia bertzetik. 

Maratoi Erdia auke-
ratzen dutenek Gipuzkoa
eta Nafarroaren arteko
mugatik Lekunberrirako
bidea egin beharko du-
te, 21 kilometro. 09:30 -
ean aterako dira. Izen-
ematea lasterketa baino
lehen egin beharko da
eta asteazken hau, irai-
lak 14, izanen da azken
eguna. Lekunbe rriko Tu-
rismo Bulegoan edo

www.plazaolakirolak.org
helbidean egin beharko
da, 15 euro ordainduta. 

Mendi Bizikleta Mar -
txa nahiago dutenek hi-
ru ibilbide izanen dituzte
aukeran: 40 kilometro-
koa (Andoain-Lekunbe -
rri), 15 kilometrokoa (Lei -
tza-Lekunberri) eta 4 ki-
lometrokoa (Lekunberri-
Mugiro-Lekunberri). Ka-
su hauetan aitzinetik edo
egun berean eman dai-
teke izena.

Ibilbide luzea aukera -
tzen dutenek izena ai tzi -
netik ematen badute 11
euro ordaindu beharko
dituzte eta egun berean
15 euro; hamabortz ki-
lometrokoa aukeratuz
gero, aitzinetik 7 euro eta

egunean bertan 9 euro;
lau kilometroko bidea au-
keratzen duenak aitzine-
tik 2 euro eta egun be-
rean 3 euro ordaindu be-
harko ditu.

SARAKO BTT
Sarakoa Turismo Bu-

legoak antolatua da Sa-
rako Mendi Bizikleta pro-
ba eta bi ibilbide izanen
dira aukeran: 22 kilome -
trokoa eta 32 kilometro-
koa. Goizean, 09:00etan
aterako dira plazatik eta
1.400 metroko maldari
egin beharko diote au -
rre. Kaskoa beharrezkoa
izanen da, baita lizen tzia
edo urtebete baino gu -
ttiago duen medikuaren
agiria ere. 

Bizikletan ibiltzeko
ateraldiaz gain, zintzur
bustitzea, hornidura pun-
tuak eta opariak ere iza-
nen dira parte har tzen
dutenentzat.

Ibilaldian atera nahi
duenak zortzi euro or -
daind u beharko ditu eta
informazio gehiago na-
hi badu Turismo Bulego-
ra jo dezake (0033) 559
542014. 

BERAKO BTT
Hilaren 25ean,  10:00 -

etan, bertze mendi  bizi -
kleta ateraldi bat antola-
tu du Beran Gure Txo-
koa Elkarteak. Matzada-
tik abiatuta hiru ibilbide
izanen dira aukeran,
joan  den urtean bezala:
lehendabizikoak 30 kilo-
metro ditu, bigarrenak 20
kilometro eta haurrenak
10 kilometro. Bazkideek
10 euro ordaindu behar-
ko dituzte eta bazkide-
ak ez direnek 15 euro.

Parte hartzaileei kami -
setak eta txirrindulari -
tzako materiala banatu-
ko zaizkie opari gisa. Ho -
rrez gain, lasterketaren
bukaeran, Kate Bikek
oparitutako materiala eta
bi bizikleta zozketatuko
dira, baita Larun Haizpe
Berako merkatarien el-
karteak emandako diru
txartelak ere. Luntx ttiki
bat ere izanen da. 

TXIRRINDULARITZA � BI EGUNETAN BINA HITZORDU 

Mendi bizikleta ibilaldiak eginen dira
Lesakan, Plazaolan, Saran eta Beran

ARGAZKIA: SARAKO TURISMO BULEGOA
Txirrindulariak joan den urteko Sarako mendi bizikleta ibilaldian.

LESAKA

2
IBILBIDE

52 kilometrokoa bat eta
32 kilometrokoa bertzea
izanen dituzte aukeran.

PLAZAOLA

3
IBILBIDE 

40 kilometrokoa,
15ekoa eta 4koa 

aukeran.

SARA

2
IBILBIDE

32 kilometrokoa bat eta
22 kilometrokoa bertzea
izanen dituzte aukeran.

BERA

3
IBILBIDE

30 kilometrokoa, 20koa
eta 10ekoa aukeran,
azken hori haurrentzat.
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G. PIKABEA | OIZ
Herriko frontoian la -

xoan jokatuz eman zi-
tuen bere lehenbiziko
pilotakadak Andoni Sal-
diasek, oraindik muti-
koa zela. Handik erre-
monterako saltoa egin
zuen eta 14-15 urtere-
kin klasekide batzuk Do-
neztebeko erremonte
eskolan izena eman zu-
tenean, eurekin anima-
tu zen. Hantxe eman zi-
tuen urte bat eta erdi,
Landerrekin entrena -
tzen. Gero Iruñerako bi-
dea hartu zuen eta bo-
lada batez han ibili zen
erremontean. Azken bi
urteotan, berriz, Herna-
niko Galarretan ibili da
eta oraindik hala segi -
tzen du. Baina orain ez
da afizionatua, orain
profesionala da.

Bi hilabetez profesio-
nalekin entrenatzen ibi-
li ondotik, abuztuaren
13an debutatu zuen
Hernaniko Galarreta
frontoian eta «arrunt on-
gi» joan zela kontatu di-
gu. «Hasieran pixka bat
urduri» sentitu arren,
adierazi digunez, «par-
tida ongi hasi zen eta
akitu arte ongi joan zen».
Oriamendi enpresa sor-
tu zenetik, bera eta Jai-
me Juanmart iñena
añorgarra dira profesio-
naletan debutatu duten
lehenbiziko bi jokalari-
ak.

Afizionatuetatik pro-
fesionaletara pasatuta
ez omen du alde haun-
dirik nabaritu: «salto

haundi haundia ere ez
da izan. Bi hilabete da-
ramatzat profesionale-
kin entrenatzen eta en-
trenamenduak berdin -
tsuak dira, nahiz eta par-
tida batzuk gogorrago-
ak diren». Eta egia erra -
te  ko, abuztu gogo rra
izan du, atse den har -
tze ko denbora gehiegi-
rik gabe. Debutatu zue-
netik, bi astez zazpi par-
tida jokatu baititu. 

Azken aldian, parti-
dak tarteko entrena-
mendu guttiago egiten
dituzte, baina normale-
an entrenatzera Gala -
rretara joaten da Oizko

gaz tea, bertze profesi-
nonalekin entrenatzera:
«San Migel, Zubiri, Ba -
rrenetxea, Oinatz, Ma -
txin VI.a...», aipatu dizki-
gu. Gaineratu digunez,
«astean hiru aldiz entre-
natzen dugu, astelehe-
netan, asteazkenetan
eta ortziraletan. Orain,
ordea, astez ere parti-
dak izaten ditugu».

Entrenamenduez
aparte, aunitz zaintzen
dela ere aitortu digu Sal-
diasek. Aunitz argaldu
da eta dietistarekin da-
bil, eta berekin, aunitz
kontrolatzen duela azal-
du digu.

INDARRA AIPATZEKOA
Atzelaria da eta in-

darra da bere ezau ga rri
nagusienetakoa. Eza-
gutzen duen edozeini
galdetuz gero ere, ho-
rixe nabarmenduko lu-
ke. Teknika, ordea,
hobe tu behar omen du:
«teknika aunitzik ez dut
eta ikasi beharra dut».

Debutatu berria iza-
nik, aunitz erreparatzen
die bertze profesiona-
lei eta gustukoenen ar-
tean, Migel Mari Urru-
tia sal dias tarra eta Ju-
len San Mi gel donezte-
barra aipatu dizkigu. Eta
gustuko frontoia? «He -
rri ttikietan ere ibiltzen
gara baina nik nahiago
dut Galarreta».

ERREMONTEA BIZIBIDE
IZATEKO AMETS

Oraindik gaztea ba-
da ere,19 urterekin, gar-
bi du erremontean se-
gitu nahi duela. Maia -
tzaz geroztik, Martikon
lan egiten du eta hilabe -
te honetan ere segitu-
ko du. Hori akitzean,
erre monteari dedikatu
nahi dizkio orduak, eta
Oriamendirekin duen sei
hilabeteko kontratua on-
gi aprobetxatu nahi du.
Gerora, urtero berritzen
dute kontratua. «Bitar-
tean lana ateratzen ba-
da, lanean ere segituko
dut». Ikastea ez baita
berea: «ikastea ez zait 
gustatzen», dio. Erre-
monterako dohainak
badituenez, ea baduen
zortea horretan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Andoni Saldias oiztarra jokoan.

Duela lauzpabortz urte hasi zen erremonte-
an Andoni Saldias oiztarra eta orain, 19
urte dituenean, profesionala da. Abuztuaren
13an debutatu zuen Hernaniko Galarreta

frontoian profesionaletan, Oriamendi enpre-
sarekin. Hasteko, sei hilabeterako 
kontratua egin diote, baina gerora urtero
berritzen omen da kontratua.

Gogotik ari da entrenatzen eta horrez gain,
zaintzen ere bai, diestista baten aginduei
kaso eginez. Gaztea den arren, erremonte-
an segitzea gustatuko litzaioke.

Andoni SALDIAS |  Oizko erremontista profesionala

«Indarra da nire ezaugarri nagusia,
eta teknika hobetu behar dut»

PROFESIONALETAN
«Salto haundia ere ez
da izan. Bi hilabete
daramatzat profesio-
nalekin entrena tzen
eta entrenamenduak
berdintsuak dira, na -
hiz eta partida ba tzuk
gogorragoak diren».

ENTRENAMENDUAK
«Astean hiru aldiz
entrenatzen dugu,
astelehenetan,
asteaz kenetan eta 
ortziraletan. Orain,
ordea, astez ere parti-
dak izaten ditugu».
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Lehenengo,
bigarren eta
hirugarren
mailako
aizkolariak
ariko dira

TTIPI-TTAPA
Aizkora gustuko due-

nari ez zaio aukerarik
faltako datozen egune-
tan, lehenbiziko, biga-
rren eta hirugarren mai-

lako saioak jokatuko
baitira. Horietako auni -
tzetan, Euskal Herriko
edo Nafarroako txapel-
dunak erabakiko dira.

Igande honetan,
Euskal Herriko I. Mai-
lako Aizkora Txapel-
ketakokanporaketa jo-
katuko da Arbizun eta
eskualdeko ordezkari
bakarra Oihan Larre txea
beratarra izanen da.
12:00etan hasiko da
saioa eta sailkatzen di-
ren lehen sei aizkolariek

Elizondon azaroaren
6an jokatuko den fina-
lerako txartela eskura-
tuko dute.

Irailaren 25ean Na-
farroako II. Mailako
Aizkora Txapelketako
finala jokatuko da Uhar-
ten (Iruñea). 17:30ean
hasiko da lehia eta bortz
aizkolarietatik hiru es-
kualdekoak izanen di-
ra: Arkaitz Olano leitza-
rra, Jose Antonio Loiar-

te zubietarra eta Bein -
tza-Labaiengo Xabier
Mindegia.
Nafarroako I. Maila -

ko Aizkora Txapelke-
tako kanporaketa urria-
ren 2an jokatuko da
Etxa  r r i  A rana tzen ,
13:00etatik aitzinera.
Bertze aizkolariekin ba-
tera, inguruko hauek ere
han izanen dira: Dona-
to Larre txe aranztarra,
Ander Erasun aurtizta -

rra, Jon Rekondo lei -
tzarra, Oihan Larretxea
berata rra eta Ruben Sa-
ralegi leitzarra. 

Egun berean Euskal
Herriko III. Mailako
Aizkora Txapelketa jo-
katuko da Aizarnazaba-
len, 18:00etan hasita.
Sei aizkolari ariko dira
nor baino nor, eta tar-
tean Jose Antonio Loiar -
te zubietarra eta Asier
Pellejero aresoarra.

AIZKORA � NAFARROA ETA EUSKAL HERRI MAILAN

Aizkora
txapelketetako
hainbat saio
jokatuko dira heldu
diren asteburuetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Oihan Larretxeak Nafarroako eta Euskal Herriko I. Mailako Txapelketetan parte hartuko du.

Bigarren eta
hirugarren
postuak
eskuratu dituzte
batek baino
gehiagok

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko hain-

bat herri kirol txapelke-
ta jokatu dira azken al-
dian eta guztietan ibili

dira fin eskualdeko ki-
rolariak.
Txinga eramateko

txapelketan bigarren
postua eskuratu du Mie-
lanjel Sukuntza leitza -
rrak. 21 plaza eta 10,33
metro eginez, erraz ho-
betu du joan den urte-
ko bere marka (16 pla-
za. 1/2, 6,5 metro).
GizonezkoenMaila

Nagusiko Trontza Txa-
pelketan, iaz bezala,hi-
rugarren gelditu dira Igor

Lasaga beratarra eta Ja-
bier Galarregi etxalarta -
rra. Lanak 15 minututan 
eginez, iazko denbora
56 segundotan hobetu
dute.
Emakumeen Tron -

tza TxapelketanBera-
ko Nerea Sorondo eta
Amaia Gartzia bigarren
sailkatu dira, 05:39ko
denbora eginez.
Lasto-jasotzeko txa-

pelketan igantziarren
lana aipatzekoa da. Iaz
bezala, bigarren geldi-
tu da Iñaki Bereau (22
jasoaldi+segundo 1); hi-
rugarren Karlos Se in 
izan da (21 jasoaldi+3
segundo), bedera tzi ga -
rren Oskar Telletxea (19
jasoaldi+4 segundo);
hamabigarren Arkaitz
Re tegi (12 jasoaldi) eta
hamalaugarren Eneko

Telletxea (11 jasoaldi).  
Orga Joko Txapel-

ketan, seigarren eta
zazpigarren postuak Jo-
seba Petrirena berata -
rrentzat (2 itzuli eta 1,50
metro) eta Lazaro Bu-
jan lei tzarra ren tzat (1
itzu li, 1/2, 6,20 metro)
izan dira, hurrenez hu -
rren. Jabier Gala rregi ere
aritzekoa zen, baina ez
zuen parte hartu.

HERRI KIROLAK � HAINBAT MODALITATETAN

Bikain moldatu dira
eskualdeko
kirolariak Euskal
Herriko herri kirol
txapelketetan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mielanjel Sukuntza leitzarra Euskal Herriko Txinga Txapelketan bigarren izan da aurten ere.
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Erakusketak
ELIZONDO
Baztan-Bidasoaldeko
Anfas elkartearen 50.
urteurrena
Irailaren 19tik 30era
50. urteurreneko era-
kusketa Arizkunenea
Kultur Etxean.

SENPERE
Mariemi Otaolaren
lanak Larraldean
Irailaren 3tik urriaren
1era. Artista
bilbotarraren
eskulturak ikusgai
Larraldean. 

Bestak
ANIZ
Arrosarioko
Amabirjinaren bestak
Urriaren 2tik 5era.
Xehetasunak 35.
orrialdean.

ARANO
Atzeratutako Santioak
Irailaren 17an.
Xehetasunak 31.
orrialdean.

IGANTZI
San Migel bestak
Irailaren 28tik
urriaren 2ra.
Xehetasunak 14.
orrialdean.

URROZ
San Migel bestak
Irailaren 28tik
urriaren 2ra.
Xehetasunak 24.
orrialdean.

DONEZTEBE
Besta ttikiak
Irailaren 23 eta
24ean. Xehetasunak
22. orrialdean.

AMAIUR-ARIZKUN-
ERRATZU
Errebestak
Irailaren 23-24an.
Xehetasunak 36.ean.

ETXALAR
Urritzokietako bestak
Irailaren 14 eta 18an.
Xehetasunak 18.
orrialdean.

Kontzertuak
ELIZONDO
DJ Aitormix & DJ
Madgic Ilargi ostatuan
Irailaren 16an ariko di-
ra, 22:00etatik goiti.

BANKA
Esperantza biradak
gaualdia elizan
Irailaren 23an

20:30etik aitzinera ,
Izarrak, Pil pil, Nadine
Elgoyhen eta Joa,
Artxeroak, Maitena
Monaco, Xalbador eta
Ihidoi, Aurelie Etchepa-
re eta Marina Elizondo,
Aire Ahizpak eta Ban-
karrak. Sartzea urririk.

Ospakizunak
ETXALAR
Hainbat ekitaldi
Herriko Ostatuan
Irailaren 17an
17:00etan mus txapel-
keta, 20:00etan trikipo-
teoa Irune eta Itxasore-

kin, 21:30ean bertso
afaria Julen Zelaieta
eta Oskar Estangare-
kin, gauerditik aitzinera
Heineken besta DJ
Pis tolsekineta 04:00e -
tan pintxoak doan.

GOIZUETA
Iskibi kanpinaren
Euskal Jaia
Irailaren 18an eginen
da. Xehetasunak 30.
orrian.

BERA
Dantzari Ttiki Eguna
Irailaren 24an antolatu
du Gure Txokoa elkar-
teak. Xehetasunak 15.
orrialdean.

DONEZTEBE
Nafarroako
Nekazaritzaren Eguna
Irailaren 24an Nafa -
rroako Nekazaritzaren
XXVII Eguna antolatu
du UAGN sindikatuak.

ITUREN
Joaldunen Eguna
Irailaren 24an antolatu
du Ibintzak. Xehetasu-
nak 21. orrialdean.

Jardunaldiak
ETXALAR
Hegaztien inguruko
jardunaldiak
Irailaren 16tik 18ra
hegaztien inguruko jar-
dunaldiak antolatu ditu
Bertizko Partzuergo
Turistikoak. Xehetasu-
nak 18. orrialdean.

Azokak
DONEZTEBE
Udazkeneko Merkatua
Irailaren 23an
Udazkeneko Merkatua
antolatu du Donezte-
barrak Elkarteak. Xehe-
tasunak 22. orrian.

Ikastaroak
LESAKA
Meditazio tailerra
Irailaren 16an barre-

ELIZONDO | 2001.09.24-25
Pirinioetako behi onenen
lehiaketa-enkantea

Piriniar arrazako Espainiako le-
hiaketa-enkantea eginen da.
Ehunka abelburu ikusteko au-
kera izanen da, baita azokak,
lehiaketak, dastaketak…

Lehiaketak

ETXALAR | 2011.09.16-18
Hegaztiak hobe ezagutzeko
jardunaldiak

Hegaztien inguruan gauza ge-
hiago ezagutzeko asmoz, aste-
buru honetan jardunaldiak anto-
latu ditu Bertizko Partzuergo Tu-
ristikoak.

Jardunaldiak

SENPERE | 2011.10.01 arte
Mariemi Otaolaren eskulturak
Larraldean

Irailaren 1etik urriaren 1era Ma-
riemi Otaola artista bilbotarra-
ren eskulturak ikusgai daude
Larraldean, ortziraletik igande-
ra, 16:30etik 20:30era

Erakusketak

irailak 15 - 29

PROPOSAMENA

IGANTZI
Dantzarien lana ikusgai
San Migel egunean

Uda izan ohi da besta
garaia, baina udazken
hasieran ere bestak
izaten dira gure inguru-
an. Hainbat herritan
erre bestak edo besta
ttikiak izanen dituzte.
Urrozen eta Igantzin,
berriz, herriko bestak,
San Migelak. Bortzirie-
tako herrian, egun han-
diko Meza Nagusiaren
ondotik dan tzari gazte-
ak nahiz helduak lane-
an ikusteko aukera iza-
nen da. 

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Irakasle lanak asti libreauzten diola onartzen
du Jexuxek eta denbo-
ra horretarako afizio
ezberdinak ditu: «men-
dia gustokoa dut, hon-
dartza ere, zinea, an -
tzerkia, musika...». Ho -
rregatik, beretzat bi as-
teburu erabat ezberdin
izaten ahal dira perfek-
tuak: «larunbatean for-
mal ibili eta igandean
Baztango Mendigoiza-
leekin mendira joan
egun pasa edo larunba-
tean lagunekin bazkal-
tzera edo afaltzera joan
eta gero parranda ede -
rra botatzea. Biak ba-
teratzea ez da posible».
Zinema bereziki gogo-
ko du eta azken aldian
ikusitakoen artean,
Montxo Armendarizen
“No tengas miedo” pe-
likulak «inpaktatu nau»,
Aktoreen artean, «Luis
Tosar arras gogoko dut
eta berriki antzerkian zu-
zenean ikusteko auke-
ra izan dut». Oporretan
Holandan eta Belgikan
izan da uda honetan eta
«gogoa dut Europako
Iparraldea ezagutzeko».
Hainbat mobidatan ibi-
lia da Jexux, «baina «po-
liki-poliki ikasten ari naiz
ezetz erraten eta gau-
za batzuk uzten».

«Bi asteburu erabat
ezberdin eta biak
izaten ahal dira
perfektuak»

Nire aukera

Jexux BAILON
Elizondioko irakaslea

neko pentsamenduen
joan-etorriak isilarazten
ikasteko tailerra, doan.
19:00etatik 20:00etara
Dasya zentroan. Deitu
edo idatzi: 691 025855
centrodasya@gmail.com.

BERA
Euskal dantzak
Irailaren 17tik azaroa-
ren 19ra euskal dan -
tzak ikastaroa antolatu
du Gure Txokoak, la-
runbatean 12:00etan.
Izen ematea irailaren
17an.

Hitzaldiak
BERA
Autoestimaz
Irailaren 19an Empo-
deramiento, autoesti-
ma y salud mental
hitzaldi irekia Belande-
ta aretoan, 18:00etan.
Hizlaria: Miren Peralta. 

Lehiaketak
ELIZONDO
Pirinioetako behien
lehiaketa-enkantea
Irailaren 24 eta 25ean
Espainia mailako lehia-
keta enkantea eginen
da. Xehetasunak 34.
orrian. 

BAZTAN-BIDASOA
Boluntariotza eta
elkartasunaz bideoak
Azaroaren 11n akituko
da Bidelagun elkarteak
Bertzeen la rruan jarri
izenburupean antolatu-
tako bideo lehiaketa.

Mendi Itzuliak
BERA
Hamargarren Mendi
Itzulia
Irailaren 18an eginen
da Mendi Itzuliaren 10.
edizioa. 32 km.ko ibil-
bidea. 

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Elkar-en irakurle hasiberrientzako bildumako, Ba-
telako azken lanean, herriko seme bat udalera,

boterera, herritarren laguntzarekin nola ailegatzen
den kontatzen duen istorioa argitaratu du. 
Mitxel Muruak harria lantzen duen gizon indartsu
baten ipuina idatzi du. Nola diren gauzak, azkene-
an alkate bilakatzen da. Literaturaren aldarrikapen
eta jolas gisa definitu du lana idazleak. «Literatu-
rarik gabe, nola egin umea moralaz jabetzeko? Zer
dagoen ongi eta zer gaizki jakiteko? Gaizki dago
lapurtzea, baina zergatik? Literaturak badauka
hezkuntzan zeregina, eta ipuin txiki honetan bada-
go aldarrikapen hori: erakutsiko dugu, baina has
gaitezen gauzak kontatzetik». Funtzio hori kontu-
an izan du zarauztarrak, eta literatura transmisioa
dela pentsatzen duenez, ipuin tradizionalaren egi-
tura hartu eta forma berri bat ematen saiatu da.
Ahalegin hori alferrik litzateke, ordea, Antton Ola-
riaga irudigileak espiritu hori jaso ez balu, istorioa-
ri bizirik eman ez balio.

Elorrioko (Bizkaia) Ardoxka Gastronomia Elkar-
teak ardoa dastatzen ikasteko jakingarriak eus-

karaz azaltzen ditu www.catarvino.com/euskara.html
webgunean. Dastatzea produktu baten azterketa
sentsoriala egitea da, kasu honetan, ardoarena.
Horretarako, ikusmena, usaimena, dastamena eta
ukimena erabiliko dira. Bakoitzaren ezaugarriak eta
erabili behar diren tresnak zehazten dira webgu-
nean. Horretaz gain Hileko Gaia atalean, hainbat
gomendio eskaintzen dira, oso era didaktikoan.
Saia zaitez sailean, hainbat gomendio orrialde na-
gusian agertzen den dasta tzeko teknika ikasitako-
an, ardo-mota desberdinen ezaugarriak bereizten
ikasiko dute. Hiztegi Enologikoaedo Egileak eta zu-
re iritzia atalen bidez, gaian gehiago sakontze ko
edo norbere zalantzak eta iritziak adierazteko au-
kera eskaintzen du. Bideoak ere ikus daitezke.

Izate taldea bere azken lanaren emaitza aurkezte-ra dator, Donibane-Ziburuko laukote rockeroak,
hiru urtez «Gure negu hotzak» izeneko disko be -
rriaren konposaketak eta grabaketa landu ondo-
ren. Bigarren lan honetan ere, auto-ekoizpena eta
musika librearen ildoa segitu du taldeak. Hamabi
kantu berriz osatua, erritmika indartsu, gitarra ke-
mentsu eta ahots goxo ala bortitz batzuen bidez,
hitzen gorputza azpimarratzeko nahikeriarekin. Hau-
ek, Odei Barroso bertsolaria, Xabi Biscay kantaria
(Sorotan Babies eta BKBO) eta Otalazt olerkilaria-
rekin eskutik idatziak. Hamar bat urteko ibilbidea-
ri esker, Izate lapurtar taldea heldutasun gehiago-
rekin agertuko da Euskal Herriko taulen gainean,
energiaz beteriko zuzeneko emanaldiak eskaintze-
ra. Kontzertuak www.izate.net webgunean eta aur-
kezpen kantua entzungai www.myspace.com/iza-
te webgunean.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Josetxo hargina

Liburua

MITXEL MURUA
ANTTON OLARIAGA

www.izate.net

Gure negu hotzak

Musika

IZATE

Ardoa dastatzen
ikasteko webgunea

Internet

CATARVINO.COM
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LESAKA. Plazan garaje
itxia errentan emateko.
� 675  714360 /  948
637931.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA
eskaintzak

SARA. Jatetxe batean
zerbitzari euskalduna eta
esperientziaduna behar
da asteburuetan lan egi-
t eko .  � ( 0033 )  559
542131/ 686 561525.

BAZTAN. Emakume eus-
kalduna behar da hau-
rrak zaindu eta etxeko la-
nak  eg i t eko .  � 689
805677/ 948 580210.

LARRAUN, LEKUNBE-
RRI ETA ARAITZ-BETE-
LUn kirol ekintzetarako
monitorea behar da ae-
robic, pilates, gimnasia...
egiteko. Irailean haste-
ko, euskalduna. �948
604545 / 649 205310.

ZUGARRAMURDI. An-
salas ostatuan lan egite-
ko neska bat behar da.
Euskara eta frantsesa da-
kizkienak. �948 599082.

Jatetxe batean sukalda-
ria behar da, esperien -
tziaduna. �686 561525.

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
LESAKA. Etxebizitza bi-
familiarra salgai, prezio
onean. �609 477277.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ZUGARRAMURDI. Pisua
errentan ematen da. Su-
kalde-egongela, bainu
bat, 3 logela eta terraza
t t i k i a  bad i t u .  � 675
520339. 

BERA. Eztegara pasea-
lekuan pisu mobleztatua

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Azkaine karri-
kan 24 m2ko lokala salgai.
Orain arte garaje moduan
erabilia. �667 796439.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Plaza Berria ka-
rrikan, etxabe edo bajera
errentan emateko. Bule-
gorako prestatua, ber tze
edozein lanerako molda-
tu erraza. Behar baduzu...
diruagatik konponduko
gara. �948 630287 / 619
530386.

errentan emateko. �948
630270/ 678 542773.

ETXALAR. Herrigunean
etxea errentan emateko.
Baratzea egiteko moduan
eta lorategia re badu.
�948 635142.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

MALERREKA, BERTI-
ZARANA EDO BAZTAN -
en baserria edo etxea
errentan hartu nahi dugu.
�667 602597.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. Pisua osatzeko
2 neska behar dira. 200
euro (berogailua barne).
�620 747213.

IRUÑEA. Lagun bat be-
har da ikasle pisu bat kon-
partitzeko. �675 714360/
948 637931.

ETXEBIZITZAK
salgai

ETXALAR. Zaharberri -
tzeko den borda salgai,
lur eremuarekin. �661
121540.
ETXALAR. Bi solairuko
etxebizitza adosatuak
salgai, errentan emate-
ko edo erosteko aukera-
rekin. Estreinatu gabe,
zuzenean promotorea-
rengandik. Garajea eta
txokoa ere bai. Denak
kanpora ematen du.
� 669  432480 /629
443405.

BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, 2 bainugela, terra-
za haundia. Dena kanpo-
ra begira. 36 m2ko atikoa
aukeran. �650 981950.
DONEZTEBE. Egoera
onean dagoen pisua sal-
gai. 2 logela eta traste-
lekuarekin. 114.000 eu-
ro, 19 milioi pezeta. �649
472658.
DONEZTEBE. Ogiberri-
ren gainean pisua salgai.
Sukaldea, 2 logela, egon-
gela, 2 bainugela, tras-
telekua eta 36m2ko terra-
za. Dena hegoaldera.
�656 770373.
DONEZTEBE. Parrokia
karrikan 130 m2ko pisu
eraberritua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea,
2 bainugela eta balkoi-
terraza. �619 374998.

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 56 0703304329 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): 24,00 € (=)

Zerri gizena
1,223 € kiloa. (-0,012)

Zerramak:
0,420€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,16 (=)
1.koa 3,86 (=)
2.koa 3,62 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,24 (=)
1.koa 3,96 (=)
2.koa 3,84 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00 (=)
idixkoak  200,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,85/2,95
Zaldi-behorrak: 1,75/1,95
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,00/8,70
8-10 kilokoak: 6,70/6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren  26tik irailaren 2ra bitarteko prezioak)
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LANA
eskariak

URROZ. Aiton-amonen
ilea apain dezaket bakoi -
tzaren etxean. Ile-apain -
tzaile tituluduna. �689
126822.

Gizonezko batek enko-
fratzaile edo igeltsero
lanak eginen lituzke.
�660 698567.

Emakume bat adineko-
ak zaintzen edo bertze
edozein lanetan ariko li -
tzateke. Asteburuetan la-
nean aritzeko prest da-
go. �671 122776.

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRA
salerosketak

Audi A3 2.0 TDI Ambi-
tion autoa salgai. 140 cv,
3 ate, gorria, 140.000 km.
12 .000  eu ro .  � 660
368460.

Citroen Xsara 1.4 I sal-
gai, 2001ekoa, baina ba-
karrik 24.000 kilometro-
rekin. Beti garajean ego-
na. �695 707644.

Toyota Land Cruiser 90
Vx autoa salgai, 2000. ur-
tekoa. 148.000 km., trak-
zio permanentea eta bi
blokeo, disko eta frenoen
pastilla berriak, kubierta

rekin. Hagitz egoera one-
an. �646 221837. 

ANIMALIAK
salgai

Hispano-arabe con me-
dia carta 2002ko beho-
rrasalgai. Jatorri arabiar-
polakoa (MAKHSAM).
Etxean  jaio eta hezita-
koa. Jarrera oso onekoa
eta behargile gogotsua.
Ez du inolako arazorik.
Perratua. Bakunatua eta
desparasitatua. Prezio in-
t e resga r r i a .  � 679
236689.

Oilagar ehizerako setter-
ingeles arrazako zakur-
kumeak salgai. Atta eta
ama ehiztari onak. �662
594838/948 630238.

DENETARIK
galdu/aurkituak

GOIZUETA. Etxeko gil -
tzak aurkitu dira eta gal-
du dituenak galde deza-
la udaletxean. �948
514006.

DENETARIK
salerosketak

BMX bizikleta etamen-
diko bizikleta salgai.
�648 876044.

Belar idor bolak salgai.
�660 393436.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

mixto Graber AT berri-be-
rriak, kristal ilunak, engan -
txea… karrozeria oso ona
dauka, ez kolpe eta ez
arrastorik.  �647 705834.

Derby cross citymoto-
r ra  sa lga i .  125  c .c .
2009ko urrikoa. 11.000
kilometro. Etxearen ga-
rantia urrira bitarte. Trans-
misio kit berria, tubo es-
kape berria eta gurpilak
erdiberriak. Prezioa:
1.400 euro. �653 087191.

Fiat Bravo JTD Sport
sa lga i .  2001ekoa .
143.000 kilometrorekin.
Egoera onean. �679
759066.

Nissan Terrano II 2.7 TD
Intercooler salgai. 2003 -
koa. 190.000 KM. Kaja,
enbragea eta frenoak al-
datu berriak. Egoera one-
an. 7.000 euro (hitz egite-
ko prest). �659 098781

Opel astra 1.6 16v 105
zaldikoa salgai, 2007.ur-
tekoa, 76.000 kilometro-

TTIPI-TTAPAk kazetaria behar du
ordezkapenetarako

Eskatzen da:
• Kazetaritza edo euskal filologia ikasketak izatea
• EGA edo baliokidea den euskara maila

Kontuan hartuko da:
• Kazetaritza lanetan esperientzia izatea
• QuarkXPress programa erabiltzen jakitea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea

Bidali curriculuma info@ttipi.net helbidera

TTIPI-TTAPAk diseinatzailea behar
du ordezkapenetarako

Eskatzen da:
• Diseinu grafikoaren arloko ikasketak izatea
• EGA edo baliokidea den euskara maila

Kontuan hartuko da:
• Diseinu grafikoan esperientzia izatea
• Photoshop eta QuarkXPress erabiltzen jakitea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea

Bidali curriculuma info@ttipi.net helbidera
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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

Zorionak eta
mu  xu bat EÑAUT
ARBU RUA POR TU -
RI irailaren 8an 2
urte bete di tue -
lako. Aran tzako
ama txi Jo xepa
eta izeba Kar -
men eta Mertxe.

Zorionak ITOITZ
AGIRREZABAL
NIETO aresoarrari
irailaren 6an
urteak bete di -
tue  lako. Me rien -
da goxoa presta-
tu! Aresoko fami-
lia eta amona.

Zorionak EDURNE SANCHEZi
irailaren 5ean 4 urte bete
dituelako. Zorionak eta muxu
bat Sunbilla eta Irungo familia-
ren partetik, eta bereziki
Oihanen partetik.

IKER eta SAIOA beratarrek iraila-
ren 6an eta 25ean 5 eta 7 urte
eginen dituzte. Zorionak familia
guztiaren partetik eta ongi pasa
eguna.

Zorionak Aresoko
OIHANA ONSALOri
irailaren 6an urte-
ak bete dituelako!
Egun eder bat
pasa dezazula
eta ea afaritxo
bat egiten dugun.
Zure lagunak.

ARKAITZ LOIARTE
OLANO leitza-
rrak urteak bete
ditu abuztuaren
29an. Zorionak
aitatxo, amatxo
eta Ugaitzen
partetik. Muxu
haundi bat.

Aupa ARKAITZ!
Zorionak attuna,
amona, zure
osaba Mieltxo
parranderoa,
Mikaela, Amaia
eta Imanolen
partetik. Muxu
haundi bat.

Donamariako OINATZ

BALEZTENAk 3 urte bete ditu.
Zorionak Bihotzen partetik.

LEXURI AROTZE -
NA PORTUk 5
urte be teko ditu
irailaren 15ean.
Au nitz urtez gu -
re onddo biltzai-
leari, aitatxi eta
amatxiren par-
tetik.

LEXURI AROTZENA PORTU lesaka-
rrak 5 urte beteko ditu irailaren
15ean. Zorionak Marilokilla!
Familia osoaren eta bereziki
aitatxo, amatxo, Orti, Elorri eta
Aiert anaien partetik. 5 muxu
haundi-haundi!

Lesakako PAXKUAL TABERNA
gure attattok urteak beteko ditu
irailaren 14an. Zorionak atta eta
ongi pasa zure egunean! Ama,
Laida, Zihara eta familia guztia-
ren partetik.

Donamariako
ANE BERISTAIN
REKARTEk urteak
beteko ditu irai-
laren 16an. Zo -
rionak zure bos-
garren urtebe-
tetzean. Eider,
ama eta atta.

ANARTZ LUJANBIO goizuetarrak
urteak beteko ditu irailaren
25ean. Zorionak artista! Ongi
pasa zure 3. urtebetetze egune-
an. Muxu pila zure familiaren
partetik.

Donamariako BIHOTZ

BALEZTENAk irailaren 24an 5 urte
beteko ditu. Zorionak Oinatzen
partetik.

ENEKO IRIARTE
ITURZAETA ariz-
kundarrak urte-
ak beteko ditu
irailaren 14an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat etxeko
guzien partetik.

ANARTZ LUJANBIO NARBARTE

goizuetarrak 3 urte beteko ditu
irailaren 25ean. Zorionak potto-
lo! Atton-amon, izeba-osaba eta
bereziki amatxoren partetik.
Muxu haundi bat, matte zaitut!

Beintza-Labaiengo BEÑAT ek 
6 urte eginen ditu irailaren
15ean. Zorionak lagunen 
partetik.

Elizondoko MATEO LERTXUNDI FLO -
REZek irailaren 14an 4 urte beteko
ditu. Zorionak aita, ama, anaia,
arrebak, lehengusu eta lehengusi-
nak eta familia guztiaren partetik.
Ekarri pastelak eta txanpaina.
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