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Murrizketen kontra irakasleak
grebara deitu dituzte hilaren 27rako
Ez da Nafarroako hezkuntza publikoan sindikatuek deitu duten mobilizazio bakarra. Gobernuak egin dituen murrizketen
aurka, ortziralero kontzentrazioak egiten ari dira ikastetxe atarietan eta urriaren 18an eta 20an paroak eta hilaren 25ean
manifestazioa ere iragarri dituzte. Sistema publikoa da aldarrikatzen dutena. ERREPORTAJEA � 4-5

Diana INIESTA
Margolaria eta psikologoa

«Pinturak zure burua
hobeki ezagutzeko
aukera ematen du»

Bartzelona utzi eta
Baztanera etortzea erabaki

zuen duela urte batzuk.
Orain Erratzun bizi da.

ELKARRIZKETA � 3

Amaia Gartzia eta
Nerea Sorondo

Nafarroako txapeldun
arpanean

Urriaren 1ean Igantzin
jokatutako txapelketan,

19 segundoko aldea atera
zioten bigarren bikoteari.
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G. PIKABEA | ERRATZU
ZeregitenduBartzelo-
nako emakume batek
Erratzun?
Arteari buruzko aldizkari
batean,Baztanenaireza-
balean pintura ikastaro
bat egitekoa zela irakurri
nuenduela13urte. Ikas-
taroa egin nuen eta Bar-
tzelonara itzuli nintzen.
Ordutik aitzinera, guttie-
nezurteanbehinetortzen
hasi nintzen. Aldi bere-
an, Bartzelonan La Van-
guardia egunkarian hasi
nintzen. Ardura haundi-
ko lana zen, eta psikolo-
gia ikasketekin tartekatu
nuen. Azkenean, lana
utzi eta honat etortzea
erabaki nuen. Ikasketak
akitu eta psikoterapeuta
laneanetapinturairakas-
le hasi nintzen.
Noizhasizinenmargo-
tzen?
Hitzik gabe adierazteko
beharragatikhasinintzen
margotzenduela15urte.
Pinturaaunitzezereindar-
tsuagoada,zureburuare-
kin barneko elkarrizketa
bateginenbazenubeza-
la.Zureburuahobekieza-
gutzeko aukera ematen
du.Zureerritmora,baina
koadroarekin elkarrizke-
tan, norbere burua des-
kubritu egiten da.
Noladefinitukozenuke
zure estiloa?
Uste dut inpresionismo-
tik aunitz duela, trazua
bainogehiagokoloreada.
Gehiago axola dit senti-
tzendudanaadierazteak.
Egunerokoan, pentsatu
eta gero jokatzen dugu.

Arteak, ordea, esperi-
mentatzekoaukeraema-
tenduetasentitu,esperi-
mentatu eta gero emai-
tzaren inguruan pentsa-
tzeko aukera. Nire lanak
bide horretatik doaz.
Margoikastaroezgain,
psikologolanaereegi-
ten duzu. Azaldu...
Urritikmaiatzerahaureta
helduendakomargoikas-
taroak eskaintzen ditut,
eta 6 eta 79 urte bitar-
teko ikasleak ditut. Hor
ikusiduthelduekerresis-
tentziagehiagodituztela.
Autozentsura, bertzeek
guretaz zer pentsatuko
duten beldurra, hanka
sartzekobeldurra... Ber-
tzalde, abuztuanaire za-

balean 6 eta 12 urte ar-
tekoendakomargo ikas-
taroaereematendut.Bai-
napsikoterapeutabeza-
la ere ari naiz eta artete-
rapia ikastaroa bide ho-
rretatik doa. Ez da tera-
piabat,ezgaraguretrau-
metaz solasean hasiko
eta ezdut inor analizatu-
ko;tailerhauekbirsortze-
ko aukera ematen dute.
Norberak sentitzen due-
na da garraitzitsuena.
Arteterapiatik haratago,
adierazpenartistikoadei-
tukonioke.Pertsonaba-
ti prozesu batean lagun-
tzea da kontua: musika,
literatura, antzerkia edo-
ta dantzarekin sentitzen
denaz norbere buruare-

kin elkarrizketa egitea.
Etorkizunera begira,
zein asmo dituzu?
Baztan-Bidasoko ehiza
jardunaldienirudiaegite-
koeskatudidateetaaza-
ro eta abenduan Berti-
zen erakusketa irekiko
dut.Arteterapiakoikasta-
ro bat ere emanen dut,
urrianedourtarrilean,eta
ekainean New Yorkera
joanen naiz hilabete ba-
terako,arteaikastekona-
zioartekoeskolaonene-
tariko batera. Hurrengo
urtean, Bartzelona, Do-
nostia edota Madrilen
erakusketakeginnahini-
tuzke. Halere, helburu
nagusiahauretaheldue-
kin lan egiteko begira-
tzenikasteadaetanoski,
euskaraz ongi egitea.
Zerbaitgaineratukoze-
nuke?
Gustatzen zaizuna egi-
tea ez dela zaila. Sufri-
menduaematendu,bai-
nabaitapoztasunhaun-
dia ere. Nik bi bizitza di-
tudala erraten dut, bat
lehengoaetabertzeaau-
keratu dudana. Lehen-
go prozesu hartan ego-
kitzeaezinezkoazeneta
oraingoanuneoroegoki-
tzen ari naiz. Badira une
zailaketamailaekonomi-
koaneregogorrada.Hau
bokazioz egiten baita,
etaezerrentagarriadela-
ko.Bainagauzagutibe-
har dira eta horrek ezdu
preziorik. Nik denbora
behar dut eta horrek ez
dupreziorik.Gusturana-
go,gustatzenzaidanean
ari naizelako.

Duela 13 urte ezagutu zuen Diana Iniestak
(Bartzelona, 1971) Baztan. Aire zabalean pin-
tura ikastaro bat egitera etorri eta Baztanez
eta baztandarrez maitemindu zen. Geroztik

guttienez urtean behin Baztan bisitatzen hasi
zen. Eta duela urte batzuk Bartzelonako bizi-
modua alde batera utzi eta Erratzura bizitzera
etortzea erabaki zuen. Psikologoa ere bade-

nez, psikoteraupeuta lanean ere badabil, eta
haur eta helduendako margo ikastaroak ere
eskaintzen ditu. Berari buruzko xehetasun
gehiagorako: http://dianainiesta.blogspot.com.

Diana INIESTA | Erratzun bizi den margolari eta psikologo kataluniarra

«Hitzik gabe adierazteko beharra
sentituta hasi nintzen margotzen»

MARGOAREN INDARRA
«Pintura aunitzez ere
indartsuagoa da, zure
buruarekin barneko
elkarrizketa bat egi-
nen bazenu bezala.
Zure burua hobeki
ezagutzeko aukera
ematen du. Zure errit-
mora, baina koadroa-
rekin elkarrizketan,
norbere burua desku-
britu egiten da»

GUSTUKO LANA
«Gauza guti behar
dira eta horrek ez du
preziorik. Nik denbora
behar dut eta horrek
ez du preziorik».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Diana Iniesta, aurten egin dituen margoletako batzuk inguruan dituela.



LEITZAKO AMAZABAL
INSTITUTUA
Leitzako institutuan,

aurreikusi baino irakasle
batguttiagoduteikastur-
te honetan. 33 irakasle
diragauregun,etaPello
Zestauzuzendariakazal-
dudigunez,«estuagoari-
ko gara lanean». Lagun-
tza behar duten ikaslee-
kin egoteko edo zaintza
orduetan nabaritu dute
murrizketahoribatezere.
Zestaukkritikatuegin

du Gobernuaren jarrera:
«publikoaren kontrako
neurriak dira murrizketa
hauek. Oinarrizkoak di-
ren hezkuntza eta osa-
sun publikoetan ari dira
murrizketakegitenetapri-
batuan ez dute deus ere
ukitu». Egoerarekin kon-
formeez,etahilabeteho-
netarako deituak diren
mobilizazioetanLeitzako
institutuak bat eginen
duelakoandagoZestau.

DONEZTEBEKO MENDAUR
INSTITUTUA
Murrizketen ondotik,

irakasle bat guttiago du-
te Donezteben, hau da,
hasieran aurreikusitako
28renordez,27dira.Ho-
rrezgain,irakaslebat«be-
randu»hasizelaereaipa-

tu digute zuzendaritza-
tik.«Lanorduosagarrigu-
ttiago ditugu eta horrek
zaintzak eta horrelakoak
egiteko denbora guttia-
godugulaerrannahidu»,
diote zuzendaritzakoek.
Horrez gain, zera gaine-
ratu digute: «Gobernuak
kanpora begira hainbat
plan dituela esaten du,
eta oso politak dira, bai-
na guk ez dugu horiek
aurrera ateratzeko bitar-
teko eta denborarik. Ha-
lere, hau ez da oraingo
kontua, lehendik dator».

BORTZIRIETAKO
TOKI ONA INSTITUTUA
Berako institutuan62

irakaslek hasi dute ikas-
turtea. Enkarni Peña zu-
zendariak kontatu digu-
nez, «kopuru aldetik au-
rreikusitakoaonartudigu-
te, baina batzuek lanaldi
murriztuaduteetaikasle
gehiagodira.Zaintzaketa
gure metodologia berri-
tzekoantolatzenditugun
lantaldeakegitekozailta-
sunak izan ditugu».
Hutsune horiei eran-

tzuteko,permutarensis-
tema paratu dute abian:
«irakasleak, ordu edo
egunzehatzbatean, ezi-
nen duela klaserik eman
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Ikasturte hasiera po-

lemikoaizatenarida.Kri-
sia tarteko, Nafarroako
Gobernuakaixturraksar-
tudituetaaurten, iazbai-
no%1,5guttiagoinberti-
tukoduela errandu.Sin-
dikatuak, ordea, bertze-
lakoadiote:«2010ekoau-
rrekontua 670 milioi eu-
rokoa izan da eta 2011n
635 milioikoa izanen da.

Beraz,aurtengoa%5,22
ttikiagoa da. Murrizketa
guztiakbatuz,hezkuntza
publikoan2011ko inber-
tsioa 2008koa baino tti-
kiagoa izanenda; eta ur-
te hartan ikasleen kopu-
rua orain baino %12 tti-
kiagoazen.2011nikasle
bakoitzeko inbertsio be-
ramantentzeko716,8mi-
lioieurobeharkolirateke».
Sindikatueniritziz,«bene-

tako murrizketa %12,8-
koa izan da».
Murrizketek bigarren

hezkuntzaneragindube-
reziki,etaeskualdekoins-
titutuetan badute horren
berri. Joan den ikastur-
tea bukatu baino lehen,
ikasturtehonetakoirakas-
leen zerrenda prest utzi
zuten, baina ekainean
murrizketak izanen zire-
la jakinarazi zieten.

HEZKUNTZA� MURRIZKETAK SISTEMA PUBLIKOAN

Aurreikusi baino irakasle
guttiagorekin hasi dute
ikasturtea eskualdeko
institutuek
Nafarroako Gobernuak egin dituen murrizketen
kontra hainbat mobilizazio egiten ari dira

Bereziki Bigarren Hezkuntzako
ikastetxeetan somatu dute
Nafarroako Gobernuak egin dituen
murrizketen eragina. Ondorioetako

bat 230 irakasle guttiago kontrata-
tu direla izan da. Leitza, Bera,
Doneztebe eta Lekaroz-Elizondoko
institutuetan ere kexu dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat mobilizazio egiten ari dira irakasleak murrizketen kontra. Argazkian Elizondoko institutuko irakasleak ageri dira.
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aurreikusten badu, ber-
tze irakasle batekin kla-
se-ordu hori trukatzen
saiatukodaikasleakaten-
dituak egon daitezen».
Murrizketen eragina

somatudute,bainahale-
re, «zortea» izan dutela
uste du Peñak. Izan ere,
DBHko 4. mailan ikasle
aunitzdituztelako,bertze
taldebat izatekoeskubi-
deaonartudie Gobernu-
ak, legeak ere horrela ai-
tortzen baitu. Baina hori
klaseakhasizirenegune-
raarte,ezzietenbaiezta-
tu. «Lortu dugu eta ho-
rrek arnasa eman digu».

LEKAROZ-ELIZONDO
INSTITUTUA
Kopurualdetik,1,6ira-

kasle guttiago dituztela
azaldudiguAgustinOla-
beLekaroz-Elizondoins-
titutuko zuzendariak.
Neurri berriekin, kontra-
tuak orduka egiten hasi
dira eta euren kasuan28
orduko murrizketa izan
dute,edobertzelaerran-
da, 1,6 irakasleguttiago.

Eskolaorduak17 iza-
tetik 18ra pasatuta, kla-
setikkanpokolanetanna-
baritu dute eragina: «ba-
tez ere, zaintzak egitera-
koan», dio Olabek. Ber-
tzelakomurrizketabatere
izandute: «premiahaun-
diko obra baterako ere
murrizketak izan dira».
Bere irudiko, Gober-

nuakeramanduenproze-
dura ez da egokia izan:
«hasieran, A plantillare-
kin lan eginarazi ziguten
hauteskundeak gainean
zirela. Alberto Catalan
hezkuntzakontseilariohi-
ak hauteskunde aitzine-
tikbazekiendenaeta lan
eginarazizigun.Etaekai-
nean,murrizketenondo-
tik, dena berrantolatze-
ko erranez etorri ziren».

ETORKIZUNA
«Etorkizuna eraikitzeko
Hezkuntza Publikoan
inbertitu behar da»

Enkarni PEÑA
Berako institutuko zuzendaria

Lehen Hezkuntzan murrizketen eragina ttikiagoa izan da
Hezkuntzapublikoanegindirenmurriz-

ketek ez dituzte bigarren hezkuntza beza-
laukitu lehenetahaurhezkuntzak. Iagehie-
nak espero zituzten irakasleekin ari dira la-
nean, ez guttiagorekin, ez gehiagorekin.
Bainahoribai,ordezkapenakberanduaile-
gatu zaizkie. Izan ere, orain, hamabortz
egunetikgoitikobajakbainoezbaitirabete-
tzen.Funtzionamenduetaformaziorakodi-
rua murriztu zaiela ere aipatu dute.

BAZTAN
Ordezkorikbidaliez,eta ikasturtehasie-

rakohamaregunaksei irakaslefaltazituzte-
la pasatu zituzten Urdazubi-Zugarramurdi
eta Baztango herrietako eskoletan. Gaur
egun, 58 irakasle dira hamaika eskoletan.
Elizondoko San Francisco Jabier ikaste-
txean, berriz, irakasle baten ezkontza bai-
mena tarteko, ordezkorik gabe pasatu zi-
tuztenhamabortz egun. Eta horrekin bate-
ra, irailaren 13an tutore batek baja hartu
etahandikbi asterabidali zietenordezkoa.

BERTIZARANA-MALERREKA
Irakaslebatenbajabetetzekoordezkorik

bidaliezdietelako,ahaldenbezalamoldatu
behar izan dute Iturenen. Gisa berean, Zu-

bietako bi ikasle Iturengo eskolatik kanpo
gelditu dira. Hamalau ikasletik goiti biga-
rren tutorea behar dela dio legediak, eta
IturengoeskolanHaurHezkuntzakohama-
sei ikaslek egin zuten aurrematrikulazioa,
tartean zubietarrak. Hezkuntza Sailak ez
duenez bi irakasle izatea onartu, Zubieta-
ko bi ikasle horiei Doneztebera joatea da-
gokiela erantzun du. Bertzalde, Eratsungo
eskolaitxieginduteetaoraindikdeuserran
ez badute ere, beldur dira heldu den ikas-
turtean Saldiasen ere gauza bera gertatu-
ko ez ote den. Izan ere, aurten sei ikasle
izan arren, hurrengo ikasturtean lau geldi-
tuko dira eta Eratsunen laurekin itxi dute.
EtaDoneztebekoeskolan,berealdetik, ira-
kasle baten ezkontza baimena bete gabe
gelditudaetaordezkapenbatastebetebe-
randuago egin zieten.

BORTZIRIAK
ArantzanetaBeranordezkapenekinatzera-

penak izan dituzte. Arantzan, ikasturtea
hasietahiruastezirakaslebatenfaltanegon
ziren,ordezkorikgabe.Beran,irakaslebatek
abuztu erdialdera baja hartu eta tutorea
izan arren, irailaren 12ra arte ez zuten or-
dezkorikbidali. LesakanetaEtxalarren,or-
dea, normaltasunez hasi zuten ikasturtea.
Igantzin, tutorebatgehiagonahizuten,bai-
na Gobernuak ez die onartu. Hala, hiruga-
rren zikloan bi talde izan ordez, bakarra
dute. Ordezkapenekin ere izan zuten ara-
zoren bat, irailaren 9an bidali baitzuten ira-
kasle bat eskolara, kurtsoa hasia zela.

LEITZALDEA
Areson arazorik gabe hasi dute ikastur-

tea, baina irakasleak formazio ikastaro bat
egitekoakzirenetazergatikezbadakiteere,
ez dutela eginen jakinarazi diete. Goizue-
tanetaLeitzanbajakbetegabepasatudu-
te ikasturte hasiera. Goizuetan hiru baja
bete gabe egon ziren, eta ikasleak eskola-
ra itzuli eta gero bidali zizkieten ordez-
koak. Bertzelako aldaketak ere badituzte:
bertsolaritza kendu egin diete, eta, aldiz,
ingeleseko lektorea bidaliko diete. Leitza-
ko eskolan, azkenik, lehenengo bi asteak
bi baja bete gabe joan zitzaizkien.

PUBLIKOAREN KONTRA
«Publikoaren kontra-
ko neurriak dira
murrizketa hauek»XXE

Pello ZESTAU
Leitzako institutuko zuzendaria

� HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE PUBLIKOAK

ZAINTZAK
«Zaintzak egiteko
denbora guttiago
dugu»

Doneztebeko Mendaur
institutuko zuzendaritza

PROZEDURA
«Gobernuak eraman
duen prozedura ez da
egokia izan»

Agustin OLABE
Lekaroz institutuko zuzendaria

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA
Ordezkapenak berandu ailegatu zaiz-
kie, eta funtzionamendu eta formazio-
rako diru partida murriztu egin diete.

MOBILIZAZIOAK
Murrizketen kontra,

hainbat mobilizazio egi-
tenaridirairakasleak: Na-
farroako ikastetxeetan
ortziralerokontzentrazio-
ak egiten ari dira. Horrez
gain,azkenordukoalda-
ketarik ezean, urriaren
18an ordu bateko paroa
eginenduteHauretaLe-
hen Hezkuntzakoek eta

hilaren20anbigarrenhez-
kuntzakoek;urriaren22an
manifestazioa izanen da
Iruñean; urriaren 25ean
bi orduko paroa eginen
duteguztieketa27angre-
ba eguna deitu dute.

SARAN ETA SENPEREN
Iparraldean ez dabil-

tza hobeki. Azken urteo-
tanhezkuntzapublikoko

milaka irakasle lanpostu
kendudituFrantziakoGo-
bernuak, eta heldu den
urteari begira, gehiago
egin nahi ditu. Murrizke-
tenkontra, irailaren27an
grebaeguna izanzeneta
Sara eta Senperen deia-
rekin bat egin zuten: Sa-
rako eskola publikoa eta
Olhain ikastolak, adibi-
dez, ateak itxi zituzten.
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Senpereko Zaldubi ikastolak 30 urte bete zituen
1971n ireki zen Senperen Zaldubi ikastola. Beraz, duela hamar urteko TTIPI-
TTAPAn 30. urteurreneko ospakizunen berri eman genuen. Ordurako, Senpe-
reko 130 familietako haurrak pasatuak ziren ikastetxetik, Beronika Zamora era-
kasleak aipatu zigunez. Herrikoak ez ezik, Sara, Zuraide eta Urdazubitik ere
etorri izan zirela adierazi zuen, 1973tik erakasle zenak. Lehenik bakarrik Ama
Eskola zen, 1990eko hamarkadan Lehen maila ireki zen. «Haurrak orain 10-11
urterekin ateratzen dira, gehienak Ziburu edo Kanboko kolegioetara Seaskako
sisteman segitzeko» jakinarazi zigun Zamorak.

Urriroan sartu gara, usoen hilabetea. Gure in-
guruko oihanak kolore harrigarriz tindatzen
direneko hilabetea… gorriak, laranjak, ho-

riak edo eguzkiak jotzen duenean itsutzen zai-
tuzten urre-kolore horiek. Elizondoko feria ezagu-
nen hilabetea ere ailegatu da, bailerako eta ingu-
ruko bizilagunak elkartzen garen eguna, aziendak
ikusi nahiz elikagaiak edobertzelako tresnak eros-
teko. Nork ez du inoiz baratxuriak, guardasola edo
turroiak ferietan erosi? De-
nak buruarekin baietz egi-
ten ariko gara, urte batean
edo bertzean gauza horie-
takorenbatgurepoltsanero-
ri izanen baita, seguru, hiru-
ak ez badira! Beraz, aurten
urriaren28anElizondotikpa-
satzen baldin bazarete eta
xokoren batean norbait mazapanak edo gisako
zerbait saltzen ikusten baduzue… ba eros ezaio-
zue zerbait, ziur ateratzen duten dirua helburu on
baterako izanen dela. Agur bana eta feria zorion-
tsuak izan!

Feria zoriontsuak

Nire txanda
Ruben GARATE

«Nork ez du
inoiz
baratxuriak,
guardasola
edo turroia
ferietan erosi?»

Jon ABRIL
UEMAko zuzendaritzan

UEMAko zuzendaritza
berriaaukeratuzenurria-
ren 1ean. Berako Ara-
larko zinegotzia izanen
da udal hauteskundee-
tanizandakoemaitzaren
araberakobanaketaiza-
nen duen batzordean.

Edurne ELIZONDO
Intsumisioaz liburua

Ez dugu nahi. Intsumi-
sioaren ahotsak Euskal
Herrian liburua aurkez-
tu du Berriako kazetari
beratarrak.Testigantzak
bildu ditu, esperientzia
pertsonalak,40elkarriz-
keta baino gehiagotan.

Hasier LARRETXEA
Poema liburu berria

Duela29urteArraiozen
sortu eta aspaldi hone-
tan Madrilen bizibidea
duen Hasier Larretxea
GortariolerkariakAtakak
poesia liburuaargitaratu
duAlberdaniarenesku-
tik.

Gerrikoa estutu beharko dugu! –agindu digu
andereak, otarrainxka, abakando eta bixi-
gua, ardo zaharrez ongi bustita bazkaldu

ondotik. Hortzak garbitzeko txotxa eskatu due-
neanetorridirakontuak.«Ezdagopalillorik,errekor-
te garaian gaude!» erantzun diote. «Hau lotsaga-
rriada!»egindumarmarandereak,hurrengoajustea
iragartzeko BMW auto ofizialera sartzerakoan.

Gerrikoa eta txotxa
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1991komartxoan,Nafarroakobertsolarien txa-
pelketan, gai hau atera zen kartzelako lane-
an: «Saiora ailegatzean, ohartu zara zu ez gai-

nerako bertsolari guziak emakumezkoak direla».
Harekin bertsolariei eta ikusleei ustekabea eman
nahi genien, denbora hartan harrigarria baitzen
horrelako zerbait gertatzea. Hurrengo urtean hasi
zen Estitxu Arozena; geroxeago Amaia Telletxea
eta Estitxu Fernandez... Hogei urte bertzerik ez da
pasatu!Orduan arraroa edopentsaezina zen ema-
kume bat jende aitzinean bertso kantari ikustea!
Bertsolaritzan ez eze, gainerako eremuetan ere
izugarrizko pausoak eman dira emakumearen eta
gizonaren arteko berdintasunera bidean: ofizioe-
tan, unibertsitatean, politikan, etxean... Hala ere,
oraindik aunitz falta da
eskubideetandenakpa-
rean egoteko.
Konparazio batera, ni
harritu egiten naiz urte-
ro, herriko bestetako
egun printzipalean, gi-
zasemeakbakarrik ikus-
ten ditudanean, prota-
gonista nagusi, karrika
nagusian edo plaza er-
dian;eskopetanahizma-
kila bizkarrean, edo es-
ku hutsik, batzuk desfi-
latzenetabertzeakdan-
tzan.
Ezzait iruditzenhorage-
ri denik gaur egun gure
gizartea nolakoa den,
ezta gehienok nola nahi
genukeen izateaere.No-
la liteke horretaz ez
ohartzea Udala edo herriko bestak prestatzen di-
tuen batzordea?
Emakumea plaza erditik baztertua egon da den-
bora luzean. Eta bakarren batek inoiz kontsegitu
badu toki hori bereganatzea, gero historia eskri-
bitudutenek isilikgordedute.Hasmentakorabuel-
tatuz, ez ote da orain baino lehen emakume ber-
tsolaririk izan paraje hauetan?
Ezagunak dira Bilintxen (1831-1876) bertso ba-
tzuk, emakume bertsolari bati zuzenduak. Hona
lehenbizikoa: «Aspaldiyan Joxepa famatua zeun-
den / gu berriz ikusteko desiotan geunden; / On-
darrabi aldian aditzen genduen / dama bertsolari
bat nola bazeguen / zeñak Euskal-erriyan parerik
etzuen».
Nor ote zen abizenik ez dakigun Joxepa hura?
Bertsotan, gizonak bertzerik aritzen ez zen tokian!
OrduanereemakumebalienteakHondarribian!On-
dotik etorri direnentzat bide egiten...

Emakumeak plaza erdira

«Harritu egiten naiz
urtero, herriko
bestetako egun
printzipalean,
gizasemeak
bakarrik ikusten
ditudanean,
protagonista
nagusi, karrika
nagusian edo plaza
erdian; eskopeta
nahiz makila
bizkarrean, edo
esku hutsik, batzuk
desfilatzen eta
bertzeak dantzan»

Mikel TABERNA Kapi

Badira urte mordoxka gure eskualdean zabor
edo hondakinen bilketa bereiztua egiten hasi
zela, eta itxuraz, oraindik ezduguulertu zer eta

zergatik egin behar den.
Lau ontzi mota daude hondakin horiek biltzeko: bei-
rarendako, kartoia eta paperarendako, ontziendako
eta bertze bat aurreko horietan sartzen ez direnen-
dako. Bai, hau ez da berria, eta nik banuen uste jen-
de aunitzek errespetatzen zuela bereixketa hori, bai-
na ikusi dut ez dela hala, ezta guttiago ere! Birzikla-
tzeko gai ez diren gauzak bota behar diren ontzi ber-
de gurpildunara botatzen ditu jende gehienak gauza
guztiak! Kristoren zerrikeria egoten da kontenedore
horietan, baina ez dugu ikusten edo ikusi nahi, estal-
kia ideki, barrenera bota eta alde egiten dugu: hor
konpon daitezela, norbaittek lekutuko du. Hori al da
pentsatzenduguna?Sekulakousainabotatzendute,
ustelkorrak diren gauzak botatzen direlako, aunitze-
tan poltsarik gabe, haragia, animaliak, ontzi, paper,
kartoi,belarra,arropa,etaasmatzenahalditugungau-
za guztiekin nahasketa
eginda.Horidenageroka-
mioi batek hartu, Iruñea-
ra eraman, eta animalia-
ko pila batean botatzen
du. Ez al da txorakeria?
Kontenedoreurdinetaho-
rietan pixkanaka-pixka-
naka zerbait biltzen da,
berdeetan,ordea,tonela-
dak,nonbait lekuaerebe-
harko da!
Erosketa egiten dugune-
an, erosten dugun gehie-
na hondakina da, plasti-
koak, metalak, eta abar,
ederki ordainduta gaine-
ra, alegia, zaborra eros-
ten dugu. Ez zaigu axola
denda urruti badago, ho-
ribai,kontenedoreaetxe-
tik hurbil nahi dugu, eta
Mankomunitateariordain-
du beharreko tasa garestia iduritzen zaigu. Ez al li-
tzake zuzena dendan hainbertze ordaindu duguna
gainetik kentzeagatik berdin ordaintzea?
Benetan larriaderitzot, erranbezala, zerezduguuler-
tu? Ez al zaigu hamaika aldiz azaldu nola erabili be-
hardirenhondakinak?Niri benetan,utzikeria saioga-
lanta iduritzenzaitzakarrontziberderadenabotatzea,
seguraski jakinda ez dela zuzena.
Aldaketak datoz hondakinen bilketa sisteman, segu-
raski prezioaren igoera ere bai, ea behingoz ohartzen
garen egin beharrekoaz, edo multak behar ditugu
ulertzeko?

Zer ez dugu ulertu?

Joseba URROTZ

Kolaborazioak

«Erosten dugun
gehiena hondakina
da, plastikoak,
metalak… ederki
ordainduta gainera,
alegia, zaborra
erosten dugu. Ez
zaigu axola denda
urruti badago, hori
bai, kontenedorea
etxetik hurbil nahi
dugu eta
Mankomunitateari
ordaindu beharreko
tasa garestia
iduritzen zaigu»
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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

Murrizketak
Nafarroan

Koldo SAENZ (LAB)

Murrizketagaraiakdi-
ra.Gobernuak aixturrak
hartuetahanetahemen
murrizketakegitenaridi-
ra. Murrizketak, ordea,
ezdituzteedozeinalorre-
tanegiten:zerbitzusozia-
letan eta zerbitzu publi-
koetanegitenaridiramu-
rrizketak, makroproiek-
tuentzakoetaberaienin-
teresenaraberakoalorre-
tarakodirulaguntzakbe-
re horretan mantenduz.
Aurreko ikasturtean

langileok pairatu behar
izan genituen lan erre-
forma, pentsioen erre-
formaetanegoziazioko-
lektiboaren erreforma.
Kurtso honetan, ordea,
nolaez,NafarroakoGo-
bernuak aitzindari izan

nahidumurrizketen las-
terketan eta aurreratu
berri du ia 300milioi eu-
ro murriztuko dituela.
2008anhasiginenkri-

si ekonomiko honekin
ERE-ekin,kaleratzeekin
eta abar. Nafarroan lan-
gabetuak 45.000 per-
tsonaizateraailegatuzi-
relarik. Bitartean Nafa-
r roako Gobernuak
2010eanOsasunbidean
700lanpostusuntsituzi-
tuen, eta230hezkuntza
publikoan. Hau horrela
izanik Nafarroan ez da-
go inolako arazorik di-
rua bertze gauzetarako
erabiltzeko; Opus Dei
finantziatzeko, AHT-a
eraikitzeko,NavarraAre-
na bezalako makro-
proiektuaeraikitzekoedo
segurtasun hirian diru-
tza inbertitzeko.
Adibiderik garbiena

eta mingarriena AHTre-
na da. Nafarroan AHT-
ren 8,5 km eraikitzeko
30milioi eurogastatuko

dira eta diru horrekin
Osasunbideanmila lan-
gile kontratatu daitezke
edo 0-3 urte bitarteko
hezkuntzasarepublikoa
eta doakoa eta uniber-
tsitatea eredoakoa izan
zitekeen.Honezgain,di-
ru horrekin ere zahar-
etxe publikoetan 1.312
lanpostu gehiago sor
daitezke.
Adibidehauekinargi

dago arazoa ez dela di-
rurikezdagoela,diruho-

ri zertan erabiltzen den
baizik.ArgidagoGober-
nu ezberdinek eta kasu
honetan UPN-PSN go-
bernuak erabaki politi-
ko bat hartu dutela sa-
re publikoa suntsitzeko
etaongizateestatuaber-
tan behera uzteko.
Hauezda langilepu-

blikoenarazolaboralbat,
jendarteosoari eragiten
dion arazo bat baizik.
Horregatik irakaskun-
tzako langi le nahiz

gainontzeko agenteek
burutuko dituzten mo-
bilizazioetan parte har-
tzeko deia luzatzen du-
gu; heldu den urriaren
18, 22 eta 25ean lan
uzteetatikhasietaurria-
ren27rako iragarritada-
goengrebaraino.Aunitz
dago jokoan mobiliza-
zio hauetan. Beraz, ate-
ra gaitezen kalera ber-
tzelakopolitikakaldarri-
katzera. Aditu gaitzate-
la!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Asier SARAGUETA (Berako bertso eskola) ) • Doinua: Haurtxo txikia

Lurran Eguna gainian dugu,
kaixo, hola eta alo!
harekin batin ekartzen dittu
horrenbertze gauza xalo:
Gazta ta sagardo lehiaketak,
zurgin, barazki ta talo.
Hoitabortz urte bete dittu ta
iñ diezaiogun txalo.

Lurraren eguna jaiotzeko,
zenbat bilera mantendu.
Hastapeneko hoiek eduki
zituzten mila endredu.
Horregatik gaur atzoko hoiek
behar dittugu omendu,
biharko Lurraren Egunakuk
hauek behar dute eredu.

Lurraren Egunak 25 urte
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nor dugu Idoia Gillenea?
34 urteko emakumea, bere bertu-
teak eta zailtasunakdituena. Eten-
gabe aldatzen eta ikasten ari de-
na.Umore onekoa eta bere burua-
rekin irri egiten duena.
Elizondon bizi den beratarra ala
Beran sortutako elizondarra?
Beransortubainabaztandarrasen-
titzen naiz.
Mendia,bizikleta,eskia...Probatu
dituzun kirolen artean zein duzu
gustukoena?
Mendiadagehiengustatzenzaida-
na baina bizikleta eta eskia zenbat
eta gehiago probatu, orduan eta
gehiago maite.
Kirola,asterokokontuaedo
noizean behin egiteko?
Asteroko kontua eta
gustura egiten dut.
Kirolazaparte,baduzu
bertze afiziorik?
Musikaadituetaabestu.
Bidaiatuz bisitatu duzun
tokirik politena?
Na Pali Coast
Kauaien. Ha-
waien. Leku
ederra,es-
perientzia
bitxia,eta
konpa-
niarik

hoberena.
Eta oraindik bisitatu ez duzun eta
gustura bisitatuko zenukeen toki
bat?
Zelanda Berria.
Baztango txokorik ederrena?
Irlintziko peñak.
Osasunpublikoanmurrizketakira-
garri ditu Gobernuak. Mundu ho-
rretan zabiltzanez, somatu duzu
horren eragina?
Ordezkapenakezdirabetetzen,ho-
nen eraginez ezin dugu zerbitzua
behar den bezala eman. Gainera,
lankideen arteko giroa kazkartzen
da lan handia eta batzuetan deli-

katua dugulako.
Zerdazurelanetikgehien
gustatzen zaizuna?
Beharbereziak dituzten
haurrekin lan egiten dut,
batzuk komunikatzeko
arazohandiakdituzteeta
momenturik politenak

hori lortzenduteneandira.
Amets bat?
Kontatzen
baldin ba-
dutagian
ez dira
bete-
ko
eta...

«Meniskoa hautsita
ebakuntza-gelatik
pasatu naizen lehenbi-
ziko aldia izan da.
Profesionaletan dara-
matzadan lauzpabortz
urteotan sekula ez
nuen deus ere izan. Ez
dut beldurrik pasatu,
baina pixkat urduri
nengoan (...) Enpresak
binakakoa jokatzea
nahi du eta niri ere
gustatuko litzaidake,
baina zaila ikusten dut.
Bi hilabeteko baja
erran didate».

Julen SAN MIGEL
Doneztebeko erremontista
D. VASCO, 2011.09.29

«Bertzelako inolako
borrokak ez du lortu
gizartean intsumisioak
lortu zuen babesa eta
oihartzuna. Mundu
guztia ados zegoen
intsumisoekin, dena
zuten alde (...) Guztia
defendatzeko desobe-
dientzia zibil ez bortitza
aukeratu zuten. Eta
gainera, umorez eta
irudimena erabiliz egin
ohi zituzten protestak.
(...) Gizarteak ahantzi
egin du intsumisioaren
borroka»».

Edurne ELIZONDO
Berako kazetaria
BERRIA, 2011.10.02 � Idoia GILLENEA � Elizondoko gaztea
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BERA

Bezperan ere
ekitaldiak izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Ezguttiago,ezgehia-

go.Aurtenmendelaurde-
na beteko du Lurraren
Egunak.GureTxokoaEl-
karteakantolatuta,urria-
ren 23an izanen da, bai-
na bezperan ere izanen
dira ekitaldiak.

URRIAK 22, LARUNBATA
• 15:30ean Lizuniagako
igoera.
• 18:30eanBaserriak ar-
gazkierakusketaLabia-
ga Ikastolan.
• 19:00etan barazkiopil
lehiaketaetatrikitilariak.

URRIAK 23, IGANDEA
• 09:30ean lehiaketara-
kobarazkiak,gaztaketa
sagardobotilakbilduko
dira Ricardo Barojan.
• 10:30etik aitzinera es-
kulangileen azoka eta
barazki erakusketa.
• 11:00etan Bortzirieta-
ko gasna lehiaketa eta
Berako trikitilariak.
• 12:00etan sagardo le-
hiaketa. Musikaeskola-
komusikarien eta Ban-
daren karrikabuelta.
•15:30eanZirikaZirkus-
en ikuskizuna Altzaten.
•Bitartean,zaharetxean
eskulaneraskusketaeta
Kuxkuxtu txaranga.
• 17:00etatik aitzinera:

GureTxokoakodantza-
rien saioa, arpana txa-
pelketa, sari banaketa,
enkanteak,bertsolariak
eta Trikidantz taldeare-
kin dantzaldia Altzaten.
• 18:15ean pilota parti-
dakEztegara frontoian.

Ehiza eta Arrantza
Elkartea
Ehiza etaArrantzaEl-

karteakzuzendaritzabe-
rrituduetaorainlehenda-
kariaJoseLorenzoJaure-
na da, lehendakariordea
Miguel Angel Martinez,
idazkariaGermanCasti-
llo,diruzainaMatiasTelle-
txea eta bokalak IonDo-
zagarat, RufinoDozaga-
rat, Igor Ordoki, Joseba
Iantzi,FernandoEtxega-
rai, Jabier Altzuguren,
Asier Lazkano, Patxi To-
rres, Jose Mª Mitxelena
eta Pruden Kiroga.

Edurne Elizondoren
azken lana
EuskalHerriosokoin-

tsumiso, hauen senide,
garaikoepaileetaaboka-
tuenesperientziakjasoz,
liburuakaleratuduEdur-
ne Elizondo herritarrak,
Ez dugu nahi. Intsumi-
sioaren ahotsak Euskal
Herrian izenburupean.
GatuzainTxalapartarekin
argitaratu du, eta 40 el-
karrizketa
baino gehia-
go egin ditu.

KULTURA � GURE TXOKOA ELKARTEAK ANTOLATUTA

Mende laurdena
beteko du urriaren
23an eginen den
Lurraren Egunak

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Gaztetxoen erakustaldia Dantzari Ttiki Egunean
Gure Txokoako dantzari gaztetxoekin batera, Sara, Ibarra eta Andoaingo tal-
deakelkartu ziren irailaren24anegin zenDantzari Ttiki EgunarenXVII. edizioan.

Ba al zenekien…
Martiko enpresa Basque Culinary Center Fun-
dazioarenpatronatukokideadela?ZentroaDo-
nostian dago eta Europako lehenengo gastro-
nomiako goi mailako ikasketa zentroa da.

? UTZITAKO ARGAZKIA

Dornakuko auzotarren besta
Ohibezala,MesedeetakoAndreMariarenbestaospatu zen irailaren25eanDorna-
kuauzoan.GoizeankanperanegindakomezanaurtenhildakoBalkezenekoRoxa-
ri Irazoki Matxikote izan zen gogoan eta ondotik hamaiketakoa egin zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

220 lagunek parte hartu dute Mendi Bizikleta Ibilaldian
GureTxokoaElkarteakantolatuta, irailaren25eaneginzenMendiBizikletaIbilaldia-
ren XIX. edizioa arrakastatsua izan zen. Hiru zirkuitu izan ziren aukeran: 33 kilome-
trokoa 157 lagunek aukeratu zuten eta Nestor Gonzalez izan zen lehenbizikoa, 20
kilometrokoa 27 lagunek egin zuten eta Luis Mariezkurrena izan zen bizkorrena
etagaztetxoetan(10kilometro)Unai Iparragirreherritarra izanzen36partehartzaile-
ren artean azkarrena. Katea Bikek emandako bizikletak Iñaki Rodriguez eta Jokin
Lopezentzat izanzirenetaLarunHaizpeMerkatarienElkarteakemandakoseieros-
keta bale ere zozketatu ziren. Gure Txokoako zuzendaritzak eskerrak eman nahi
izan dizkie kolaboratzaileei, eta batez ere, 25etik goiti boluntarioei.
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LESAKA

BERTSOLARITZA � TOPAKETAK

Euskal Herriko
bertso-eskolen
topaketak herrian
eginen dira
azaroaren 12an
Bertso-poteoa,
bazkaria,
bapateko saioa
eta Oskar
Estangarekin
dantza eta
kantua izanen
dira egitarauan

Aitor AROTZENA
Euskal Herriko ber-

tso eskolen topaketak
azaroaren 12an ospa-
tuko d i r a he r r i an .
Beeeee Eguna izenbu-
rupean eginen den os-
pakizunaren egitaraua
goizeko11:30eanhasi-
ko da, partaideak Arra-
noostatuanelkartzean.
Eguerdian bertso po-
teoa eg inen da ,
14:00etanbazkaria iza-
nen da Linddurrenbor-
da sagardotegian eta
bazkalondoan bertso
jarriaketasorpresak iza-
nendira.19:00etanbat-
bateko saioa eskainiko
duteZialdoanAlaiaMar-
tin, Xabier Silveira, Ira-
txe Ibarra eta Julen Ze-
laietabertsolariek,Ego-
itz Aizpuru eta Iker Iri-
artegai-jartzaileenerra-
netara. 22:00etatik ai-

tzinera,Atxaspi ostatu-
an Oskar Estangarekin
dantza eta kantua iza-
nen da. Bortzirietako
Bertso Eskolak, dena
den, egitarau hau «es-
pontaneoei esker des-
kuadratzea» espero du
eta bertsoak laguntze-
ko «panderoak, albo-
kak,bonboak,arpaketa
norberaren instrumen-
tuak onartzen dira».

Kultur Etxeko lanak
azaroaren 28an
hasteko asmoa
Herriko Etxea prest

dago kultur etxeko eta
liburutegiko lanak aza-
roaren 28rako hasteko.
Horretarako, lanen es-
leipena lehenbailehen
egiteko asmoa azaldu
du. Hain zuzen, hori da
Espainiako Gobernuak
onartua duen 3,6 milioi
euroko dirulaguntza
emateko jartzen duen
baldintza, lanak aurten
hastea.
Dena den, oraindik

orain diru hori ziurtatu-
ko duen ebazpenaren
zain daude Herr iko
Etxean eta Nafarroako
Gobernuarekinerekon-
taktuandaude,nahizeta
oraindik ez duten bile-

rarik lortu.Proiektuosoa
NafarroakoGobernuak
jarritako baldintzen
menpeegindaetaorain-
dik ez dute dirulagun-
tzarikziurtatu.Modube-
rean, Principe de Viana
erakundearen onespe-
naren zain daude.
TTIPI-TTAPAren az-

ken alean aipatzen ze-
nez, irailaren 16an gai
hau aztertzeko bilera
egin zen, baina bilera
hori ez zuen Bilduk hu-
tsadeitu, udal taldegu-
ziek baizik.
HerrikoEtxetikaipa-

tu digutenez, «epe al-
detik estu gabiltza eta
horregatik gauzak abu-
do erabaki beharra to-
katu zaigu, eta ezin du-
gu nahi genukeen mo-
duko prozesu parte
hartzaile bat burutu,
proiektu hau aitzinera
ateratzeko.Halaere,be-
hin kultur etxea egina
dagoela, hau gestiona-
tzeko modu parte-
hartzaile baten beharra
ikusten dugu eta hon-
tan herritarren inplika-
zioak garrantzi handia
izanen du».

Hautetsien
ordainsariak
Udalak erabakita-

koarenarabera, alkate-
ak dedikazio osoa iza-
nen du eta horregatik
23.800 euroko soldata
garbia izanen du. Oso-
kobilkuretanparte har-
t zeaga t i k 75 eu ro
ordainduko zaizkie
zinegotziei, eta batzor-
deetan parte hartzea-
gatik 25 euro batzorde
buruari eta 10 euro gai-
nerakozinegotziei.Gai-
nerako bileretan parte
hartzeagatik20euroor-
dainduko zaio zinego-
tzi bakoitzari. Alkateari
ez zaizkio dieta hauek
ordainduko.

San Fermin
elkartearen Eguna
Urriaren 21ean os-

patuko du San Fermin
erretiratuen elkarteak
bere eguna. 12:30ean
hildakobazkideenome-
nezmeza izanen da eta
ondotik omenaldia es-
kainiko zaie aurtenDia-
mantezko eta Urrezko
Ezteiak ospatzen di-

tuzten senar-emazteei
eta 85 urte betetzen di-
tuzten bazkideei.
60 urte ezkondurik

betedituzteZelaikobor-
dako Santiago Zapi-
rain eta Avelina Altzu-
gara ik, eta 50 urte
ezkondurikRicardoAla-
vaetaJuliaZaportaketa
SalvadorAltzugarai eta
NatividadLarraldek.Ha-
mahiru bazkidek bete
dituzte aurten 85 urte:
Santiago Zapirain, Fe-
lipeMendegia,Carmen
Txoperena, Angelita
Mitxelena,ManuelaUbi-
ria,Maria Luisa Pelleje-
ro, Pedro Lasaga, Juan
Ramon Ordoki, Federi-
co Txoperena, Merce-
des Zabalozuazola,
JuanaLeiza,MiguelMi-
kelajauregi eta Manuel
Loiarte. Omenaldiaren
ondotik,EtxalarkoBen-
tara bazkaltzera auto-
busean joanen dira eta
bazkalondoan, urtean
egiten diren lehiaketa
ezberdinetakoirabazleei
sariak emanen zaizkie
eta musika izanen da,
berriz ere herrira auto-
busean bueltatzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Presoak lantokietara itzultzea eskatu du LABek Arcelorren
Arcelor Mittalek Lesakan duen lantegian Arcelor Mittal Lesaka eta AMDS Pro-
cessing-eko langileek elkarretaratze bat egin zuten irailaren 30ean, Euskal Pre-
soen eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko, LAB sindikatuak buruturiko
ekimenean. Guztira 50 langile inguru elkartu ziren.
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OSPAKIZUNAK � EKITALDIAK ASTEBURU OSOAN

Igande honetan
ospatuko da
Usategietako
besta
Herriko gazteek
bezperatik
hainbat ekitaldi
antolatu dituzte

Irune eta Itsaso
Etxalarrentzat eguna

haundia izaten da Usa-
tegietako Igandea. Aur-
ten, hala ere, bezperatik
zenbait ekitaldiz goza-
tzeko aukera izanen da
herrian.

URRIAK 15, LARUNBATA
•17:00etanmustxapel-
keta frontoian. Apun-
tatzeko aldez aurretik
frontoian bertan.
• Bitartean artisau pos-
tuak frontoian ikusgai.
• 18:30ean Xentimorik
gabeumorezkoantzer-
kia Kultur Etxean Ra-
mon Agirre eta Inazio
Tolosaaktoreezagune-
kin.
• Ondotik, sagardo eta
pintxo dastaketa fron-
toiantxalapartazlagun-
duta.

• Gero, gazte afaria La
Basque jatetxean.
•00:30etikaitzinerakon-
tzertuak plazan: Legez
kanpo, Scapando eta
Ingo al deu? taldeekin.

URRIAK 16, IGANDEA
•Goizetik, nahi duenak,
ohitura den bezala, ur-
teroko itzulia egiteko
aukera izanen du Usa-
tegietan barrena.
• 18:00etatik 21:30era
dantzaldiaEgantaldea-
rekin.
• Arratsaldean ostatua
paratuko du frontoian
Altxatak.

Bisita gidatuak
Usategietan
Aurten ere Usategie-

tanbisitagidatuakanto-
latu dira ehiza tradizio-
nalanolaegitendenera-
kusteko. Urriaren 1etik
azaroaren 20ra arte iza-
nendiraetapreziohaue-
tan: pertsonako 4 euro
etataldeetan3europer-
tsonako. Aitzinetik erre-

serbaeginbeharda690
267756 telefonoan.

Kultur Egunak
Urrian hainbat ekital-

di izanendiraKulturEgu-
nen barne. Urriaren 7an
haurrentzako malabare

tailerraegitekoazenpla-
zan. Urriaren 14an Aire
ahizpenkantaldiaizanen
daElizan 19:00etan, eta
ondotik, piano eta txis-
tu kontzertua izanen da
elizan. Urriaren 21ean
txistu kontzertu didakti-

koa eginen da Kultur
Etxean 15:00etan; hila-
ren22an21:00etanber-
tso afaria eginen daHe-
rrikoOstatuanetaondo-
tik, Lesaka eta Leitzako
bertso eskolen arteko
desafioa jokatuko da.

ETXALAR

ARGAZKIA: JULEN ZUBIETA

Herriko Ostatuko mus txapelketa
Irailaren 17an Herriko Ostatuan egin zenmus txapelketan 16 bikotek parte har-
tu zuten. Irabazleak Ibai Gallardon eta Jon Ibarra izan ziren eta bigarrenak Xa-
bier Etxarte eta Aitor Telletxea. Lehenengoek Elgorriagako bainuetxean zirkui-
tua eta bazkaria irabazi zuten eta bigarrenek, berriz, txanpain botila bana.

ARGAZKIA: MAITE GOIENETXE

Etxalarko trikitilariak Donostian
Irailaren 21eanEtxalarko trikitilariakDonostiara joan zirenZinemaldiarenbarne
Aktibista filmaren promozioa egiteko. Film hau hemendik urte batera estreina-
tuko da. Hasteko, kalejira bat egin zuten Kursaaleraino eta ondotik bi pisuko
autobus batean kontzertua eskaini zuten.
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IGANTZI

OSASUNA � KONTSULTAREN PROIEKTUA

Medikuaren
kontsulta haunditu
beharrean berria
egitea proposatu
du Udalak
Oraingo
kontsulta
haunditzeko
emandako
dirulaguntzari
uko egitea
erabaki du

TTIPI-TTAPA
Medikuaren kontsul-

ta berria egiteko asmo-
tandabilUdalaetahorre-
kinbatera,Osasunbidea
Nafarroako Osasun
Zerbitzuko zuzendariak
oraingo kontsulta haun-
ditzeko eta eraberritze-
koemandakodirulagun-
tzari uko eginen dio.
Beregaraian,udalar-

kitektuek medikuaren
kontsulta haunditzeko
etaeraberitzekoobraren
memoriaeginetaViana-
ko Printzea erakundera
bidali zuten eskaera.
Hauen txostena, ordea,
kontrakoa izan zen eta
udal ordezkariek Osa-
sunbideko arduradune-
kin gaia aztertzeko bile-
ra egin zuten.
Udalaren irudiko,

«onartutako proiektua-
rekinedobertzealterna-
tibarekin gutti haunditu-

ko litzateke eraikuntza
etabeharrakhaundiago-
akdira.Horrelaizanlitez-
keen zerbitzu guztiak ez
lirateke sartuko haundi-
tzehonekin».Lekua«tti-
kia»gelditukodelaazpi-
marratuduteUdaletiketa
horregatikproposatuda
«obra hau ez egitea eta
kontsulta berri bat egi-
teko pentsatzea».
Hala, oraingo kon-

tsultahanditzekoeman-
dako dirulaguntza ber-
tan behera geldituko li-
tzateke eta hurrengo di-
rulaguntzadeialdianme-
dikuaren kontsulta be-
rria egiteko partida bat
gordetzekoeskatukodio
Osasunbideari.

Bake epailea
Udalakbakeepaileti-

tularraizendatzekodeial-
dia egin ondotik, hiru in-
teresatu aurkeztu ziren.
Eskaerakaztertuta,Uda-
lakAntonioLizardiEtxe-
beste izendatu du bake

epaile kargurako eta
Anuntxi Txoperena Ma-
txikote ordezko izateko.

Zinegotzien
ordainsariak
Aitzinekoalean,zine-

gotziekosokobilkuraba-

koitzera joateagatik 180
euro jasoko dituztela ai-
patu zen, udal aktak ha-
laargitaratuzuelako.Bai-
naaldaketabat egonda
etazinegotziek160euro
hartukodituzteosokobil-
kuretara joateagatik.

ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Bukatu dira bestak
Giro eta eguraldi ederrarekin joan dira aurtengo sanmigelak ere. Adin guztie-
tako jendeak izan du ongi pasatzeko aukera eta orain hurrengo urtekoen espe-
roan egon beharko da. Bestetako ekitaldirik jendetsuena, ohi bezala, herri ki-
rol saioa izan zen –ikusi argazkiak–.
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ARANTZA

HEZKUNTZA � ALDAKETAK GURASO ELKARTEAN

Lau kide atera eta bertze lau sartu
dira Guraso Elkartean
Sartu direnek
bi urterako
ardura hartu
dute

Nerea ALTZURI
Ikasturteak martxa

hartua du. Goiz arra-
tsaldez lanean hasiak
dira hilabete honetan,
gainerako ikastetxee-
tan bezalaxe. Eskolako
gurasoen ordezkari tal-
deakere,GurasoElkar-
teak, alegia, bilerak ha-
si ditu.
Guztira, zazpi lagu-

nek osatzen dute eta bi
urte egin ondotik, lau
gurasokardurakutzieta
bertze lau amatxo au-
keratuak izan dira.
Arantxa Otegik, Pili

Telletxeak, Sonia Iturri-
ak eta Beatriz Iparragi-
rrek utzi dute; eta Miri-
anErrandonea,Maixux
Etxeberria, Marian La-
rralde eta Amaia Apao-
laza gurasoen taldera
bildu dira.
MaixeOskoz,Pili La-

rretxea eta Jesus Mari
Goizuetak azken ikas-
turtea dute elkartean.

2012ko bidaia
Alemaniara
Heldu den urtean,

abuztuaren 20tik 28ra
zehazki, Alemaniara
joateko oporraldia an-
tolatu da.
Martin Legarrak an-

tolatu eta gidatzen di-

tuen bidaietan, orain-
goanAlemaniakohain-
bat inguru ezagutzeko
aukera izanen da. Ho-
rrelakobidaiak lehena-
gotik prestatzea kome-
ni izaten da, eskaintza
arrazoizkoak lortze al-
dera. Hortaz, 50 plaza-
ko eskaintza denez, in-

teresatuek lehenbaile-
h en ho r re n be r r i
ematea eskatzen da.
Horretarako informa-
z i o t e l e f onoa 948
634030 da.
Bertzalde, aipatu,

aurten bidaian ibili di-
renek udan Igantziko
Biltoki elkarteanbazka-
ri ederra egin zutela
igantziarrek antolatu-
ta. Egun polita pasatu
zuten.

Yoga ikastaroa
martxan
Urriaren 11tik aitzi-

nera, yoga ikastaroa
eskainiko da herrian.
Ariketa fisikoak, oreka
emozionala, kontzen-
trazio mentala eta er-
laxazioa eskainiko di-
ra, horiekin guztiarekin
norberak bere burua
hobeki ezagutzeko.
Heldu den asteartean,
urriak 11, eginen da le-
henbiziko saioa eta
hortik aitzinera, astear-
tero 20:00etatik 21:00-
etara izanen dira.
Norbaitek apuntatu

nahi badu 627 395245
telefonora deitu behar
du eta Klariz galdetu.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kultur Egunak prestatzen
Kultur Egunetako prestaketek aitzinera segitzen dute. Oraindik egitaraua guztiz
zehaztuaezbadagoere, joandenurtean,GurasoElkarteakpottokekinpaseoak
antolatu zituen. Aunitz gustatu zitzaien denei eta oraindik segurua ez bada ere,
aurten ekimena errepikatzekotan daude. Horren eta gainerako xehetasunen
berri hurrengo alean emanen dugu.

GURASO ELKARTEA
Mirian Errandonea,
Maixux Etxeberria,
Marian Larralde eta
Amaia Apaolaza dira
Guraso Elkartean
sartu diren ordezkari
berriak. Guztira zazpi
dira.
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SUNBILLA

Moldaketa
lanak egin
behar dira
elkartean

Maider PETRIRENA
Larunbat honetatik,

urriak 15, aitzinera, bi
hilabetez ateak itxiak
edukiko ditu Ulibeltzak
elkarteak.Moldaketa la-
nakdirelako egonenda

itxita eta zuzendaritza
batzordetik sor dai-
tezkeen eragozpenak
direla-eta,barkamenak
eskatunahi izandituzte.
Eginbeharreko lanak

hauek izanen dira: in-
tsonorizatu, sukaldeko
tximiniakaldatueta itxi-
ko dela aprobetxatuz,
margotze lanak egiten
eresaiatukodira.Azken
horretarako bazkideen
laguntza beharko dute.

GIZARTEA � URRIAREN 15ETIK AITZINERA

Bi hilabetez
itxita egonen da
Ulibeltzak
elkartea

ARGAZKIA: ESTITXU ARRETXEA

Herriko erraldoiak Igantziko bestetan
Urriaren 1ean izugarrizko lana egitea tokatu zitzaien
Sunbillako erraldoiei. Eguerdian erakustaldia eman
zuten Igantzin eta arratsaldean, berriz, Sunbillako
dantza jaialdian. Zorionak!

ARGAZKIAK: NIEBES BIURRARENA

Dantza jaialdi ikusgarria
Izugarrizkoerakustaldiaeginzutendantzariekurriaren1ean.Ondokodantzakdan-
tzatuzituzten: Iribaskoingurutxoa,neskatxak,mandobatengainean,Kortes,makil
ttiki, Xemeingo ezpata dantza, Gorulari, Batelerak, jota eta porrusalda. Tartean
Sunbillakoerraldoiekerebidantzakoerakustaldiederraeginzuten.Jaialdiaakitze-
ko dantzari guztiak atera ziren kalejira eta zortzikoa egitera, publikoa dantzatzera
animatuz. Egindako lanagatik zorionak merezi dituzte. Bertzalde, inauterien on-
dotik hasiko dira berriz dantza ikastaroak eta ea animatzen den jendea.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Mendi irteerak
UlibeltzakMendi Taldearen irteerek aitzinera segitzen dute. Urriaren 23anSanDo-
natora joanen dira eta hilaren 30ean Ttutturrera (Aralar), bi kasuetan 07:00etan
abiatuko dira plazatik. Argazkia Baztango Auza mendira irailean egin zuten ate-
raldikoa da.
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MENDIA � KOSTALDETIK EGIN DUTE IBILBIDEA

Hirugarren aldiz Done Jakue Bidea
osatu du Goiz Mendi taldeak
Urtero iraileko
hilabetean
etapak egiten
aritu dira

Fernando ETXEBERRIA
Baztan, Bortziriak,

Malerreka, Urdazubi,
Zugarramurdi eta Na-
farroako eta Gipuzkoa-
ko bertze tokietako ki-
deakbiltzendituenerre-
tiratuen taldea da Goiz
Mendi, eta duela gutti,
hirugarren aldiz bukatu
du Done Jakue Bidea,
etabertzeetanezbeza-
la, kostaldetik.
Goiz Mendi taldeko

kideak 1999an hasi zi-
ren lehendabiziko ha-
rat-honatakegitenArku-
peak Jubilatuen Elkar-
tearekin eta Done Ja-
kueBidearenBaztango
zatiaetaSakanatikAra-
bako mugara bitarteko

bidea ere egin zuten.
Ondotik,hamalau lagu-
nekDonibaneGarazitik
(NafarroaBeherea)abia-

tuta ere egin zuten Do-
ne Jakue Bidea.
Esperientziarekinpo-

zik, berriz egitea eraba-

ki zuteneta2006an Ipa-
rraldeko bidea aukera-
tu zuten.
Joan den irailaren 19an

Galiziako mugatik ohi-
ko bidearekin bat egi-
ten duen Arzua bitarte-
koazkenseietapakegin
zituzten. Eta helmuga-
ra ailegatuta, irailaren
24an Santiagoko kate-
drala bisitatzeko auke-
ra izan zuten, baita Ga-
liziako jakiak dasta-
tzekomoduaere, tarte-
anolagarroa.Oinez ibil-
tzeaz gain, turismopix-
ka bat egiteko aprobe-
txatu zuten hango ego-
naldia.
Laburbilduz, ibilbi-

dearen edertasuna na-
barmendu dute Goiz
Mend i koek , ba i na
gorabehera askokoa
dela ere esandute, ohi-
ko ibilbidea baino go-
gorragoa delako. Eta
Santander eta Asturias
aldeansoberaongi sei-
nalizatuaezdagoelaere
adierazi dute, eta ater-
pe gutti dagoela.

GIZARTEA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiz Mendi taldeko kideak Santiagoko katedralaren aitzinean.
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AZPIEGITURAK � MURRIZKETAK NAFARROAN

Gobernuaren
murrizketen
ondorioz
dirulaguntzak
atzeratuko dira
Dirulaguntzen
zati haundi bat
gibeleratzea
erabaki du
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak hainbatmurrizke-
ta iragarridituaurrekon-
tuan eta erabakiaren
eraginaDoneztebenere
nabaritukoda.Aldeba-
tetik, futbol-zelaiko lane-
tarako450.000euroau-
rreikusiakzituenGober-
nuakaurtenetahorieta-
tik405.000euro2012ra
gibeleratuak izan dira.
Baina Jaime Sein Fut-
bolTaldeko lehendaka-
riakargitudigunez,«fut-
bol zelaia ia akitua da-
go eta murrizketek ez
digute ezertan eragin.
Espero dugu partidak
23an jokatzen hastea».

Bertzalde, 200.000
euroko dirulaguntza
ematekohitzarmenaere
egina zuen Udalak Go-
bernuarekineta180.000
euro 2012ra pasatzea
erabaki du Nafarroako
Gobernuak.

Judo eskola
zabalik
ErrekakoJudoEsko-

lak ere hasi du denbo-
raldia. Oskar Mindegia
etaNoeliaAriztia izanen
dira irakasleak eta kla-
seakastearteetaortze-
gunetan izanendiraDo-
neztebenetaasteazke-
netan Iruritan.
Azken urteotan Na-

farroa mailan izandako
emaitzak ikusita, aipa-
tzekoa da judo eskola
lan ona egiten ari dela
erratea. 5-6 urtetik ai-
tzinera adin guztietako
jendearendako zabalik
dago eskaintza.

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ekitaldi aunitz eta giro ederra besta ttikietan
Ekitaldiz beteriko egunak izan ziren irailaren 23a eta 24a. Ortziral goizean hasita,
DoneztebarrakMerkatarien Elkarteak antolatuta hainbat ekitaldi egin ziren: hamar
bat merkatari karrikara atera eta merkatua egin zen, argazki erakusketa ere bai,
haurrendako jokoak, batukada, pintxoak... Gazte Burrunbak ere gauza andana
prestatu zituen: Erreka Pilota Elkarteak botatako txupinazoaren ondotik egin zen
zopa-jatea, dantzaldiak, herri kirolak, bazkaria, erremonte partidak eta dantza
saioak... Giro ederra izan zen bi egunetan. Merkatari Elkartetik ere gustura geldi-
tu dira jendearen erantzunarekin, eta jendea ibili zela aipatu digute.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Mila lagun UAGNk antolatuta Nafarroako Nekazaritzaren Egunean
Nafarroako UAGN sindikatuaren eskutik, Nafarroako Nekazaritzaren Eguna egin
zen irailaren 24an. Hainbat ekitaldi izan ziren eta jendearen erantzuna ere halakoa
izan zen. Kiroldegian egindako bazkarian, erraterako, mila lagun inguru bildu bai-
tziren. Felix Bariain UAGN sindikatuko presidenteak sektorearen premien berri
eman zionLourdesGoikoetxeaNafarroakoGobernukoLandaGarapen, Industria,
Lan eta Ingurumen Departamentuari. Lehenbiziko eskaria berriz ere nekazari eta
abeltzainendakodepartamentupropioa izatea izanzen.Horrekinbatera, «nekaza-
ritza eta abeltzaintzak Nafarroan krisiari hobexkoen aurre egin dion sektorea» de-
la azpimarratu zuen, «inbertsioei eta lanerako gogoei» esker. Sektorearen arazo-
rik handienak «prezioak eta banatzaileen diktadura» zirela ere aipatu zuen.



20 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 552 zbk.

2011.10.13

ERAKUSKETA � AZAROAREN 3RA ARTE

Gema Labaien herriko eskultoreak
bere lanak Elizondon paratu ditu ikusgai
‘Elementuak’
izeneko
erakusketa
urriaren 7az
geroztik ikus
daiteke

Arkaitz MINDEGIA
Iturendarra dugun

GemaLabaieneskulto-
reakElizondokoArizku-
neneaKultur Etxean ja-
rriditubere lanak.Urria-
ren7anzabaltzekoazen
erakusketa eta azaroa-
ren 3ra bitarte, astele-
henetik ortziralera eta
18:00etatik20:00etara,
hantxe egonen dira
ikusgai. Erakusketaren
izena Elementuak da.
Elizondora ailegatu

aitzinetik, erakusketa
gehiagoeginakdituaur-
ten: apirilean eta uztai-
lean,erraterako,Castro
UrdialesenetaLaredon
(Kantabria,Espainia) ja-
rri zituenbere lanakera-
kusgai eta uztailetik
abuzturakotarteanBur-
gosen (Espainia)ere ibi-
li zen. Elementuak era-
kusketazgain, Itsasoko

kantuak,Laberintoaketa
Muga izenekoak egin
izan ditu.
2007az geroztik, es-

klusibokieskulturarade-
dikatzendaLabaieneta
egurrezko lan batzuk
egitenbaditu ere, bere-
ziki harria da erabiltzen
duen materiala.

Erasun aizkoran
Ander Erasun aizko-

lariaurtiztarraudaguzti-
an hortxe ibili da herri-
kobestetanbatetikber-
tzera,aizkoraerakustal-
diak egiten, batzuk ira-
baziz eta bertzeak gal-
duz. Baina joan den
urriaren 2an Nafarroa-
ko Maila Nagusiko Aiz-
kolari Txapelketako fi-
nala izan zuen jokoan.
Aizkolari onenak direla
kontuan hartuz, ederki
arituzenAurtizkogaztea
kanporaketan, bosga-
rren geldituz.
Finalerako txartela

lortu zuen eta hortaz,
azaroaren18anDonez-
ten jokatuko den Nafa-
rroako Lehen Mailako
finalean ariko zaigu.
17:30ean hasiko da le-
hia. Zorte on!

Aurtizko bestak
Geroetaguttiagofal-

tadaAurtizkoSanMar-
tinbestetarako.Azaroa-

ren 10etik 13ra izanen
dira,etadagoenekoaur-
tiztarrak gogotsu ari di-
ra gisa guztietako eki-

taldiak prestatzen. Hu-
rrengo TTIPI-TTAPAn
emanen dugu egita-
rauaren berri.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Joaldunen Eguna
Eguraldi lainotuarekin hasi zen eguna, baina joare eta trikitixa doinuekin egu-
raldiak buelta eman zuen eta giro onean joan zen dena.
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ZUBIETA

KIROLA � NAFARROA ETA EUSKAL HERRI MAILAN

Hirugarren eta
laugarren postuak
eskuratu ditu
Loiartek aizkoran
Txapelketetako
zaharrena Jose
Antonio bera
izan da

Fermin ETXEKOLONEA
Denboraldi ona egin

du Jose Antonio Loiar-
te herritarrak aizkoran,
besteak beste, bi txa-
pelketa ofizialetako fi-
naletan aritu baita be-
rriki.Aldebatetik, iraila-
ren 25ean Nafarroako
II.MailakoAizkoraTxa-
pelketako finala jokatu
zuenUharten (Nafarroa)
eta honetan laugarren
sailkatu zen.
Urriaren 2an, beste-

tik, Euskal Herriko III.
Mailako Txapelketa jo-
katuzuenAizarnazaba-

len (Gipuzkoa) eta aldi
honetanhirugarrenpos-
tuan gelditu zen.
Gazteagoen artean

ederki moldatzen dela
erakutsi du herriko aiz-
kolariak,50urterekin,bi
finaletan bera izan bai-
ta helduena. Egindako
lanagatik zorionak!

Eskulan ikastarorik
ez da izanen
Azkenorduraarteza-

lantzanegonbadiraere,
azkenean ez da esku-
lan ikastarorik izanen.
Orain arte irakasle izan
den Puy iruritarrak ezin
du ikastarorikemanaur-
ten, eta penarekin ba-
da ere, bertan behera
gelditu dira eskulan
ikastaroak.

Ehiza garaia
Usoaketortzendire-

nerako prest egon nahi
dute herriko ehiztariek.
Ehiza denboraldia gai-
nean dugun honetan,
puestoakprestatzenari-
tu dira azken aldian eta

mugimendua nabaria
da.

Herritar bat
gehiago
Urriaren 2an jaio zen

Ylenia Bendoiro Telle-
txea, Iratxe eta Xabie-

rrenhaurra.Horrekesan
nahi du herritar bat ge-
hiago badugula eta
poztekoa da hori. Lerro
hauen bidez zorionak
gurasoei,baitaMarikar-
men e ta Mar ipaz
amatxiei ere.

ARGAZKIA: ERNESTO KAY

Zentrala ez harat eta ez honat
Askok gogoratuko duzue Iberdrolaren zentralak nolakomugimendua izaten zu-
en lehen. Bere garaian, hiruzpalau herritar ere lanean aritzen ziren, eta mende
bat baino gehiagoanmartxan egon zen. Baina azken urte hauetan geldirik ikus-
ten dugu. Orain dela urte batzuk berrikuntza lan batzuk ere egin ziren, eta ba-
tek baino gehiagok berriz ere martxan hasiko ote zen pentsatu zuen. Ez da, or-
dea, horrela izan. Ez zaio probetxurik ateratzen eta sasiak hartzen ari da 1906.
urtean eraiki zen zentral honen ingurua.
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URROZ

BESTAK � AKITU DIRA SANMIGELAK

Eguraldi eta giro ederrean joan dira
aurtengo sanmigel bestak
Argazki
zaharren
erakusketak
jendearen
arreta piztu du

Joseba URROTZ
Bertzeurtebatez,gi-

roederra izandugubes-
tetan, eta zer erranik ez
eguraldiari buruz, garai
batean sanmigeletan
euria izaten zenalbiste,
baina gaur egun ez.
Ekitaldigehienakbe-

te dira, herri kirol saio-
rik izan ez bazen ere.
Aurten lehenbiziko al-
dizegindenargazkiera-
kusketakere izandube-
re arretarik, jendeari in-
teresatu baitzaio, baita
gustatu ere. Eta hone-
tan eskertzekoa da Bi-
dari eta Nekanek egin-
dako lana.
Herribazkarirakoere,

itzala eta guzti, ez zen
deus faltatu.
Bertzalde, bistan da

gero tagehiago,herrita-
rrentzat direla bestak,
garai bateko auto eta
jendeandanakakitudi-
ra; krisia, alkoholemia

kontrolaketabertzehe-
rrietako bestak izanen
dira arrazoiak?

Krisiaren eraginak
batean eta
bertzean
TTIPI-TTAPAren ai-

tzinekoalebateanazal-
du bezala, ez zen inor
agertu ehiza barrutien
enkantera.Halaere,on-
dotik, hasierako pre-
zioarenazpitikbadaere,
izanzeneskaintzariketa
saldu dira denak.
Bertze aldetik, aipa-

tu, uraren goiko horni-
dura berritzeko proiek-
tua egina eta onartua
izan arren, ematen du
momentuz lanak ez di-
rela hasiko, diru iturriak
ere agortu xamar... On-
dorioz, nekazaritzako
azpiegiturakhobetzeko
joan den urtean eman
zen dirulaguntzarekin
egindako proiektuaren
azken zatitxo bat mo-
mentuz ez da eginen.
Ezbehinikbehinaurrei-
kusi zen bezala bidea
hormigoituz. Moldatu
eta nahiko izan behar-
ko du.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
San Migel egunean zabaldu zen goiko irudian ikusten den argazkien erakusketa
frontoian eta jendeak ongi erantzun zuen. Beheitiko argazkia, berriz, herri bazkarikoa da,
itzalpean egin zena.
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DONAMARIA

IKASTURTE BERRIA � IKASTAROAK

Gimnasia eta yoga ikastaroak
eginen dira udaberrira bitartean
Bertzalde,
urriaren 17an
zabalduko ditu
liburutegiak
ateak

Iñaki TELLETXEA
Udazkenean sartu

berriak gara eta urtero
bezala, herrian hainbat
ikastaro antolatu dira.
Alde batetik, gimnasia
ikastaroa martxan jarri
da, urriaren 3an hasi zi-
renetaudaberrirabitar-
te luzatuko da. Saioak
astelehenetaasteazke-
netan 15:00etik 16:30-
etara izanen dira pilo-
talekuan,Daniel irakas-
learekin.Oraindik izena
eman nahi duenak ber-
tara hurbiltzea bertze-
rik ez du egin behar.
Yoga nahiago due-

nak ere badu horreta-

rako aukera. Igerileku-
ko aldagelen gainean
dagoen Erabilera Ani-
tzeko lokalean emanen
da. Asteazkenetan
20:00etatik 22:00etara
izanendirasaioak,Om-
kar Carabiaren eskutik.
Ikastaro honetan izena

eman nahi duenak 630
777130telefonozenba-
kira deitu beharko du.
Beraz, bi ikastaro

hauekin hezurrak zauli
eta gorputza sasoian
edukitzeko aukera iza-
nenduguherritarrokne-
gu honetan.

LIBURUTEGIA
LASTER ZABALIK
Ziberliburutegiakere

ateak irekiko dizkigu
hilaren 17an. Astelehe-
netikostiralera17:30etik
19:30era irekia egonen
daeta IzaskunGoñi iza-
nen da arduraduna.

ARGAZKIA: IÑAKI TELLETXEA
Argazkian ageri den taldea urriaren 3an hasi zen gimnasia ikastaroarekin.

LANA

1.101
langaberekin
joan da iraila

TTIPI-TTAPA
Irailean ere goiti egin
zuen langabeziak es-
kualdean.1.101langa-
bezeudenDoneztebe-
ko Enplegu Bulegoan
izenemanak irail hon-
darrean,hilabetelehe-
nagobaino6gehiago,
edo bertzela erranda,
%0,55gehiago. Iraile-
an 472 kontratu egin
zirenDoneztebekoEn-
plegu Bulegoaren bi-
tartez, baina horieta-
tik 61 bakarrik izan zi-
renmugagabeak.Adi-
na eta sexuari dago-
kienez, 25 urtez goiti-
koetan, gizasemeen
artean goiti egin zuen
langabeziak, 438tik
439ra,etaemakumee-
tan,aldiz,508tik499ra
jautsizen.25urtezbe-
heitikoemakumeetan
66tik 67ra igo zen eta
gizonetan 83tik 96ra.
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MALERREKA

Lanak
azaroaren 11
baino lehen
aurkeztu behar
dira

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Euska-

ra Batzordeak, Euska-
rarenGizarteErakunde-
en Kontseiluak eta Do-
neztebeko San Migel
Lehen Hezkuntzako
ikastetxeakEuskarazbi-
zi nahi dut izeneko ber-
tso paper eta ipuin le-
hiaketa antolatu dute
Malerrekako ikastetxee-
tako ikasle eta irakas-
leendako. Beintza-La-
baien, Doneztebe, Itu-
ren, Legasa, Narbarte,

Saldias eta Sunbillako
ikastetxeek parte har
dezaketeetaaurkezten
diren lanekEuskarazbi-
zi nahi dut leloarekin lo-
tua egonbeharko dute.
Lehen Hezkuntzako

3. eta 4. mailakoenda-
ko ipuin lehiaketa iza-

nen da. Parte hartzai-
leei ipuinaren hasiera
emanenzaieetaguttie-
nezorrialdebat izanbe-
harko du. 5. eta 6. mai-
lakoendako,berriz,ber-
tsopaper lehiaketaegi-
nen da. Guttienez lau
koplaedobibertso izan

beharko ditu. Irakas-
leek,eurenaldetik,ber-
tsopapernahiz ipuin le-
hiaketanpartehartuahal
izanen dute.
Lanak euskaraz iza-

tea ezinbertzekoa iza-
nen da eta jatorrizkoak
izan beharko dute. Ho-
rrez gain, egile berbe-
rak sail bakoitzean lan
bakarraaurkeztenahal-
ko du.
Lanak aurkezteko

epea zabalik dago eta
azaroaren 11n akituko
da. Sari banaketa eki-
taldia azaroaren 30ean
izanen da Doneztebe-
koeskolan, 17:00etatik
aitzinera. Horrez gain,
egun horretan parte-
hartzaile guztiei beren-
dua ere eskainiko zaie.

KULTURA � MALERREKAKO ZAZPI IKASTETXEETAKO IKASLE ETA IRAKASLEENDAKO

‘Euskaraz bizi nahi dut’ ipuin eta
bertso paper lehiaketa antolatu da

Lehiaketaren leloa Euskaraz bizi nahi dut da.

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � URRIKO LEHENDABIZIKO ASTEBURUAN

Ohorezko Kide berriak izendatu ditu
Onddo eta Zizen Kofradiak
Horien artean,
Jesus Alvarez
TVEko kirol
kazetaria

TTIPI-TTAPA
Ingurukobasoak idor

daudeetaazkenekoas-
teetan ez da onddorik
ageri, baina halere, ur-
terokoospakizunaegin
zuen urriko lehenbiziko
aste hondarrean Elgo-

rriagako Onddo eta Zi-
zen Kofradiak.
Urriaren 2an, Kofra-

diako ohorezko kide
berrien izendapenaegin
zen eta urtero bezala,
jendeospetsuaaukera-
tuzuenhorretarakoKo-
fradiak. Honela, Jesus
Alvarez TVEko kirol ka-
zetaria,JavierTolosaak-
torea, Madrilgo Tres
Cantos hiriko Ana Vi-
cente zinegotzia, Arotz
enpresakoTxominAro-

tzarenaetaSanvirilaho-
teletako Goyo Sanzol
egin zituzten Kofra-
diako ohorezko kide.
Aurpegiz ezagune-

na, hainbat aldiz tele-
bistan ikusteagatik, Je-
sus Alvarez izan zen.
Bere ezjakintasuna
onartu zuen, Elgorria-
gara etorri behar zuela
aipatu ziotenean, txo-
kolateaunitz janenzue-
la pentsatu omen zuen
eta.Onddoak jateagus-

tatzen bazaio ere, ga-
iaz ez duela deus uler-
tzen ere aipatu zuen,
baina bera Madril hiri-
burukoa izanik,herri tti-
kiek bere tradizioak
mantentzekoegitendu-
ten lana goraipatu zu-
en.
1960an Elizondon

sortu zenetagaur egun
Sorian egoitza duen
Arotz enpresako Txo-
min Arotzarenak aipatu
zuenez, bertzeak ber-

tzeonddoa,perretxikoa
edogaztaina izoztuaeta
kontserbanesportatzen
dute Europa osora, Ita-
liarabatezere.Bera izan
zenElgorriagakoplazan
prestatuzirenonddo le-
hiaketako epaileetako
bat. Lehenbiziko saria
Donostiko Euskal Gas-
tronomia Kofradiaren-
tzat izan zen eta biga-
rrena,NafarroakoZain-
zuriaren Kofradiaren-
tzat.

MALERREKA

Helduen
bertso eskola
sortu nahi da
Malerrekan

TTIPI-TTAPA
Bertsotanikasietaon-
gi pasatu nahi duzu?
Badabi aukerahoriek
eskainiz,helduenber-
tso eskola sortu nahi
daMalerrekan.Bertso-
tan ikasi eta ongi pa-
satzeaz gain, sorme-
na eta kantua lantze-
ko aukera ere eskaini
nahidaetabidebatez,
euskararekin jolaste-
komoduaerebai.Be-
raz, bertso gose hori
ase nahi duenak au-
kera ezin hobea iza-
nen du Malerrekan,
urriaren 31 baino le-
henMalerrekakoMan-
komunitateko Euska-
ra Zerbitzura deitzen
badu (948 451746).
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SALDIAS

REXU URRUTIA � TAFALLAKO IKASTOLAKO ZUZENDARIA

«Tafalla aldean
euskarak laguntza
behar du eta arrazoi
bikaina da igandean
Nafarroa Oinezera
hurbiltzeko»
Markel LIZASOAIN
Aurten, tafallarrei to-

katuzaieNafarroaOinez
antolatzea, eta Rexu
Urrutiarekin egondu ga-
ra, gehiago jakiteko. Ta-
fallakoikastolakozuzen-
daria da bera. Saldiastik
orain dela 20 urte joana,
irakasle. TTIPI-TTAPAko
berriemaile ere izandu
zenaldizkariarenhasiera-
kourtehaietan;garaihar-
taz, oroitzapenonadue-
la esan digu, baina guk
etorkizunera begira jarri,
eta iganderako presta-
kizunez galdetu diogu.
• Zenbat urte da Tafa-
llan bizi zarela?
Tafalla ondoko herri ttiki
batean bizi naiz, Baldor-
ban. Orain dela 20 urte
etorrinintzenhemenetxe
baterosiondoren.Etorri
berrian,currikulumaikas-
tolan aurkeztu eta han-
dikgutxira, lanerakodei-

tuninduten.Atsedenurte
batzuk hartu baditut ere,
hementxenabilgeroztik.
• Zer moduz bizi zara
han?
Baldorba bailara asko
gustatzen zait, hemen-
go argia gustatzen zait.
Nafarroako mendia he-
men akitzen dela esan
genezake,beherantzjoa-
nez gero askoz zelaia-
goa baita.
• Saldiasko deuseren
faltariksumatzenaldu-
zu?
Uda honetan bereziki
hango langarra bota dut
faltan, alde honetan oso
eguraldi idorraeginbaitu.
Eta noski, saldistarrak.
•Zermoduzdagoeus-
kara Tafallan?
Ikastolaeuskarazkoere-
duaeskaintzenduenes-
kola bakarra da, eta guk
matrikulazio igoera izan
badugu, euskararen

egoera osasuntsua de-
la esanen nuke.
• Karrikan zer giro da-
go egun hauetan?
Nabaritzendaegunahur-
biltzen ari dela. Kalean
edozeinek festari buruz-
kogalderakegitendizki-
zu, jendeamuntaia lane-
tan hasi da... Orain dela
bi aste, ibilalditik barna,
festa giroan egin zen
martxa bat antolatu ge-
nuenbertakojendearen-
tzat, girotzen joateko.
• Nola doaz igandeko
prestakizunak?
Oso ongi, urtean zehar
lanahaundiaeginda,eta
orainazkentxanpangau-
de. Egunerako dena bi-
kainprestatutaizannahi
dugu. Nere lanari dago-
kionez,koordinaziolane-
tanibilinaizlantaldebate-
kin. Zuzendari lanetan
nabilenez, kanpo harre-
manak, aurkezpenak,

prentsaurrekoak,elkarriz-
ketak,hitzaldiak...egoki-
tu zaizkit. Asko ikasi dut.
•Zerdabilkizuburutan
egun hauetan?
Egiaesan,etaosogustu-
koa ez izan arren, 16an
eginen duen eguraldiak
kezkatzennau,adibidez.
Antolaketa aldetik, be-
rriz, lanean dabilen jen-
dearengan konfidantza
osoadaukat.Denaprest
izanen dugu.
•Zerentzat joanbehar
genukeigandeanTafa-
llara?
Ikastola asko haunditu
da azken urteotan, eta
DBHrakoeraikuntzabe-
rri bat behar dugu. Tafa-
llaldeaneuskaraklagun-
tzabehar du, eta arrazoi
bikainadaurriaren16an
denak Nafarroa Oinez
2011festarahurbiltzeko.
•NolaikustenduzuNa-
farroa?

Topikoabadaere,Nafa-
rroan aniztasuna dela
ezaugarririk garrantzi-
tsuenaesanennuke.Nik
ezagutzen dudana, be-
hintzat,etaeuskararida-
gokionez,osoegoeraeta
errealitate desberdinak
ematen dira.
• Zer iruditzen zaizu
Nafarroako Gobernu-
ak Eratsungo eskola
itxi izana?
Penadaeskolaixtea.Ne-
re ustez, herri ttikietako
eskolakzaindubeharre-
ko altxorrak dira.
•Baaldasaldistarrari
esan nahi zeniekeen
ezer?
Urriaren 16an Tafallan
egun ederra pasatzeko
aukeradutela. Ikuskizun
bikainak, jatekoa,edate-
koa, musika, jolasak,
apusturen bat tartean...
Denetarik izanen dela.
Animatzeko.

ARGAZKIA: UXUE COMUNICACION
Rexu Urrutia saldiastarra –erdian– Tafallako ikastolako zuzendaria da. Argazkian lankideekin.
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NARBARTE

GIZARTEA � XIX. MENDEKO KONTUAK

Lakoizketako Jose
Mari: belarrak bildu
eta sailkatzeagatik
ospetsu egin zen
apaiza
Botanika izan
zen bere
pasiorik
handienetarikoa

TTIPI-TTAPA
Lakoizketako base-

rria,DoneztebeetaNar-
bartekoherriarenartean,
Legasapareandago.Be-
regaraian,Baionatikha-
sitaIruñeraarte laboran-
tzaetxerikhoberenabe-
zala ikusiazen,Eduardo
GilBeraidazleakLakoiz-
ketako apaizari buruz
egindako liburuan aipa-
tzen duen bezala.
Lakoizketako Jose

Mari 1831ko otsailaren
2anjaiozenNarbarteko
Lakoizketa baserrian.
IkasketakIruñekoinstitu-
tuaneginondotik,semi-
nariora sartu zen. Apai-
zaizendatutakoan,Elgo-
rriagakoelizanbiurtepa-
satuzituenetagero,Nar-
barteko elizako ardura-
duneginzen,eta30urte
igarozituen(1857-1887).
JoseMarik,elizakola-

naz aparte, bertze hain-
bat kezka ere bazituen.
Bere pasiorik handiene-
tarikoa botanika zen eta
tarte libre guztietan ho-
rretan aritzen zen. Ber-
din zitzaion zer eguraldi
egitenzuen;makila,mai-
lua, zizela eta latoizko
kutxatxoa gainean har-
turik, harriak eta landa-
reak biltzera joaten zen.
Narbarteko jakintsu

honek belar gehienak

Bertizaranan bildu zitu-
en; baina Saldias, Men-
daur, Sunbilla, Etxalar,
Elbete,Berroetaetaber-
tze hainbat lekutan bil-
dutakobelarrakereage-
ri dira bere herbarioan.
Garaihaietan,ezjakin-

tasunaren eta ez ohikoa
zen jarrera baten ondo-
rioz, herriko jendea La-
koizketako eroa deituz
hasi zen. Behin, herriko
baserritar batek belar
arraro bat eman omen
zionetaapaizakordaine-
tan duro bat. Duro bat
dirutza handia zen garai
haietarako.Horrelakojo-
kaerekharridurasortzen
zutenherritarrenartean.
Berak,ordea,inorika-

surikegingabeberepa-
sioan lanean segitu zu-
en, belarrak bilduz eta
katalogatuz.Hala,Euro-
pa mailan ospe handia
lortzenhasizeneta bota-
nikamunduanespainiar
estatukoiparraldekoadi-
turik handiena bihurtu
zen. 1877.urtean Fran-
tziako botanika elkarte-
ko kide izendatu zuten
eta hiru urte berandua-
go, Espainiako historia
naturalarenbotanikaata-
leko kide.

Botanikaren inguru-
ko bi liburu idatzi zituen.
Lehenengoa Bertizara-
nan berez hazten diren
landareen bilduma izan
zen, 1885ean argitara-
tua.BigarrenaEl diccio-
nario de los nombres
euskaros de las plantas
encorrespondenciacon
los vulgares castellanos
y franceses y científicos
latinos izanzen,1888koa.
Gauregunere, liburuho-
nen argitalpen berri ba-
tzuk egin dira. Horieta-
riko bat 1994an, Eduar-
do Gil Berak zuzendua.
Bere lanik garrantzi-

tsuena 2.500 belarrez
osatutako bere herba-
rioa izan zen. Bere iloba
LuisaLakoizketakLeka-
rozko komentuari utzi
zion. Baina berriki ko-
mentuaren itxiera zela
eta,herbarioaLakoizke-
tarabueltatu zuten.Bai-
na zaintzeko baldintzak
ez ziren egokienak eta
Lakoizketako oinorde-
koakNafarroakoGober-
nuarekin harremanetan
jarri ziren herbarioa bal-
dintza egokienean mu-
seo batean egon zedin.
Bere lanari handitasuna
ematen dion gauzetari-
ko bat da euskarari egi-
ten dion tartea; frantses
etagaztelerarenpareko-
katuz.
Gobernuak ez zuen

deus jakin nahi izanher-
barioariburuzetaLakoiz-
ketarrak Gasteizko Na-
tur Zientziarenmuseoa-
rekin harremanetan jarri

eta hauek gustu handiz
herbarioaren bila etorri
ziren. Ordutik Lakoizke-
tarenlanikhandienaGas-
teizko museoan dago.
1887an, hemiplegia

gaixotasunazeukala-eta,
Elbetenbizizenberearre-
barengana joan zen Jo-
seMarietabiurteberan-
duago hil zen.

Bere lanaurteenburuan
baloratu da eta 1924an
EuskoIkaskuntzakegin-
dako lana eskertuz bere
jaiotetxeanplakabatpa-
ratuzuen.PlakahauBer-
tizaranakoherriakeskai-
nia da.
Gaur egunLakoizke-

tarabertaratuzgero,pla-
ka ikus dezakegu.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian
Lakoizketa baserria
gaur egun; erdikoan
Jose Mari bera eta
behekoan omenaldi

gisa sortetxean paratu
zitzaion plaka.

BI LIBURU
Botanikaren inguruko
bi liburu idatzi zituen
Lakoziketako seme-
ak: Bertizaranan be-
rez hazten diren lan-
dareen bilduma eta
hiztegi bat ere bai.
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Halere,
antolakuntzak
marka
«ofiziala» 400
kizkitan utzi du

TTIPI-TTAPA
Markak hobetu ez

ezik, erraustu ere egin
dituztela esan daiteke.
Izan ere, aurreko edi-
zioetakoerrekorrak (As-
tigarragan 311 kizki eta
Oiartzunen 354) aisa
gainditu zituzten goi-
zuetarrek urriaren 1ean
eginzenhirugarrenKizki
Egunean. 503 kizki sar-
tu ziren horretarako
prestatutako eremuan,
baina heldu den urtean
Hernanin eginen den
laugarren ediziorako
erronka handi xamarra
izanen zelakoan, 400
kizkitan jarri dute mar-
ka «ofiziala».
Goizetik jendetza

handia bildu zen herri-
an, eguraldi bikaina la-
gun. Aurreko egunetan
guztira 400 kizki saldu
ziren baina horrez gain,
norberak bere etxetik
eramandako kizkiekin
ere plazaratu ziren adin
guztietako herritarrak.
Kontaketa egin on-

dotik, marka berria os-
patzeko sagardoa txo-
txetik edan zen eta ge-
ro, herri bazkari jende-
tsua izan zen. Arratsal-
dean,sagardogintzare-
kin zerikusia zuen herri
kiroldesafioa jokatuzen
eta horretan Astigarra-
gakduenofizioanabar-
mengeldituzen,Astiga-
rragako taldea nagusi-
tubaitzen.Ondotiksail-
katu ziren Oiartzun eta
Goizuetako bi taldeak.

Trikitilariek herriko
kaleetanegindakokale-
jirarekinbukatuzenKizki
Egunerako iragarritako
ekitaldiak, ez, ordea,
parranda.

Feria Eguna
Azaroaren 26an egi-

nen den Feria Eguneko
prestaketekinhasiakdi-
ra herritarrak. Egun ho-
rretan barazkiak, esku-
lanak,aziendakedode-
na delakoa eramanez,
partehartunahiduenak
izenaemanbeharkodu.
Azaroaren 11n izanen
da horretarako azken
eguna eta udaletxean
egin beharko da.

Bost ikastaro
Nahiz eta joan den

urtean baino talde gu-
txiago atera diren, he-
rritarrek erantzun ona
eman diete ikastaroei
eta aurreikusitako bost

ikastaroak martxan ja-
rri dira.
Aerobicen hamar la-

gunek emandute izena
eta astelehenetan eta
asteazkenetan 19:00-
etatik 20:00etara ema-
nen da.
Yogaegiteko,berriz,

hamalau lagun apunta-
tu dira eta astelehene-

tan17:00etatik18:15era
izanen dituzte saioak.
Harriaetaegurrano-

la tailatu ikasteko go-
goz daudenak hamahi-
ru dira eta lerro hauek
idazterakoan oraindik
zehaztu gabea bazen
ere, seguruenikasteaz-
kenetan izanen dira
saioak.

Eskulan ikastarora-
ko zortzi lagunek eman
dute izena eta ostirale-
tan 10:00etatik 12:00-
etara izanen da horre-
tarako aukera.
Gimnasia ikastaroak

jaso du erantzun one-
na, 25 lagun apuntatu
baitira. Astelehen eta
ostegunetan ariko dira,
bi taldetanbanatuta.Le-
hengo taldea09:00eta-
tik 10:00etara ariko da,
eta bigarrena 15:30etik
16:30era.

Azaroaren 12ko
sarrerak salgai
Azaroaren 12an os-

patukodenGazteAsan-
bladaren XX. urteurre-
na dela-eta, txartelak
salgai paratu dira.
Herri bazkarirako

txartelakAmaia kafete-
gian eros daitezke, 12
eurotan.Etakontzertue-
tarako sarrerak, berriz,
Amaiarenean, Garin
(Hernani), Torrea (Lei-
tza),Amaxkar (Oiartzun),
Arrano (Lesaka)etaHe-
rrian (Donostia) eskura
daitezke, 10 eurotan.
Egun berean 12 euro-
tan salduko dira.

OSPAKIZUNAK � KIZKI EGUNAREN HIRUGARREN EDIZIOA

503 kizkirekin marka guztiak
erraz hautsi ditu Goizuetak

GOIZUETA

ARGAZKIAK: ROSA OLAIZOLA
Plazan jarria zegoen eremura adin guztietako 503 lagun sartu ziren beraien kizkiekin.
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LEITZA

Azken egunean,
erakusketa
mikologikoa
eginen da

TTIPI-TTAPA
Aurten laugarren al-

diz,Mikologiari buruzko
jardunaldiakantolatudi-
tu ALKE Kultur Taldeak.
Urriaren 19tik 23ra iza-
nen dira, eta ohi bezala,
azkeneguneanaurreko-
etan egindako lanaren
emaitzak ikusiko dira.
Urriaren 19tik 23ra,

neska-mutikoekmarraz-
kiak eginen dituzte es-
kolan hilaren 23ko era-
kusketarako. Urriaren
20an eta 21ean, berriz,
herritarrekbildutakoaja-
sokodaKarrapen,19:00-
etatik 20:00etara.
Urriaren 22an hau-

rrentzako mendi ateral-
dia eginen da ontto eta
zizak biltzera, 09:30ean
abiatuta. Egun berean,
09:00etatik 13:00etara
eta 16:00etatik aurrera,
bildutakoen sailkapena
eginen da. 18:00etatik
aurrera ez da ontto edo
xixa gehiago jasoko.
Eta hilaren 23an,

11:00etatikaurrerahain-
batgauza izanendaKa-
rrapen:erakusketamiko-
logikoa,haurrentzakotai-
lerra, proiekzio didakti-

koa xixen gainean, ma-
rrazki erakusketa, mo-
kadu dastaketa...

Argentinatik
Leitzara kantatzera
GeorginaHassanCa-

ballerokantariargentinar
ospetsuaren ahotsa he-
rriko zinean entzuteko
aukera izanendahilaren
23an, 19:00etan. Ame-
riketanospehaundiadu-
en abeslaria da, baina
aipatzekoadaberesus-
traiakLeitzandituela;ai-
tona leitzarra baitzuen.

Leitze kantuz
Herrian barna kanta-

tzeko ohitura berresku-
ratu nahi da eta hala, hi-
labetekolehenbizikoos-
tiraletan kantuan aritze-
ko deia egin da. Lehen
hitzordua urriaren 7an
egitekoazen,etahurren-
goa, azaroaren 4an iza-
nen da, 19:30ean.

Zinema denboraldia
Hilabete honetan

emanen zaio hasiera zi-
nemadenboraldiberria-
ri.Betibezala,ostiral eta
igandetan eskainiko di-
ra filmak, ostiraletakoak
22:30ean eta igandeta-
koak19:30ean.Urriaren
28an eta 30ean, adibi-
dez, El hombre de al la-
doeskainikodaetaaza-
roanValordeleyetaLola.

GIZARTEA � ALKE KULTUR TALDEAK ANTOLATUTA

Mikologialdiaren
laugarren edizioa
urriaren 19tik 23ra
eginen da

ARGAZKIA: PABLO FEO

Kapera berria Iriarten
KolonbiatiketorritakoEukaristiarenErromesak Iriartekokaperaraailegatudira.Da-
goeneko hilabete batzuk badituzte herrian eta irailaren 24an egin zuten egoitza-
ren inaugurazioa, Francisco Perez Iruñeko Artzapezpikua eta Ander Gillegi apai-
za tartean zirela. Hemendik aurrera, astegunetakomezak kaperan izanen dira, eta
asteburu eta jaiegunetakoek elizan izaten segituko dute. Iriarteko mojek kapera-
ra hurbiltzen den jendeari harrera eginen diete astelehenetik larunbatera eta ho-
rrez gain, Leitza, Uitzi, Gorriti eta Aresoko apaizei ere lagunduko diete.

ARGAZKIA: PABLO FEO

Joxe Mari Sestorainek irabazi du pentatloi txapelketa
Joxe Mari Sestorain herritarra nagusitu zen irailaren 24an egin zen pentatloi pro-
ban. Donostiako hondartzan igeri egin ondotik, bizikleta hartu eta Ibarrara joan
behar izan zuten kirolariek. Handik Berastegirako bidea hartu zuten eta hortik Lei-
tzaraino lasterka joan ziren.

ARGAZKIA: HITZA

Aurrera Elkartearen pesta giro ederrean
EguraldiederrarekinospatuzutenAurreraKirolElkartekobazkideekurtekohitzordu
nagusietakobat. Elkarteko taldeguztiak atera ziren kalera etaKarrapenegindako
otordu eder batekin bazkaldu zuten. Arratsaldean eta gauean segitu zuen pestak.
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ARESO

OSASUNA � ZERBITZU BERRIA

Baliteke
Leitzaldeko
emaginaren
zerbitzua herriko
kontsultan jartzea
Oraindik ez
dago baieztatua
baina herriko
kontsultari
begira ibili dira

Juana Mari SAIZAR
Herriko medikuaren

kontsulta ez da aspal-
didanik erabiltzen. Bai-
naorain, irtenbidea izan
dezake. Izan ere, Lei-
tzaldera emaginaren
zerbitzuaekarri nahida,
eta badirudi gure herri-
komedikuarenkontsul-
ta izan daitekeela bisi-
tak hartzeko tokia.
Oraindik ez dakigu zer-

tan gelditu den kontua,
baina emagina eta udal
ordezkariak ikusten ibi-
liak dira.

17.059 euro ehiza
postuengatik
Aurten enkantean

ateratakoehizapostue-
kin17.059euro lortudi-
tu Udalak, zergak bar-
ne. Postu guztiak atera
diraenkanteraetaorain,
eguraldi aproposaren
esperoan gelditu dira
ehiztariak, mendia ehi-
za postuez beteta bai-
tago. Baina hala ere,
dauden postuetarako
ehiztari gehiegi. Afizio
ikaragarria baitago gu-

re herrian, autoak adi-
na eskopeta ba omen
dago eta...

Eluseder parajea
basoberritzen
Bada denbora, Elu-

seder aldean zuhaitzen
egurraaterazuelaArros-
pide enpresak. Eta

orain, parajehori birpo-
pulatueginnahidahain-
batzuhaitzekin.Errega-
be, hondakinak ezaba-
tuetahostozabalak lan-
datu nahi dira.

Alustiza eta Ttiki
berriz txapeldun
Berandu bada ere, ezin

aipatu gabe utzi berriro
ere, Nazioarteko Ar-
tzain Zakur Txapelke-
tanAntonioAlusitzaeta
Ttiki zakurra txapeldu-
nak izandirela.Lanona-
ren ondorioa izan da,
eta gainera, Bat beste
txakurrarekin seigarren
izan da Alustiza.

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

Neguko hotzaren beldur
Eguraldi onak eta eguzkitsuak aprobetxatu egin ditu jendeak egur lotea etxee-
tara ekartzeko, bideak ere oso lehorrak baitaude. Udalak aukera hori eman zion
nahi zuenari, eta goiz eta arratsalde, kamioia egurra hustutzen ibili da han he-
menka. Hori argi ikus daiteke, egurra etxe atarietan baitago. Gero motozerrare-
kin moztu, aizkoraz segidan lehertu eta sutarako egurra prest. Dagoeneko egur
pila egin dutenak ere badira, lehenagotik ekarritakoak izango dira, noski.
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TURISMOA

800.000 euroko
aurrekontua
izanen dute lan
hauek

TTIPI-TTAPA
800.000 euroko au-

rrekontuarekin,asteho-
netan hasi dira Bidaso-
ko bide berdea egoki-
tzeko lanekin. Gastua-
ren %65 (520.000 eu-
ro) Europar Batasune-
ko FEDER funtsak fi-
nantzatuko du eta gai-
nerakoa (280.000 euro)
NafarroakoGobernuak.
Partideidagokienez,

garrantzitsuenaN-121-
A errepidearen azpitik
pasakoden lurpekopa-
sabidea egitea izanen
da;500.000eurokokos-
tuabaitu. Pasabide ho-
riAlkaiaga inguruanegi-
nen da. Tunelaren zola,
hango argiak eta bide-
ko seinaleak ere egoki-
tuko dira. Argia egoki-
tzeko lanak,zehazki,as-
te honetan hastekoak
dira.Aurreikusitakoaren
arabera,obrakzortzihi-
labetetan bukatuko di-
ra. Bide berde hori Le-

gasatikEndarlatsaraino
doa (35 kilometro) Na-
farroan. Hala ere, lanak
bukatzen direnean, Le-
gasatikHondarribiraino
(Gipuzkoa) joanahal iza-
nen da bizikletaz.

EUROVELOREN BARNE
Ibilbide hori Eurove-

lo 1 proiektuaren zati
da, Europa alde batetik
bertzera zeharkatuko
duten bizikleten hama-
bi ibilbideetatik lehen-
bizikoa,hainzuzen.Ber-

tizko Produktu Turisti-
koak Garatzeko Plan
Estrategikoarenproduk-
tu nagusia da.
Hori izanzutenhizpi-

de, irailaren 30ean Ju-
anLuisSanchezdeMu-
niain Kultura, Turismo-
ko eta ErakundeHarre-
manetakokontseilariak
Baztaneraegindakobi-
sitan.Eskualdekoagin-
tariekineta turismoaren
sektoreko eragileekin
bildu zen egun horre-
tan.

Bilera horietatik le-
hena Bertizko Turismo
Partzuergokoarduradu-
nekin egin zuen, eta ai-
patutako proiektua az-
tertu zuten. Kontseila-
riarekin eta Carlos Erce
Turismo eta Merkatari-
tzako zuzendari nagu-
siarekinbatera,Bertizko
Turismo Partzuergoko
hainbat kidek hartu zu-
ten parte, tartean, Iza-
kun Goñi kudeatzai-
leak, Antonio Erregere-
na presidenteordeak,

ArantzaZubieta idazka-
riaketaMariJoseIparra-
girreadministraziokon-
tseiluko ordezkariak.

ESKUALDEKO INGURU
TURISTIKOETARA BISITA
Egun berean, kon-

tseilaria IruritakoJaure-
gia Dorretxera ere joan
zen, baita Jorge Oteiza
MuseoEtnografikoaeta
bertan dagoen Jabier
Zigarenbilduma ikuste-
ra ere, eta hemen Baz-
tango udal ordezkariek
eginzietenharrera.On-
dotik,kontseilariakAriz-
kungo Señorio de Ur-
suahotelabisitatuzuen.

BILERAK ALKATEEKIN
SantiagoVillaresUr-

dazubiko alkatearekin
ere egin zuen bilera
kontseilariak. Alkateak
bisitariak gidatu zituen
Salbatoremonasterioa,
herriko errota zaharra
eta Ikaburuko lezea
ikusteko ibilbidean.
Jesus Agerre Zuga-

rramurdikoalkatearekin
ere elkartu ziren, herri-
ko leku turistikoak di-
ren Sorginen Museoa
eta lezea ikusteko.

AZPIEGITURAK � ZORTZI HILABETEZ ARIKO DIRA LANEAN

Bidasoaldeko bide berdea egokitzeko
obrak aste honetan hasi dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lanak bukatzean, Legasatik Hondarribiraino bide berdetik bizikletaz joateko aukera izanen da.
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BAZTAN

UDALA � EKONOMIA KONTUAK

Aitzineko agintaldian
asignazioetan izandako
«irregulartasunak»
zuzentzea erabaki du
Udalak
Gai honetan,
UPNk hartu
duen jarrera
salatu du

TTIPI-TTAPA
«Bilduren,Ezkerraren

etaNabai2011ren»alde-
ko botoekin, eta Nafa-
rroako Toki Aministra-
zioarenForuAginduabe-
tez, 2008 eta 2010 arte-
an hautetsien asigna-
zioetan izandako «irre-
gulartasunak«zuzentze-
ko erabakia hartu zuen
Udalak irailaren 20an
egindako ez ohiko oso-
ko bilkuran. Nafarroako
Administrazio Auzitegi-
ko bi erresoluzioen eta
Toki Administrazioaren
aginduari jarraikiz, aitzi-
neko Udalak finkatuta-
koasignazioakberrego-
kituziren,guztiei300eu-
rokomugaparatuz.Ber-
tze muga bat izatera di-
ferentziaUdalakordain-
dubeharkolukeelakoze-
haztuzenmuga.Izanere,
Udalaren ustez, «ez da
inondik ere bidezkoa ai-
tzineko agintaldian jaki-
narengaineanegindako
irregulartasunjarraituba-
tenondorioakbaztanda-
rrek gehiago ordainduz
konpondubeharizatea».

Aitzineko agintaldian
asignazioen muga ze-
hazterakoan, hiru muga
ezarri ziren: 1.200 euro-
koa, 800ekoa eta 300-
ekoa, arduraren arabe-
ra.EtaoraingoUdalaren
irudiko,«horiezdalegez-
koa; guztiendako muga
beraparatubeharbaita».
Hala,aitzinekohautetsi-
ek110.000euroitzulibe-
harko dituzte.

UPN-RI KRITIKA
Gaiarenharira,UPN-

renjarrerasalatuduUda-
lak: «plenotik kanpo eta
prentsa ohar bidez,
UPNk oraingo udaleko
dietak600eurotik300era
jausteko proposamena
egin du. UPNri oroitara-
zi behar diogu udal be-
rriaren asignazioak era-
bakitzeko egin zen oso-
ko bilkuran alde agertu

zela, eta hortaz, ez du-
guproposamenhauuler-
tzen». Gisa berean, irai-
lekoosokobilkurangaia-
ren inguruan eztabaida-
tzeari «uko egin ziotela»
nabarmenduduUdalak.

BEGOÑA SANZBERRORI
ERREFERENTZIA
Udalak prentsara bi-

dalitako oharrean dio,
«harrigarria egiten zaio-
la azken bi agintalditan
parlamentuan egotea-
gatikbiziosokopentsioa
izanen duen pertsona-
ren ahotik horrelakoak
aditu behar izatea; bai-
na batez ere, harrigarria
egitenzaiguzesantiaeta
dietengatikurteroparla-
mentutikmilakaeurohar-
tuko duen bati horrela-
koakaditubeharizatea».
Datuakere jakinarazi di-
tuzte:«BegoñaSanzbe-
rrok 75.933 euro kobra-
tu ditu urtean, lau urtez
303.732eurokontseilari
lanetanaritzeagatik.Gaur
egun parlamentari lane-

tanaritzendirenek3.300
euro kobratzen dituzten
bitartean, Begoñak ze-
santiadelakoakobratzea
erabakidu,hauda,kon-
tseilariaren soldataren
%80, 51.634 euro, hain
zuzen, hilabetean 4.302
euro. Horretaz aparte,
parlamentuanegitendi-
ren bileretara joateaga-
tik 161 euro kobratzen
ditu hilabetean, bataz
bertzekozortzibileraiza-
nik, 1.288 euro inguru.
Guztira hilabetan 5.590
euro kobratzen dituen
parlamentarihonekUdal
zinegotziei 300 euro ko-
bratzea eskatzen die».

NABAI-REN OHARRA
Urriaren3koplenoan

Pello Iriarte NaBaiko zi-
negotzia irailaren 20ko
akta onartzearen kontra
azaldu zen. Bilkura har-
tan, bertzeak bertze,
asignazioengaia landua
zen. NaBaik jakinarazi
duenez,asignazioengaia
aktan nola jaso zen, ez

zenadosgelditu. «Akta-
ren arabera, akordioa
ahobatez onartu zen».
Bere irudiko, «NaBaiko
zinegotziaezzenalkate-
tzarenakordioproposa-
menarenaldeagertu,eta
gainera,UPNbileragela-
tik atera egin zen. Hor-
taz,ezindaerabakiaaho
batez hartu zela erran,
aktanageridenbezala».
NaBaik akordioaren
«baliozkotasuna zalan-
tzan» paratu du, nola
onartu zen ikusita.

Nafarroa Oinezera
autobusa
BaztanIkastolakigan-

de honetan, urriak 16,
Tafallan eginen den Na-
farroa Oinezera joateko
autobusa antolatu du.
Ortziralean,hilak14,aki-
tuko da apuntatzeko
epea, pertsonako bortz
euro ordainduta. Igan-
dean 09:00etan aterako
da Ikastolako parketik
eta 18:30ean izanen da
itzulerako autobusa.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Herrietako eskolen besta Oronozen
BaztangoherrietakoetaUrdazubi-ZugarramurdikoeskolenaurtengobestaOro-
nozko Guraso Elkarteak antolatutakoa izan da. Urriaren 2an egin zen. Goizean,
herri inguruan ibilaldia antolatu zen, eskolatik abiatuz Bertizko parkera gan eta
handikbuelta. Eguraldi onaaprobetxatuz,Bertizkokolunpioetanegonaldia egin
zen, gero SanMartingo frontoian bazkaria eta segidan dantzaldia Etxalarko Eli-
zagoien ahizpa trikitilari eta panderojolearekin.

UDALAK DIOENA
«Ez da inondik ere
bidezkoa aitzineko
agintaldian jakinaren
gainean egindako
irregulartasun jarraitu
baten ondorioak
baztandarrek gehia-
go ordainduz kon-
pondu behar izatea»

Baztango Udala
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AZPIEGITURAK � AURREKONTU MURRIZKETA

Elizondoko
saihesbideko
lanetan 3,8 milioi
euroko murrizketa
egin du Gobernuak
Lekarozko
Kolegioko eta
komisaria
berriko lanetan
ere izan du
eragina

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ak iragarri dituen au-
rrekontuaren murrizke-
tek Baztango proiektu
batibainogehiagoriera-
gindiete.Horixeda,hain
zuzen, Irurita, Elizondo
etaElbetelotukolituzke-
en saihesbideko lanen
kasua.
Lan hauek egiteko

8.595.300,87euro ingu-
rukoaurrekontuaaurrei-
kusia dago eta Gober-
nuakobretaraaurtenbi-
dera tu behar reko
3.831.666,16 euro «blo-
keatu» egin ditu. Dena
den, lanek aitzinera se-

gituko omen dute, bai-
nabalitekegibeleratzea.
Murrizketen eragina

somatuduenbertzeegi-
tasmoa Lekarozko Ko-
legiozaharreanegitekoa
zen proiektua da. Obra
honetan,4,1milioi euro-
koinbertsioaaurreikusia
zegoen eta 3 milioi euro
2012ragibeleratuakizan
dira.
ForuPoliziarenElizon-

doko komisaria berriko
lane i dagok ienez ,
803.848,71 euroko au-
rrekontutik 200.000 eu-
ro heldu den urtera gi-
beleratzea erabaki du
Gobernuak.

Xorroxin irratia
sakelekoan
Euskara hutsean lan

egitendutenhamabiirra-
ti, tartean Xorroxin irra-
tia, sakeleko telefonoan
entzutekoaplikazioasor-
tu duHendaiako Antxe-

ta irratiak, Berria Beka-
rekinjasotakodirulagun-
tzarekin.Uhinbakduize-
na aplikazioak eta es-
kaintzen dituen zerbi-
tzuak baliatzeko multi-
media edukiak errepro-
duzituetaInternetenna-
bigatzekoprestatutada-
goen sakelekoa behar
da eta horrekin batera,
Interneterako konexioa.
Uhinbakinstalatzekoeta
informazio gehiagorako
sartuwebgunehonetan:
www.uhinbak.eu.

Judo eskola Iruritan
Doneztebeko Erreka

Judo Eskolak judo kla-

seak emanen ditu Iruri-
tan.OskarMindegia eta
Noelia Ariztia izanen di-
ra irakasleak eta klase-
akasteazkenetanizanen
dira. 5-6 urtetik aitzi-
nerako jendearendako
zabalik dago eskola.

Aroztegiako
proiektuari buruz
Aroztegiako proiek-

tuarensustatzaileak,be-
re kabuz, konpentsazio
batzordearen estatutu-
akbehinbetikoonartzea
erabakidu.Irailaren19ko
NafarroakoAldizkariOfi-
zialean hala argitaratu
zen,Udalakhorretarako

legezko epea pasatuta,
ezzuelakoerantzun.Ho-
rregatik eginduzuzene-
an berak, Lurraldearen
AntolamenduetaHirigin-
tzari buruzko 35/2001
ForuLegeakematendion
eskumena baliatuz.

Liburutegia egun
batzuetan itxita
Udalakoharbidez ja-

kinaraziduenez,asteho-
netanzenbaitegunezitxi-
taegonendaudal liburu-
tegia. Astelehenan, as-
teartean, ortzegunean
eta ortziralean egonen
daitxitaetaasteazkene-
an zabalik.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Lasterka eta aizkora apustua Oronozen
Urriaren 2an lasterka eta aizkora apustua jokatu zen Oronozko SanMartin futbol-
zelaian.Aldebatetik,JexuxZelaieta lasterkarietaBittorElizagoienaizkolarioronoz-
tarrakaritu zirenetabertzealdetik,NarbartekoBeltxaetaOronozkoZamora. 3.000
sos paratu zituzten jokoan, bortz kilometro lasterka egiteko eta bortz kanaerdiko
mozteko. Lasterkakosaioaarrasberdintsuakitu zuten, bainagero, aizkoranaban-
taila Bittorren aldekoa izan zen. Arratsalde polita izan zen. Jende aunitz hurbildu
zen eta herrietako eskolen bestarekin elkartuz, egun ederra atera zen Oronozen.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � JO ALA JO TALDEAK ANTOLATUTA

Hamabigarren aldiz
Kirikoketa Besta
eginen da urriaren
22an Arizkunen
Sagardoa
egiteaz gain,
bazkari herrikoia
eta musika
izanen dira,
bertzeak bertze

TTIPI-TTAPA
Heldu den urriaren

22anhamabigarrenedi-
zioabetekoduKirikoke-
ta Bestak. Horren leku-
ko bihurtuko da berriz
Arizkun, Joala JoKultur
Taldeakegunosokoegi-
taraua antolatu baitu.

11:00ETAN ATE IREKIERA
•SagardoaeginendaGa-
mioxarreakoDolaretxe-
an: sagar jotzea, estu-
tzea,zukudastatzeaeta
kupelaratzea.
• Lanak akitzean, kiriko-
keta jotzea eginen da.
• Lanak iraun bitartean,
Nafarroako sagardoak
dastatu eta taloak eta
gaztainak jateko auke-
ra izanenda.Karriketan
barna,albokariak,gaite-
roak,xulubitariaketaIn-
dependantz taldekoak.

14:30EAN
BAZKARI HERRIKOIA
• Txartelak Intzan, Zubi-
puntan eta Dolaetxean
salgai.

17:30EAN GEHIAGO
• Txalaparta, kanta eta
dantza.Emanaldi ibilta-
riaizanendaherrianbar-
na Kalakan, Indepen-
dantz eta Hutsun tal-
deekin.

23:00ETAN KONTZERTUAK
•Hirutalderekinkontzer-
tuak: Zurbeltz (perku-
sioa,kantua, tresnatra-
dizionalak...), Ufestuek
(punk/rock, diskoaren
aurkezpena)etaPiarres
(Euskal Disko Fever
80’s).

Amaiur hizpide
Azken aldian, maiz

agertzen ari da Amaiur
izenahedabideetan.Ez,
ordea, Amaiur herriko
zerbaitengatik; Ezker

Abertzaleak, Aralarrek,
EAketaAlternatibakosa-
tudutenkoalizioariAmai-
ur izena paratu diotela-
ko baizik. Duela ia 500
urte Gaztelak konkista-
tu, etaNafarroako Esta-
tuaren galera ekarri zu-
enazkenborrokarenko-

kalekua izan zelako au-
keratu dute izen hori.
Halaere, izenakezta-

baidabatedobertzeera-
gin du Interneteko zen-
bait gunetan, eta TTIPI-
TTAPAk Amaiurko he-
rriarengana jo du koali-
zioari izen hori paratzea

zer iruditzen zaien gal-
detuz.JulianRekaldeal-
kateari galdetuta, «he-
rriarikalterikezbadioegi-
ten, ongi iruditzen zait»
erantzun digu. Eta bere
inguruangaldetuduene-
anere inorkezomendio
kontrakorik erran.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Zigako Etxe Zuri dendak betiko itxi ditu ateak
Herri ttiki batetik bertze berri txar bat ailegatu zaigu. Zigan, bizi guztiko Etxe-
Zuriko denda itxi dute. Garaiak garai, herrietako zerbitzu ttikiak itota daude
gaur egungo gizarteak sortzen dituen merkataritza gune haundiekin. Orain jen-
de aunitzek erranen dugu «ze pena itxi dela, adineko jendearendako edo au-
torik ez duenarendako arras ongi heldu zen». Baina denda ttiki horrek urteetan
denen beharra izan du bizirik irauteko, eta denen artean hil dugu. Buruari mila
buelta eman ondotik, eta ikaragarrizko penarekin, Mertxek, Julianek eta Jule-
nek, bereziki, erabaki mingarri hau hartu behar izan dute. Esker mile hiruei!



34 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 552 zbk.

2011.10.13

GIZARTEA

GAZTEAK � ELKARRIZKETA GAZTEEN ARTEAN

Lana da Baztan,
Bertizarana eta
Malerrekako
gazteen kezka
nagusia
261 gazterekin
hitz egin da
martxotik
ekainera

TTIPI-TTAPA
«Gure inguruko gaz-

teon artean gailentzen
ari den pasibotasunak»
bultzatuta,gazteekgaur
egun dituzten «arazo
errealak» zein diren jaki-
tekoazterketaedodiag-
nostikoaegindaBaztan,
BertizaranaetaMalerre-
kan.Hirueskualdeetako
30 bat lagun elkartu eta
guztira 261 gazteri eu-
ren kezka nagusia zein
den galdetu diete. Aur-
tengo martxo eta ekai-
nabitarteanegindagal-
deketaetaorainbilduta-
koaren berri eman dute:
lana da gehienen kezka
iturri nagusia.

MALERREKA ETA
BERTIZARANA
Malerreka eta Berti-

zaranan 109gazterigal-
detuzaie zeindeneuren
kezka iturri nagusia.
Erantzun bat baino ge-
hiago eman ditu bakoi-
tzak, baina gehien erre-
pikatudena lana izanda:
galdetuen %58ri edo
bertzela erranda, 109
gazteetatik 63ri, lanak
sortzen die kezkarik na-
gusiena. Honen ingu-
ruan,«languttidagoela»
diote gehienek (24k
erantzundutehori), «es-
kualdean ez dagoela la-

nik» ere erran dute (12
erantzun), «gaztea iza-
teagatik diskriminatuak
sentitzendirela»ereadie-
razi dute (10 erantzun),
eta «lan mundurako le-
henurratsaosozailade-
la» ere bai (7 erantzun).
Horiek dira aipatuenak.
Errepresioak ere

kezkatzen ditu gazteak,
galdetuen %41ek hala
adierazidute.Honenbar-
ne, «kontrol soziala» (22
erantzun),«poliziakopu-
ruaren gorakada» (15
erantzun),«errepideeta-
ko kontrolak» (9 eran-
tzun),«poliziapresentzia
herrianegunero»(8eran-
tzun), «ez dute zerbitzu-
rik ematen» (8 erantzun)
eta «beldurra erabiltzen
dutela»(6erantzun)eran-
tzun dute gehienek.
Aisialdiak ere ezine-

gonasortzendie,galde-
tuen%31ribehintzatbai,
eta honetan batez ere
«gazteek elkartzekogu-
nerikezdutela»azpima-
rratu dute gehienek (20
erantzun). «Herrian juer-
garik ez dagoela» pen-
tsatzenduenik erebada
(7 erantzun).
Indibidualismoakere

kezkatzendituelkarrizke-
tatuen%29.Honetanze-

ra diote gazte gehienek:
«ezdugutaldeizaerarik»,
«gauzakantolatzekogo-
gorik ez», «etxean gero
eta denbora gehiago»,
«pasibotasuna eta hez-
kuntzatikdator arazoa».
Euskara ere kezka

iturri nagusienen artean
dago, galdetuen %26k
hala iritzi diote. Etxebi-
zitza ere aipatu dute el-
karrizketatuen %25ek.
Beraz,kezkaaipaga-

rrienakhauekdiraMale-
rreka eta Bertizaranan:
lana, errepresioa, aisial-
dia, indibidualismoa,
euskara eta etxebizitza.

BAZTAN
Baztango ia herri ge-

hienetan152gazteelka-
rrizketatudiraetahemen
ere lanadaezinegonna-
gusiena sortzen duena.
Erantzun bat baino ge-
hiago eman ditu gazte
bakoitzak eta kezka na-
gusiak lana (%49), dro-
gak (%33), errepresioa
(%30), politika (%30),
etxebizitza (%22), hez-
kuntza (%21), eskuara
(%20), indibidualismoa
(%18) eta proiektu txiki-

tzaileak(%14)direla iku-
si da.
Lanaren inguruko

kezka nagusiena «ber-
tan lanik ez egotea» da
gehienentzat –39 eran-
tzun–. «Baldintza kax-
karrak»ereaipatudituzte
(16 erantzun), eta «ikasi
edogustukoduenarekin
zerikusirikduenlanikez»
dagoela ere aipatu dute
(8 erantzun). «Nekazari-
tza indartzea beharrez-
koa»delaerranduteba-
tzuek (6 erantzun) eta
«Iruñeko zentralizazio-
ak» kezkatzen dituenik
ere bada (5 erantzun).
Drogak ere kezka-

tzenditugazteak,etaba-
tez ere, «gazteen kon-
tsumoarduragabea»(18
erantzun), «ondorioe-
kikokontzientziazioeza»
(18 erantzun) eta «gero
eta kontsumitzaile gaz-
teagoa eta zabalagoa
izateak» (16 erantzun)
eragiten die ezinegona.
«Kontsumoarekikohezi-
keta eta informazio be-
harra» (8 erantzun) eta
«gaiatabuadela»(7eran-
tzun) pentsatzenduenik
ere bada Baztanen.

ErrepresioadaBaz-
tango hirugarren kezka
iturri nagusia. Honen in-
guruan,«presentziapoli-
zial itogarriak»kezkatzen
ditu batez ere (21 eran-
tzun), baita «errepideko
edopolitikoakdirenkon-
trol gehiegi» (19 eran-
tzun) izateak ere. «Izua
sartuzgazteriageldiara-
zi nahi dutela» ere erran
dute9laguneketa«erre-
presiopolitikoarenbikti-
ma» direla ere badiote
bertze horrenbertzek.
Politika kontuetan

«udal kudeaketa kaxka-
rra» eta «demokrazia
eza» dira gazteei batez
ere kezka sortzendiete-
nak, bakoitzean 24na
erantzun jaso dira. «Ba-
tzarreak indartu» behar
direlaeta«Baztangoso-
sa Elizondon zentraliza-
tzendela»ereaipatudu-
te.7eta5erantzun izan
dira, hurrenez hurren.
Etaorain,gazteakzerk

kezkatzendituenbilduta
eta «arazo asko gazte
izateagatik soilik direla
ikusita», arazoei gazte
guztienarteanaurreegi-
tea izanen da erronka.

Malerreka eta Bertizaranako gazteeen kezka nagusiak.

Baztango gazteeen kezka nagusiak.

LANA ETA GERO?
Lanaren ondotik, dro-
gak dira Baztango
gazteen kezka iturri
nagusiena, eta erre-
presioa Malerreka eta
Bertizaranakoena.
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Duela 400 urte
gisako afera
gertatu zen
Gipuzkoako
herri horretan

Koro eta Margari
Gan den urriaren

1eko gauean, herriko
antzerki taldeak ema-
naldiaeskainizuenHon-
darribian. Herri horre-
tan ere, duela 400 urte
sorgin ehiza afera bat
gertatu zen, eta gaur
egungo herritarrek or-
duan kaltetuak izan zi-
renemakumeeiomenal-
dia egin nahi izandiote.
Zugarramurditik 24

heldu eta sei haur joan
ziren, eta Arma Plazan
oren bateko ikuskizun
ederra eskaini zuten,
musika, koreografia,

historia,umoreaetasua
erabiliz.

Ikastaroak martxan
Udazkenean, on-

ddoak eta usoak ager-
tzen diren bezala, ikas-
taroak ere agertzen di-
ra. Momentu honetan
haurrendakoeskaintzen
direnak hauek dira: Gu-
raso Elkarteak trikitixa
eta pandero (astearte-
tan) ikastaroa antolatu
du,baitaeuskaldantze-
na(ortzegunetan)eta in-
gelesekoa (eguna ze-
haztu gabe dago orain-
dik) ere. Eta berrikuntza
gisa, aurten kenpo-kai
ikastaroa ere antolatu
da.Ortziraletanemanen
daUrdazubikoeskolan,
19:00etatik 20:00etara.
Izena emateko telefono
honetaradeitubeharda:
679 328162 (Ana).

ZUGARRAMURDI

SORGIN EHIZA � ANTZERKIA

Sorgin ehiza
gogoratuz
ikuskizun ederra
eskaini dute
herritarrek
Hondarribian

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Komun publikoak Azketa aldean
Azketakoaldeankomunpublikoak jarridituzte.Tokirikezzegoela iduri zuen,baina
mendian sartuak egin dira, kanpotik harriz inguraturik, eta xarmanki gelditu dira.

ARGAZKIA: JUAN CARLOS JIMENEZ
Herritarrek egindako saioarekin gustura gelditu ziren ikustera hurbildutakoak.
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SENPERE

KULTURA � HERIOTZA

Patxi Arotzarena hazpandar
musikariaren heriotzak
Senpereko musikazaleak
hunki ditu
43 urterekin
zendu da
bihotzekoak
jota

Franck DOLOSOR
Doluaberriz ereHaz-

parnenetaeuskalmusi-
karen munduan. Patxi
Arotzarenamusikariabi-
hotzekoak jota bat ba-
tean hil zen 43 urtetan
urriaren 3an bere lanto-
kian, Hazparneko San
Josepikastegian.2008az
geroz Hazparneko au-
zapezordea zen eta kul-
turazetaeuskarazardu-
ratzen zen bereziki.
Herritik kanpoere bi-

zikiezagunazenTxakun
folk-rocktaldekosortzai-
leetarikizanbaitzen90ko
hamarkada hastapene-
an. Lagunen laguna eta
artista aitzindaria biziki
ezaguna zen Senperen
ere,behinbainogehiago-
tanjobaitzuengurebes-
tetan eta bai Herri Urra-
tsenere.Urtebatez,ikas-

tolen aldeko bestaren
musikaereapailatuzuen
berelagunekin.Garaiho-
rietan gaitzeko arrakas-
ta izan zuen Txakun tal-
deak Ipar Euskal Herri
osoan Zapatak ari ziren
dantzan eta Txi-txi bai
Buana bezalako kantu
umoretsuekin.Senperen
berean, segitzaile ainitz
izan du Txakun taldeak.
Eta ez segitzaileak ba-
karrik parte hartzaileak
erebai:ChristopheAmo-
renaeskusoinulariaTxa-
kuntaldekokideizanbai-
tzen1995tik97rat.Amo-
renakbizikiontsaezagu-
tu zuenPatxi zena bi ur-
tezkontzertuandanaes-
kainibaitzutenherrizhe-
rri elgarrekin.
AmorenakTTIPI-TTA-

PAri erran dioenez, go-
goanditugaraihoriek15
urte baitzituen orduan
eta talde biziki famatua
baitzen Txakun. Orain,
Ekintzataldekoeskusoi-
nularia da baina lotura
hertsiaduTxakunekola-
gunekin.2007an, taulen

gainerathupatuzirenbe-
rrizelgarrekinHazparne-
ko ikastolaren aldeko
bestabatean.Biurtege-
roago berriz elkartu zi-
renHaitiren aldeko kon-
tzertu batean. Christo-
phe Amorenaren ustez,
«gauzakarruntaldatudi-
ra orain Patxiren herio-
tzarekin Txakun bera hil
baitabetiko».Ezinezkoa

ikusten du berriz jotzea.
Amorenak dio ez duela
sekulanikusiArotzarena-
renehorzketetanbezain-
bat jende. Azken agur
horretan, lagunmusika-
riekezzutenindarrik izan
musikarik jotzeko baina
AgurJaunakkantatuzio-

ten ehunka lagunen
laguntzarekin. Ondotik,
denek gogoratu zuten
Patxi gizon idekia, kul-
turaguztienaldekoa,eta
bere herriari eta ikaste-
giari biziki atxikia zela.
Doluminakfamiliaetala-
guneri, ez adiorik…

Patxi Arotzarena.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Pilota plaza
Lanhaundiak egitenditu egunhauetanHerrikoEtxeak. KarrikaNagusikopilota
plaza osoki berritzen ari dira eta ondoko asteetan itxura arrunt berria erakutsi-
ko du hainbertze pilotari eta xapeldun ikusi dituen plazak.
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SARA

TURISMOA � TURISMO BULEGOAK ANTOLATUTA

Andra Mari Abesbatzak kontzertua
eskainiko du asteburuko Uso Bestan
Larunbatean
mintzaldia
izanen da eta
igandean egun
osoko egitaraua

TTIPI-TTAPA
Aste hondar hone-

tan, urriak 15 eta 16,
UsoBesta iraganenda.
Duela urte bat turismo
bulegoakbestahauan-
tolatzen du usotegieta-
ko ihizia ospatzeko.
Larunbatean, urriak

15, Lur Berri gelan kon-
ferentzia bat izanen da
Jacques Luquet-ek
animaturik, 20:00etik
landa.
Igandean, berriz,

besta11:00etanhasiko
dausotegiarenbisitare-
kin (inskribatu behar da
turismo bulegoan) eta
denbora berean plazan
pilota partida bat iza-
nenda.11:30eankofra-
diendesfilea izanenda,
eta eguerdian Zazpiak
Bat taldeakdantzatuko
du. 13:00etatik landa
bazkaria izanen da ja-
tetxeetan,etausoapro-
posatua izanen da.

Arratsaldean, 17:30-
ean Errenteriako Andra
Mari Abesbatza arra-
kastatsuak kontzertu
bat emanen du. Sarre-
rak aitzinetik erosten
ahalko dira 12 eurotan,
hainbat tokitan: Sara,
Azkaine, Senpere, Ain-
hoa, Donibane Lohizu-
ne,Urruña,Ziburu,Hen-
daia eta Getariko turis-
mo bulegoetan, baita
Baiona,BiarritzeetaAn-
gelukoetan ere. Tokiak
eguneanbereaneresal-
duko dira, 15 eurotan.

Etxeko lanentzat
laguntza
Duela bizpahiru ur-

tetik, Herriko Etxeak
etxeko lanentzat lagun-
tza sistemabat plantan
eman du haurzaindegi-
ko haurrentzat.
Zazpiemaztebolun-

tario heldu dira 17:00-
etatik18:00etara,haur-
tzaindegira haurrak la-
guntzeko. Aldi bakoi-
tzean, bi etortzen dira,
bat frantsesa egiteko
etabertzeaeuskaraegi-
teko. Laguntza hori as-
telehen,astearteetaos-
tegunetan proposatua

da. Urriaren 3tik landa
hasi da.

Kirol emaitzak
Sarakoeskubaloi tal-

dearentzat sasoina
joan den irailaren 24an

hasi da Urruñaren kon-
tra,bainaUrtxintxekgal-
du egin zuten 24-14.
Urriaren1eanSenpere-
ko taldearen aurka ari-
tuzireneta17-10galdu
eginzuten,bainadefen-

tsa azkar bat erakutsiz.
Errugbilariek, aldiz,

sasoina ongi hasi dute
garaipen polit batekin.
23-3 irabazi zuten Sa-
int Julien en Born-en
kontra.

ARGAZKIA: TURISMO BULEGOA

Mendi bizikleta ibilaldi arrakastatsua
Irailaren 25ean izan zen 10. mendi bizikleta ibilaldiak arrakasta izan zuen. 166
pertsonek parte hartu zuten, 20 batek 16 kilometroko ibilaldian eta 140k 38 ki-
lometrokoan. Eguna giro goxo batean pasatu zen, eguzkia lagun izan zuten,
eta parte hartzaileak zein antolatzaileak arras kontent gelditu ziren. Turismo bu-
legoak laguntzaileak eta Pipo Garbiso eskertu nahi izan ditu, horieri esker de-
na ongi pasatu baita.
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MaddiAstibiaZamarbide, Leitzakoa,
irailaren 27an.
Irati Oiaregi Sagaseta, Narbartekoa,
irailaren 23an.
AritzLarburuElizalde,Etxalarkoa, irai-
laren 16an.
NahiaPortuZelaieta,Sunbillakoa,irai-
laren 11n.
UnaxUrtxegiRodrigo, Igantzikoa, irai-
laren 29an.
JareMaiaArozena, Lesakakoa, urria-
ren 5ean.
Ylenia Bendoiro Telletxea, Zubieta-
koa, urriaren 2an.

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

HERIOTZAK
Maria Luisa Aizpuru Latasa, Sunbi-
llakoa, irailaren 26an.
ConsueloGilleneaBeldarrain,Elizon-
dokoa, irailaren 20an, 86 urte.
Maria Luisa Ariztia Etxenike, Elbete-
koa, irailaren 25ean, 93 urte.
Segundo Verdu Suhas, Urdazubikoa,
irailaren 26an, 87 urte.
Maria Francisca Arretxea Sanzbe-
rro, Etxalarkoa, urriaren 1ean, 85 urte.
Gregorio Ceballos Barcena, Leitza-
koa, urriaren 3an, 90 urte.
MªAngelaAmeztoiDanboriena,Etxa-
larkoa, urriaren 5ean, 61 urte.

EZKONTZAK
Joseba Irigoien Urtxegi eta Eider
Altxu Bereau, Lesakakoa eta Ituren-
goa, irailaren 17an Lesakan.
Iker Domingez Moreno eta Ainhoa
ElgorriagaTombo, Hondarribikoaeta
Berakoa, urriaren 3an Lesakan.
Gorka IzkierdoDuranaetaMirenJo-
sune Iguzkiagirre Iturbide, Gasteiz-
koaeta Igantzikoa, irailaren17an Igan-
tzin.
Cyril Lâge eta Gwenaelle Le Billant,
irailaren 17 an Saran.

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

Anastasia
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran, 2007ko urriaren 16an

IV. URTEURRENA

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

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan, 2009ko urriaren 20an

II. URTEURRENA
Udazkeneko hostoen antzera joan zinen

eta gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizitzen garen artean,

ez zaitugu ahaztuko.

ASKO MAITE ZAITUGU

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA
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Azken bizpahiru urteetan inoiz baino itxura hobea hartu du Elizondoko Udazkeneko Fe-
riak, aziendakopuruari dagokionez.Gandenurtean,Altsasun feriarikezzelaeginbaliatuz,
Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza poltsan gelditutakoa aprobetxatu eta Burgete eta
Jaka arrazako behor eta zaldiak eraman ziren plazara, baina baita behiak, euskal zerri-
ak, astoak, ardiak eta bertze zenbait azienda ere ikusi ziren Merkatuko Plazan. Aurten
ere azienda aunitz espero dituztela aipatu digu Xabi Torres Elizondoko alkateak, «ahal
bezainbertze eta ahal haina klasetako azienda ekartzeko asmoa dugu, Baztangoa.
Garraioa ordaintzen zaie abeltzainei, aziendak plazara eramateko egiten duten esfortzua
saritzeko nolabait». Dena den, lehengomoduan aziendak plazaraino oinez eramatea ere
bultzatzen ari dira, kamioietan eraman ordez.
Feria girotzeko egitarau zabala prestatu dute urriaren 28 eta 29rako. Ortzilerian Laxoa
Plazan makineria erakusketa ere eginen da.Maialen Lujanbio eta Xebastian Lizaso
ariko dira bertsotan eguerditik aitzinera. Gan den urtean, obren ondorioz, postu batzuk
Jaime Urrutiatik eta plazatik urrundu behar izan ziren, baina aurten, lanak akituta, berriz
ere inguru hori dena beteko dute.

ELIZONDOKO FERIAK

Urtetik urtera azienda
gehiagorekin sendotzen
ari da udazkeneko feria
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Argazkiak: ONDIKOL

Arratsaldean pilota jaialdi handia
Arratsaldeko 17:00 aldera, profesionalen arteko pilota partida ikusgarriak izanen dira
pilotalekuan,ASPEren eskutik. Hau idazterakoan, oraindik erabat zehaztu gabe dago ja-
ialdian parte hartuko dutenak, baina punta-puntako pilotariak izanen dira beti ere. Bai
ortziralean, baita larunbatean ere, egun osoan merkatua izanen da Elizondoko karri-
ketan barna. Hain zuzen, postuen salmenta izaten da Elizondoko herriaren urteko diru-
sarrera garrantzitsuenetako bat. Metro lineala 18 euro terdian saltzen da eta gan den
urtean «berrehun postu baino gehiago izanen ziren» aipatu digu alkateak, baina ga-
rrantzitsuena, «Baztango abeltzainek gero eta gehiago lantzen duten kategoriako azien-
dak erakustea da».
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Hasi berria da denboraldia Elizondoko Lur dantzalekuan eta karrikan bertzelako solasak
aditu badira ere, kontzertuekin eta dantzalekuarekin segituko dute sasoi honetan.Fran-
cis Urrutia nagusiak aipatu digunez, «ez dakit nondik atera den buila hori, baina aur-
ten berdin segituko dugu. Normalean irail erditsuan irekitzen dugu eta aurten mantsoa-
go egin dugu, urriko lehen egunean. Egia da joan den denboraldia arras nekatuak aki-
tugenuela,segitzekogogoguttirekin,batezere larunbatgoizaldeanegitendirengehiegike-
riekin, komunak denak hiru aldiz aldatu behar izan genituen, debalde paratzen dugun
autobusarekin ere ez dugu karrerarik ateratzen eta orain biltzekoak gara, seguridadea
paratu edo zerbait kobratu edo zer egin erabakitzeko. Gan den urtean bizpahiru aldiz
foruzainei deitu behar izan zieten, jarlekuak hautsi, gauzak kanpora bota… Ez dakit zer
gertatzen den, baina desastre bat da! Hezkuntza arazoa dela iruditzen zait».
Arazorik handienetakoa bat hori da, baina baita «jendea arras mantso eta pasatua»
etortzen dela, Urrutiaren erranetan. «Ostatuekin 03:00etan itxiko zutela gelditu ginen,
baina ordu horretan argia pizten dute, 03:30ean itxi eta jendea honat etorri orduko
04:00ak dira. Ordu horretan gehienak ordaindu gabe sartu nahi dute eta gan den urtean
balantzea ezin eginez akitu genuen. Aurten segituko dugu proban, baina ez du gogorik
ematen irekitzeko ere!».

Zortzigarren denboraldia
Lur aretoa 2004ko azaroaren 20ean ireki zen lehen aldiz, nagusiak aipatu digunez.
«Oraino Bordatxo ere hor zen, baina ongi hasi ginen, lehenbiziko urtean ongi funtziona-
tu zuen, ibili zen jendea eta kontzertuetan ere erantzuten zuen». Baina geroztik gauzak
aldatu direla aipatu digu Francisek. «Larunbat arratsetan ateratzeko ohitura galtzen ari
da gazteria, krisiak ere eragiten du, gazte aunitz langabezian dago… Orain 7-8 urte ez
zen hainbertze Internet eta halako kontu». Langile aldetik, «egun potente batean 24
langile behar izaten ditugu eta normalean 15-16 lagun eta horien soldatak ere ordain-
du behar dira, nahiz eta jende guti sartu».
Zazpi urte hauetan, dantzaleku eta kontzertu egunetaz gain, bertso txapelketaren fi-
nalak, kantu lehiaketak, pailazoen emanaldi eta bertze hainbat ekitaldiren lekuko izan
da Lur aretoa .«Uste dut –dio Urrutiak– nahiko ongi portatu garela, euskal kulturarekin
zerikusia duten ekitaldi horietan aretoa debalde uzten dugulako, deus kobratu gabe».
Dantzalekuari dagokionez ere, Lurreko nagusiaren ustez, «Gipuzkoa eta Bizkaialdean
erreferenteak gara, hemen izaten den euskal giroa ez dute han topatzen eta hori esti-
matzen dute, baina badirudi bertako jendeak ez duela hori kontuan hartzen». Bere gara-
ian, talde ez hain ezagunen formatu ttikiko kontzertuekin ere apostu egin zuen Lur are-
toak, eta bigarren solairuan doan egiten ziren. «Ortziraletan egiten genuen eta lehen-
biziko urte erdian arras ongi joan zen, talde berriak mugitzen genituen, baina gero jen-
dea ez etortzen hasi zen eta utzi genuen».

Kontzertu indartsuak
Kontuak kontu, hasiak dira denboraldi berriarekin eta kontzertu indartsuak ekartzen
saiatukodira.«Urriaren22anZopilotesChirriaos,garaibatekoHuajolotesekomusikariekin
eta gero azaroan Sutagarrek bere disko berria aurkeztuko du hemen, seguruenik Esne
Beltza taldea ere etorriko da abenduaren 3an eta ekainean Komak suspenditu egin zuen
eta berriz ere etorriko da, baina ez dakigu xuxen zein egunetan. Oraingoz horiek ditugu
burutan, gero gerokoak». Bertze talde batzuekin mintzatzen ari dira, «baina oraino ez
dugu deus bete. Beldurrarekin hasi gara, lehengo urtean nahiko mottel akitu genue-

Francis URRUTIA
Elizondoko Lur dantzalekukoa

«Krisiak badu zerikusia,
baina larunbatetan
ateratzeko ohitura
galtzen ari da gazteria»
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Francis Urrutia, Lur dantzalekuaren atarian.

lako… Tigres del Nortek mini-bira bat egitekoa du eta
etorri nahi zuten Lurrera,baina ezin dugu ordaindu haiek
eskatzen duten katxea, jendeak ez badu erantzuten eta
guttiago! Arrisku handia da! Gan den urtean alde guzti-
etan bete egiten zuen Txarrena ekarri genuen 7.000 eu-
ro ordainduta eta 107 pertsona sartu ziren, pentsa eza-
zu zer kolpea hartu genuen! Eman buelta horreri!». Izan
ere, kontzertu bat antolatzeak jendeak uste duena baino
lan handiagoa dela aipatu digu Urrutiak: «Behar duzu
mugitu, propaganda egin, karteleria, sarrerak bereizi
Iruñera… eta gero!».
Francis Urrutiak aipatu digunez, «beti zabalik gaude pro-
posamen berrietara, baina batzuetan ezinezkoak diren
gauzak eskatzen dizkigute, burugabekoak: ‘ekartzu hau
etaekartzuhura’,bainaezdahainerrexa,denagostatzen
da, baina halere iritzi guziak ongi hartzen ditugu».
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PIRINIAR ARRAZAKO BEHI AZIENDEN
XXIV. LEHIAKETA-ENKANTEA

Piriniar arrazako 450
behi aziendaaurkeztu ziren
Elizondoko lehiaketa eta
enkantera
Aurten 24. edizioa bete duen piriniar arrazako behien espainiar estatu mailako lehia-
keta-enkantea egin da Elizondon Merkatuko Plazan iraileko hondar asteburuan.
Gehien bat Euskal Herrian hazten diren aziendak izan ziren ikusgai Elizondon eta inoiz
baino partehartze handiagoa izan zen, 38 abeltegitako 450 bat buru plazaratu baitziren.
Horietatik 18 abeltegi Nafarroakoak ziren eta gainerakoak Euskal Herrikoak. Horien
artean, Legasako Indart anaiek lortu zituzten sari gehienak, sei lehenbiziko sari es-
kuratu baitzituzten kategoria ezberdinetan. Ikusgarria izan zen aurkeztu zuten zezena,
lau urtetik goitikoetan saria eraman zuena.
Piriniar arraza kasik desagertua egotetik gaur egun 14.000 buru izatera pasatu da,
hobekuntza genetikoaren ondorioz. Patxi Aranguren,Aspinako idazkari nagusiaren erra-
netan «Elizondon buru ederrak ikusi dira, eta abeltegien arteko aldea gero eta ttikiagoa
da».Halaere,krisiareneraginasomatzendasektoreanere,duelahogei urtekoprezioetan
saltzen ari baitira haragia, pentsuen prezioa aunitz handitu den bitartean.
Honela, lehiaketara azienda aunitz aurkeztu baziren ere, enkantera hamahiru bakarrik
aurkeztu ziren eta horietatik hiru hutsa saldu, hasierako prezioan: 2.200 euro.

Gastronomia lehiaketa
Lehen aldiz gastronomia lehiaketa izan zen eta euskal sukaldaritzako maisu handi bat,
Luis Irizarrek bete zuen epaimahai lana. 16 ostatu-jatetxek hartu zuten parte. Erreze-
tarik onenaren saria Iruritako Olari jatetxearentzat izan zen eta Ruben Garate
sukaldariak bere pisua aretze haragian eta Zaldua argazkidendak emandako argazki-
makina irabazi zituen.Pintxorik onenaOronozkoOngi Etorri ostatukoAinhoaMigel-
torenak egin zuen, saldarik onena Elizondoko Karrika ostatuko Isabel Karrikabu-
ruk eta Elizondoko Sobrino ostatuko Maria Jesus Sobrinok egin zuen Baztango
bustirik onena.

Hamar kategoria eta sari bereziak
Baserritar bakoitzak kategoria bakoitzera bi buru aurkezten ahal zituen eta lehiaketan
parte hartzeko aziendak hamar kategoritan sailkatu ziren. Ondoko orrialdean ageri di-
ra saridun guziak.
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ZEZENKOAK
24 hilabete artekoak:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Juan Jose Urteaga (Zestoa)
3. Indart Anaiak (Legasa)
4. Carlos Oroz (Artze)
5. Juan Cruz Bikandi (Iurreta)

2 eta 4 urte artekoak:
1. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
2. Isabel Ibarrola (Azoz)
3. Rufino Jaio (Iurreta)
4. Juan Luis Irazola (Mallabia)
5. Jesus Ostiz (Olague)

4 urtetik goitikoak:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
3. Teodora Mitxelena (Irurita)
4. Iñaki Rekarte (Arizkun)
5. Egoitz Maguregi (Zornotza)

URRUXAK
8-18 hilabete:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
3. Gregorio Iraola (Arraitz-Orkin)
4. Juan Cruz Bikandi (Iurreta)
5. Carlos Oroz (Artze)
Motxa. Pericoba SC (Amurrio)

18-24 hilabete:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Isabel Ibarrola (Azoz)
3. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
4. Leire Amundarain (Orozko)
5. Carlos Oroz (Artze)
Motxa. Perikoba SC (Amurrio)

2-3 urte:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Leire Amundarain (Orozko)
3. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
4. Indart anaiak (Legasa)
5. Ricardo Palacios (Lakuntza)
Motxa. Perikoba SC (Amurrio)

3-4 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Gregorio Iraola (Arraitz-Orkin)
3. Isabel Ibarrola (Azoz)
4. Indart Anaiak (Legasa)
5. Egoitz Maguregi (Zornotza)
Motxa. Dolaetxea (Oñati)
Ugalketarako.IsabelLarrakoetxea
(Trapagaran)

4-6 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Indart Anaiak (Legasa)
3. Antonio Sorbet (Burutain)
4. Gregorio Iraola (Arraitz-Orkin)
5. Juan Cruz Bikandi (Iurreta)
Motxa. Dolaetxe (Oñati)
Ugalketarako. Jose Antonio Sor-
bet (Burutain)

6-8 urtekoak umatuak:
1. Indart Anaiak (Legasa)
2. Juan Cruz Bikandi (Iurreta)
3. Indart Anaiak (Legasa)
4. Rufino Jaio (Etxaniz)
5. Isabel Agirre (Arizkun)
Mo t xa . R i ca rdo Pa l ac i o s
(Lakuntza)
Ugalketarako. Isabel Laurnaga
(Arraioz)

8 urtetik goitikoak:
1. Rufino Jaio (Iurreta)
2. Juan Jose Urteaga (Zestoa)
3. Elizondo SC (Egilaz)
4. Indart Anaiak (Legasa)
5. Ibon Lasuen (Abadiño)
Motxa eta ugalketarako. Periko-
ba SC (Amurrio)
Ugalketarako.CarlosOroz (Artze)

HOBEKUNTZA GENETIKOA
KONTUAN HARTZEN DUTEN
SARI BEREZIAK
Azienda bururik onena:
Isabel Agirre (Arizkun)

Ernalkuntza artifizialeko
zezenko onena:
Gregorio Iraola (Arraitz-Orkin)

Ernalkuntza artifizialeko
urruxa onena:
Juan Jose Urteaga (Zestoa)

Indize genetiko onenakdituen
zezena:
Jose Iñarrea (Erratzu)

Indize genetiko onenakdituen
urruxa:
Isabel Ibarrola (Azoz)

Baztango urruxarik onena:
Iñaki Rekarte (Arizkun)

Baztango zezenkorik onena:
Juan Jose Iñarrea (Erratzu)

Ernalkuntza artifizialaren
erabilerari saria:
Maria Rosario Valencia (Ibiriku)

Nafarroako esplotazioen
ugalkortasunaren saria:
Iñiguez Anaiak (Zudaire)

Nafarroako Aretzea saria:
MariCarmenArrese (Hiriberri) eta
Manuel Arraras (Beruete)

Baztango abeltzain gazteari:
Iñaki Rekarte (Arizkun)

Baztango aretze onena:
Isabel Agirre (Arizkun)

SARIAK

Argazkiak: ONDIKOL



2006. urte hondarrean sortu zen Bertan, Baztango Merkatari, Zerbitzu eta Ostalaritza
Elkartea. Kasik bortz urte dituzte lanean eta urte hauetan berrikuntzak egin dituzte.
Azkenekoa, webgune berritua da, lehengoaren helbide eta lerro berdinarekin, baina
elkarteko kide eta erabiltzaileei hobe egokitzen zaiena. Berrikuntza gisara, elkarteko
komertzio eta zerbitzu guztiak, 82 establezimendu, mapa batean kokatu dituzte.
Gaur egungo zuzendaritza batzordeaMiguel Quevedo presidenteak, Juan Jose Leiza
presidente ordeak, Juanjo Leiza idazkariak, Elina Rodriguez diruzainak eta Benar
Bertiz, Jaime Fagoaga eta Mikel Jaimerena bokalek osatzen dute. Urtero bezala,
juntaren erditsua aldatuko da abenduan, jende berria sartzeko eta denek, txandaka-
txandaka, elkartean ardurak izan ditzaten.

Eguberrietako kanpainari begira
Azkeneko urteetako ohiturari eutsiz, hainbat ekimen egin dituzte Bertango merkatariek
aurten ere. Honela,Aukeren Azokaren bosgarren edizioa egin zen otsailean,Bertan gas-
tatu fite kanpaina udaberrian eta Bertan Eguna abuztuan. Miguel Quevedo presiden-
teak aipatu digunez, Eguberrietako kanpainari begira daude orain, «gan den urtekoa
bezalatsu« izanen da.Oraindik komertzio batzuk elkartean ez daudela eta, «horiek fitxa-
tu asmotan gabiltza, ostalaritza arloko berri batzuk sartu dira eta espero dugu gehiago
ere sartzea» aipatu digu Quevedok.

BERTAN ELKARTEA

Webgune berritua
estreinatu dute
merkatariek
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Bertan III. Argazki Lehiaketa ere egin da
aurten, hasierako bi edizioetan bezalaxe,
Baztangonaturagaihartuta.2012koegute-
girako argazkiak lortzeko egin zen lehia-
keta eta 400, 200 eta 100 euroko sariak
banatu zituzten, elkarteko edozein den-
detanerosketakeginezgastatzeko.Guzti-
ra 30 argazkilari eta 86 argazki aurkeztu
diraaurtengoan.Lehenbizikosaria,Erra-
tzuko Mitxel Etxenikerentzat izan zen,
bigarrena Juan Lameirinhas elizonda-
rrarentzat eta hirugarrena Edurne Big-
uriaelizondarrarentzat.Horieketabertze
argazkiguztiakabuztuaren6aneginzuten

Bertan Egunean ikusgai paratu zituzten
eta orduantxe hartu zituzten sariak.Baina
udan ikusiezzutenek,oraindikereudazke-
nean izanen dute argazkiak ikusteko auk-
era. Lehiaketara aurkeztutako argazkien
erakusketarikezda izanenaurtenArizkune-
nean,bainawww.bertanbaztan.comweb-
gunean ikus daitezke argazkiak.
Aurtengoa akitu bezain abudo, hurrengo
urteko laugarren edizioa prestatzen hasi-
ak dira. Gaia, oraingoan, Baztango ohitu-
ra, besta, ospakizun eta jendeak izanen
da. Lanak 2012ko ekainaren 1etik 30era
aurkeztu beharko dira.

2012ko egutegian argitaratuko dira
III. Argazki Lehiaketako argazkirik hoberenak
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Lehenbiziko saria: Mitxel Etxenike (Erratzu)

Bigarren saria: Juan Lameirinhas (Elizondo)

2. saria: Mitxel Etxenike

Hirugarren saria: Edurne Biguria (Elizondo)
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Finalak
azaroaren 26an
jokatuko dira
Lesakan

TTIPI-TTAPA | BORTZIRIAK
Abian da Bortzirie-

tako Eskuz Binakako
Pilota Txapelketaren
hamaikagarren edizioa.
Urriko lehendabiziko
asteburuan hasi ziren

lehiak eta azaro bukae-
ra bitarte, nor baino nor
ariko dira. 
Txapelketa honetan,

guzt i ra  46  b ikotek
eman dute izena eta
zortzi kategoriatan jo-
katuko dituzte partidak:
ttikiak edo aurrebenja-
minak, umeak edo ben-
jaminak, kimuen edo
alebinen A eta B mai-
lak, hau rren edo infan-
tilen A eta B mailak eta

kadeteen A eta B mai-
lak. 

ZAZPI PILOTA ELKARTE
Nafarroa eta Gipuz -

koako zazpi pilota elkar -
tetako ordezkariak di-
ra, gehienak eskualde-

koak: Txaruta (Baz tan),
Biltoki (Igan tzi), Gure
Txokoa (Bera), Arkupe
(Lesaka), Altxata (Etxa -
lar), Oiarpe (Oiar tzun)
eta Hondarribi.
Partidak urriko eta

azaroko ortziral, larun-

bat eta igandetan jo-
katuko dituzte Bera,
Etxa lar, Igan tzi eta Le-
sakako pilotalekuetan
eta onenek aza roaren
26an Lesakan eginen
den finalera ko txartela
lortuko dute.

PILOTA � BORTZIRIETAKO XI. TXAPELKETA

46 bikote hasiko
dira Bortzirietako
eskuz binakako
pilota txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pilotari gaztetxoak joan den urteko Bortzirietako binakako txapelketan.

Hemeretzi
segundoko
aldea atera
diote Lezaungo
bikoteari

TTIPI-TTAPA | BERA
Bi bikote aritu ziren

nor baino nor urriaren
1ean Igantzin jokatu zen
Nafa rroako Emakumez -
koen Arpana Txapelke-
tan. Alde batetik, Nerea
Sorondo eta Amaia Gar -
tzia beratarrak aritu zi-
ren eta Ana Lopez eta
Itziar Nuñez lezaunda -
rrak bertzetik. Bikote ba-
koitzak etzanda paratu -
tako 45 ontzako enbo -
rrari 10 epai eman be-
har izan zizkion eta ha-

sieratik aitzinetik izan zi-
ren beratarrek lehenbi-
ziko aldiz lortu zuten Na-

farroako txapela janztea.
Nerea Sorondok eta

Amaia Gartziak, bazte -

rretik Patxi Larretxea
aholkulari zutela, zortzi
minutu eta hamasei se-

gundo behar izan zituz -
ten proba bukatzeko eta
Ana Lopez eta Itziar
 Nuñezek hemere tzi se-
gundo gehiago: zortzi 
minutu eta 35 segundo. 
Aipaturiko bi bikote-

en aurtengo azken jar-
duna, Euskal Herriko
Txapelketakoa izan zen,
irailaren 3an, eta Nerea
Sorondo-Amaia Gartzia
bikoa txapeldunordea
izan zen (05:39) eta Ana
Lopez-Itziar Nuñez bi-
koa hirugarren sai lkatu
zen (06 :39).
Iazko Nafarroako

txapelketari dagokio-
nez, Ana Lopez eta
Itziar  Nuñez gailendu zi-
ren (07:11), eta Soron-
do eta Gartzia izan zen
txapeldunordea (07:14).

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETA

Nerea Sorondo eta Amaia Gartzia
beratarrak txapeldun izan dira arpanean

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Txapeldun eta txapeldunordeak, Igantziko udal ordezkarien eskutik sariak jaso ondotik. 
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Erakusketak
ELIZONDO
Gema Labaienen
Elementuak
Urriaren 7tik azaroa-
ren 3ra Germa Labaie-
nen Elementuak eskul-
tura erakusketa ikusgai
izanen da Arizkunene-
an. Astelehenetik ortzi-
ralera, 18:00etatik
20:00etara.

Bestak
GARTZAIN
Pilarika bestak
Urriaren 11tik 15era.
Xehetasunak 551.
alean. 

Antzerkiak
ETXALAR
Umorezko antzerkia
Urriaren 15ean.
Xentimorik gabe
umorezko antzezlana
ikusgai Kultur Etxean,
18:30ean.

Kontzertuak
ELIZONDO
Zopilotes Txirriaos
taldea Lur aretoan
Urriaren 22an Zopilo-
tes Txirriaos taldeak jo-
ko du 01:00etan Lur
aretoan. Sarrerak aitzi-
netik salgai 9 eurotan.

ETXALAR
Aire ahizpen kantaldia
Kultur Egunetan
Urriaren 14an Aire
ahizpek kantaldia es-
kainiko dute 19:00etan
elizan eta ondotik, pia-
no eta txistu kontzer-
tua Josu Goia eta Patxi
Hernandoren eskutik.

Usategietako Igande
bezperan
Urriaren 15ean kon -
tzertuak eskainiko di-
tuzte plazan Legez
Kanpo, Scapando eta
Ingo al deu? taldeek.

Txistu kontzertu
didaktikoa
Urriaren 21ean txistu
kontzertu didaktikoa
eskainiko du Irungo
bandak 14:30ean 
Kultur Etxean.

LEITZA
Georgina Hassan
kantari
Urriaren 23an 
Leitzako sustraiak ditu-
en Goergina Hassan
Caballero kantari 
argentinarra kantari ari-
ko da zinean,
19:00etan.

Ospakizunak
BERA
Lurraren Egunak 25.
urteurrena ospatuko du
Urriaren 23an antolatu
du Gure Txokoak XXV.
Lurraren Eguna.
Bezperan, Lizuniagako
Igoera eta barazkiopil
lehiaketa. Xehetasunak
10. orrian.

SARA
Uso besta
Urriaren 16an Uso
Bes ta antolatu du Tu-
rismo Bulegoak. Xehe-
tasunak 37. orrian.

ARIZKUN
XII. Kirikoketa Besta
Urriaren 22an antolatu
du Jo ala Jo taldeak.
Gamioxarrean sagar-
doa eginen da eta la-
nak akitzean kirikoketa
jotzea. Bazkari herri-
koia izanen da eta
bazkalondoan, txala-
parta, kanta eta dantza
emanaldi ibiltaria herri-
tik barna Kalakan, In-
dependantz eta Hutsun
taldeekin. Arratsean
kon tzertuak Zurbeltz,
Ufestuek (diskaren aur-
kezpena) eta Piarres
taldeekin.

ETXALAR
Usategietako Igandea
Urriaren 16an ospatu-
ko da. Xehetasunak
13. orrian.

LESAKA
San Fermin elkartearen
Eguna
Urriaren 21ean ospa-
tuko da. Xehetasunak
12. orrian.

Jardunaldiak
LEITZA
Mikologia jardunaldiak
Urriaren 19tik 23ra
eginen dira laugarren
urtez mikologia jardu-
naldiak. Xehetasunak
28. orrian.

LESAKA
Meditazioa
Urriaren 14an medi-
tatzen, bake momen-
tua biltzen, zure barnea
lasaitzen ikasteko jar-
duera Dasya zentruan
19:00etatik 20:00etara.
Doan.

Hitzaldiak
BERA
Bera baserriz baserri
liburuaren aurkezpena
Urriaren 21ean Bera
baserriz baserri liburua-
ren aurkezpena eginen
du Kultur Etxean Rosa
Errandoneak 19:30ean.

ELIZONDO | 2011.10.22
Zopilotes Txirriaos taldea Lur
dantzalekuan

Garai bateko Huajolotes talde-
ko musikariak eta bertze ba -
tzuk biltzen dituen Zopilotes
Txirriaos taldea ariko da. Sa -
rrerak salgai daude.

Kontzertuak

LEITZA | 2011.10.19-23
Mikologiari buruzko
jardunaldiak laugarren aldiz

Eskolako haurrek marrazkiak egi-
nen dituzte eta mendian bilduta-
ko onddo eta perretxikoak urria-
ren 23an erakusgai izanen dira
Karrapen.

Jardunaldiak

ARIZKUN | 2011.10.22
Kirikoketa Besta
hamabigarren aldiz

Jo ala Jo taldeak antolatutako
Kirikoketa Bestak egitarau za-
bala izanen du: sagardo egitea,
bazkaria, musika ibiltaria eta
arratsean kontzertuak.

Ospakizunak

urriak 14 - 27

PROPOSAMENA

BERA
Lurraren Egunak 
25 urte beteko ditu

Gure Txokoa elkarteak
antolatzen duen Lurra-
ren Egunak mende laur-
dena beteko du aurten.
Urtero bezala, egun
osoan eskulangileak,
sagardo eta gasna le-
hiaketak, bertsolariak,
barazki eta fruitu era-
kusketa, argazki era-
kusketa, haurren tzako
lantegiak, taloak, Musi-
ka Eskolako musikari-
ak, trikitixa, dan tzal  -
dia… eta bertze hain bat
ekitaldi izanen dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Azken urteetan auto-
bus eta kamioi gi-

dari lana egin du Ange-
lek, baina euskal kantu
zaharren eguna antola -
tzeagatik ere ezagun da.
Hain zuzen, «kantu za-
harrak abestea» da be-
re zaletasunik kuttune-
na, baina »mendira joa-
tea eta garai honetan,
uso ehiza» ere gogoko
ditu,  «baita etxean
goxo -goxo egotea ere».
Autobus gidari zelarik
«Europa osoa ezagu -
tzeko aukera izan nuen,
Britainia Handia eta Ita-
lia izan ezik», baina fa-
miliarekin oporrak har -
tzerako orduan, «Medi-
terraneo aldean aste-
bete» aukeratzen du.
Ameriketan Txinon di-
tuen senideak bisita tzea
eta Japonia ezagutzea
ere gus tatuko litzaioke,
baina arazo handi bati
egin beharko lioke au -
rre era tsundarrak: «he-
gazkinean eta itsason -
tzian ibiltzea ez zait ba-
tere gusta tzen, beldur
ikaragarria diet». Airera -
tu beharrik gabe, «aste -
buruetan Sunbillako
mendi taldearekin atera -
tzea» ere gustatzen zaio
eta «onddo bila joateko
afizio handia dut, baita
Irati eta Erro aldean ere».

«Japonia ezagutu
nahi nuke, baina
beldur ikaragarria
diet hegazkinei»

Nire aukera

Angel MARIEZKURRENA
Eratsungo kantuzalea

LESAKA
Emozioak liberatzeko
teknikari buruz
Urriaren 21ean E.F.T.
(Emotional Freedom
Techniques) hitzaldia
Dasya zentruan,
19:00etan. Josetxo To-
ribio izanen da hizlaria.

Bertsoak
ETXALAR
Lesaka eta Leitzaren
arteko bertso desafioa
Urriaren 22an Herriko
Ostatuan, 21:00etan
bertso afaria. Lesaka
(Joar, Terre eta Josu)
eta Leitzaren (Luze, Zili
eta Iñigo) bertso desa-
fioa. Gai-jartzailea: Ju-
len Zelaieta. 

MALERREKA
Helduen bertso eskola
sortzeko deialdia
Urriaren 31 arte ema-
ten ahal da izena hel-
duen bertso eskolan
(948 451746).

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

LESAKA
Beti Gazte elkartearen
argazki lehiaketa
Urriaren 31n bukatzen
da Beti Gazteren ar-
gazki lehiaketara lanak
aurkezteko epea.

MALERREKA
Bertso-paper eta ipuin
lehiaketak
Azaroaren 11 arte
aurkezten ahal dira-
Euskaraz bizi nahi dut
bertsopaper eta ipuin
lehiaketan lanak 
aurkezteko epea.

Atakak dekadentziaren eta errealitatearen arte-
ko errestoa da, zurtoina, eraikinen hondarren

hesitze literarioa, non memoria eta gorrotoa, oroi-
menaren errautsa denboraren ez-lekuen, gerrate-
en eta giza sufrimenduaren artetik zurt mantendu
eta bizi-duintasuna aldarrikatzen duen. Etorkizuna
ziurgabetasunean ebazten dugun honetan, eta ira-
gana erranairu kontrajarrien liskarkeria baino ez de-
nean, poesiak arnasteko haize bera luzatu nahi di-
gu. Mundu honetako bizitokiak labainkorra izaten
jarraitzen badu, bizitza lerroetako arraila da libu-
rua, garai bateko azulejoa, isla, argi-xafla, errauts,
sugar, murru, koadrozko mantel, andere-mahats
zelai artean. Mundu mailako gerrate eta gatazke-
tatik, Baztango konbentzionalismoetara jauzi egi-
nez, ertzekin, piketeekin, ebakidurekin, hausture-
kin,  isiluneekin,  une kaltzinatuekin, ezintasunare-
kin aurkituko gara. Tenkatutako alanbre hesia, ze-
ru eta lurraren arteko distiran, zeharkatuko dugun
Ataka berri batekin aurkitu arte.

Josu Inziarte, Oronoz-Mugairiko argazkizaleak
webgune interesgarria dauka sarean. 20 urte

baino gehiago daramazki argazkiaren munduan,
«lehen kimikoan eta orai, digitalizazioaren aurrera-
kada geldiezinak bultzatuta, printzipio purista ba -
tzuei uko egin eta ‘pixelaren’ garaian murgildua».
Baina paisaiak, erretratoak, gizarte gaiak eta gisa-
koak lantzen dituen argazki arruntekin batera, 360
ºko argazkiei eta aireko argazkiei eskainitako ata-
lak dira webgune honen zatirik berezienak. 360ºko
argazkietan, ekianguluzuzena edo inmersiboa dei-
tutakoan, gure inguran dagoenaren ikuspegi boro-
bil «osoa» (360x180) eskaintzen du, hala nola, San
Juan Xar, Bertiz edo Elizondoko plaza eta karrike-
takoak, bertzeak ber tze. Aireko argazkiak, Inziar-
tek berak gidatutako tresna telegidatu baten bidez
ateratakoak dira.

Matxuramusika egitasmo berri bat da, nahiz eta
partaide ezagunak izan bere baitan. Mikel Ka-

zalis (Estigia, Anestesia, Negu Gorriak, 2kate, Ku-
raia), Aitor Abio (Pilt),Fer Apoa (El Corazón del sa-
po, Kuraia, Estricalla) eta Txarly Diaz (Censura,
Anestesia, Gutural, Why not?) dira taldea osa tzen
dutenak. Azken bi urte hauek taldea osatzen eta
abestiak egiten eta grabatzen pasa ondotik, berai-
en lehenbiziko diskoa aurkeztu dute Matxura ize-
naren pean, Bonberenea ekintzak zigiluaren lagun -
tzaz. Rock industriala, punk-metal elektronikoa…
azken finean rock indartsua elementu «elektroni-
koekin» nahasita da eskaintzen dutena, Ministry,
Atari Teenage Riot, Nine Inch Nails, Godflesh, Nail -
bomb, Front Line Assambly… izan daitezke eragin
batzuk, bertzeen artean. Erritmo elektroniko indar -
tsuak, kitarra zorrotzak, ahots distortsionatuak, sin-
tetizadore basatiak… hemen dago makineriaren
funtzionamendua etengo duen matxura!

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania, 2011

Atakak

Liburua

HASIER LARRETXEA

Bonberenea Ekintzak,
2011

Matxura

Musika

MATXURA

Internet

Gertaera guztiak

www.ttipi.net
(agenda)



52 | MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAA
ttipi-ttapa | 552 zbk.

2011.10.13

moduan ariko litzateke
adineko jendea zaintze-
ko.  �692 715608.

27 urte mutil baztandar
bat edozein lanetan ari -
tzeko prest dago. �678
040846.

LEITZALDEAn, goizez
neska gazte bat edozein
lanetan ariko litzateke:
haurrak zaintzen, garbi-
keta lanetan, dendetan...
�616 619542.

Igeltsero laguntzailegi-
sa lan eginen nuke. �687
333242.

LEITZA ETA INGURUAN
Neska euskaldun batek
etxeak garbitu edo adi-
nekoak zainduko lituzke.
�695 716894.

Emakume heldu batadi-
nekoak zaintzen edo
bertze edozein lanetan
ariko litzateke. �678
397046.

ZERBITZUAK
zurginak

MOTORRA
salerosketak

2002ko Yamaha Ban she
motorra salgai. Hagitz
egoera onean. �655
709553.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELGORRIAGA. Moblez-
tatutako pisua errentan
emateko. Sukaldea, 3 lo-
gela, bainugela eta tras-
telekua. �629 734263
(deitu 18:30etik aitzinera) .

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Etxebizitza erren-
tan hartu nahi da. �676
691440.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. Nabea salgai Bi-
dasoa 76an kokatua eta
19. zenbakiaren ondoan.
Agerra auzoaren ondo-
an. �639 110864.
LESAKA. Eltzeta karrika-
ko 20. zenbakian, 80 m2ko
lokal komertziala salgai.
�617 936622.

ko. Komuna eta sukal-
dea baditu. �667 605233.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ELIZONDO. Lur eremua
salgai, laua. 5.276 m2 fa-
milia bakarreko etxebi-
zitza eraikitzeko baime-
narekin. �609 708797.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Jatetxe ba-
tean pertsona bat behar
da fregaderan eta janto-
kian lan egiteko, igande-
tan. �948 599222.

BERA. Kamarera behar
da jatetxe batean egu-
nero lan egiteko. �607
827309.

LANA
eskariak

Emakume bat interna

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

DONEZTEBE. 200 m2ko
garajea errentan emate-
ko. Ura eta argiarekin.
�608 978210.
LESAKA. Plaza Berria ka-
rrikan, etxabe edo baje-
ra errentan emateko. Bu-
legorako prestatua, ber -
tze edozein lanerako mol-
datu erraza. Behar badu-
zu... diruagatik konpon-
duko gara. �948 630287
/ 619 530386.

LESAKA. 47m2ko behe
solairua errentan emate-

ETXEBIZITZAK
salgai

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

BERA. Itzea karrikan 100
m2ko pisua salgai. Oso
egoera onean. Komuna
eta sukaldea berrituak di-
tu, balkoia ere haunditua
eta igogailuarekin. �948
580929 / 637 466110.
DONEZTEBE. Ogiberri
gainean pisua salgai. 2
logela, egongela, sukal-
dea, 2 bainugela, traste-
lekua eta 36m2ko terra-
za.  Dena hegoalde-
ra.�656 770373.
IGANTZI. 70 m2ko pisu
berria salgai 180.000 eu-
rota edo errentan ema-
teko 500 eurotan. 2 lo-
gela, bainugela, kalefak-
zioa, garajean marra eta
trasteroarekin. Ikuspegi
ederrak eta oso argitsua.
�670 218613.

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): 28,00 € (=)

Zerri gizena
1,223 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,420€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,22 (=)
1.koa 3,92 (=)
2.koa 3,68 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,30 (=)
1.koa 4,02 (=)
2.koa 3,90 (=)

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: 2,88/2,98
Zaldi-behorrak: 1,78/1,98
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,60/9,30
8-10 kilokoak: 7,20/7,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 23tik 30era bitarteko prezioak)
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Toyota Runner 3.0 sal-
gai, Egoera oso onean
dago, silentblok berriak,
muelle eta amoriguazioa
altxatua, bi kubierta jo-
ko, kolore berdea, tinta-
tua. 174.000 kilometro.
�653 709496.

Audi A3 salgai. 130 CV,
S3 llantekin. Alcantara la-
rrua. Korrea aldatu be-
rria. 220.000 kilometro.
�667 605233.

Beta RRT x-series mo-
tor ra  sa lga i .  50c .c .
2006.urtekoa. 5.000 ki-
lometro ingururekin. Oso
egoe ra onean, mendian
gu txi erabilia eta bi gur-
pil berriekin, pastilla be-
rriak eta reten berriak. ITV
duela hilabete batzuk pa-
satua. Prezioa: 1.200 eu-
ro negoziagarriak. �680
483927.

Volkswagen Golf2.0 GTI
salgai. Matrikula: NA
8954 AK. 1.500 euro.
� 948  599267 /  639
901647.

Opel AstraCosmossal-
gai, 2005ekoa, 1.9 CD-
Ti, 120 zaldikoa, 5 ate,
beltza. 90.000 kilometro.
�679 270432 (deitu
13:00etatik 17:00etara).

Rieju Tango50cc moto-
rra salgai. Oso gutxi ibi-
lia dago eta ongi zaindu-

ko egurrak sartzen dira.
Neurriak zabal-sakon-lu-
ze: 82-62-130 cm. Pre-
zioa: 700 euro. �669
427571.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
Sukalde ekonomikoa
salgai. Egoera onean.
�660 081754. 
Berogailuarentzako mila
litroko gasolio deposi-
tu homologatua salgai.
�948 464183.

AGURRAK
Harremanak

Parisen bahitua duten
gu dari beratarrari32 zo-
rion urtebetetzeagatik!
Osasuna eta askatasu-
na hiretzat eta bertze
guztien tzat! Presoak
etxe ra!

ta. 2010ekoa da eta 800
km ditu. 1. 500 euro. �647
117491.  

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

ITUREN. Bi katakume
beltz oparitzeko. Ama
ehiztari bikaina. �948
451787.

ANIMALIAK
salgai

6 urtekoponibikotea sal-
gai, hagitz politak, 5 hi-
labeteko kume arrarekin.
�666 727889.

DENETARIK
salerosketak

Estreinatu gabe dauden
3 logela eta egongela
salgai. �669 185858.
Fundiozko beheko sua
salgai (Seguin Hexa 8
markakoa), 16 Kw-koa,
atea alde batera eta go-
ra irekitzen dena, 65 cm-

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

Higiezinaren enkantea Narbarten

1.- Deitzailea: Bertizaranako udala
2.- Kontratuaren xedea: 87,71 m2 erabilgarri dituen etxebizitza-

ren enkantea, Narbarteko Jose Mª Lakoizketa plazako 4-3.C
helbidean. Etxebizitzaren jabea udala da. Katastroaren erre-
ferentzia: Bertizaranako udal mugapeko 2. poligonoa, 16. lur-
zatia, 1. azpieremua, 11. hiri-unitatea. 

3.- Esleipen modua:
Tramitazio arrunta, prozedura irekia, enkante publikoa egi-
nen da, ahozko postuaren bidez eta sesteoa izanen du.

4.- Lizitazio tipoa:  laurogeita hamaika mila euro (91.000 euro). 
5.- Proposamenak aurkeztea: 40 egun natural betetzen diren egu-

na; 15:00etan, iragarkia Nafarroako Kontratazioaren Atarian
argitaratu eta biharamunetik hasita. 

6.- Ahozko postuaren eskaintzak: Udaleko ekitaldi aretoan egi-
nen dira, azaroaren 21 goizeko 12:00etan, ekitaldi publikoan.

7.- Behin-behineko bermea: Lizitatzaileek kreditatu behar dute
eratua dutela 1.820 €-ko behin-behineko bermea udalbatza-
ren kutxan, udalaren eskura, klausula administratiboen ple-
guan ezarritako moduan.

Bertizaranan, 2011ko irailaren 29an
ALKATEA

BERTIZARANAko 
Udala
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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

Berako LEIRE GOMEZ GOIETXE

neskatxa pinpirinak 8 urte 
beteko ditu urriaren 18an.
Aunitz urtez eta muxu mukuru
handi bat familiaren partetik.

Atatxi SEBASek urriaren 18an
urteak beteko ditu. Zorionak
familia guztiaren partetik, bere-
ziki Nahia eta Ekainen partetik.
Muxu haundi bat atatxi!

JULEN ZELAIETAk
urriaren 8an
urteak bete
ditu. Zorionak
etxekoen 
partetik. 

ANARTZ SANTXEZ

APEZETXEAk 5
urte bete ditu
urriaren 10ean.
Zorionak ama  txo,
aitatxo eta
Goizuetako fa mi -
liaren partetik.
Muxu haundi bat! 

Irailaren 23an
Labaiengo
Etxeberriko
JOANA ESTANGA

URROZek 21
urte bete ditu.
Muxu haundi
bat kuadrillaren
partetik.

Sunbillako AROA

BERTIZ JUANENEA

gure neskatxak
urtea bete du
urriaren 3an.
Zorionak Sun bi -
lla eta Saldiasko
familien partetik.
Muxuak.

OIER ARRUABA-
RRENA IRURZUN

lesakarrak urtea
be teko du urria-
ren 26an. Zorio-
nak eta muxu bat
familiaren eta be-
reziki ama eta
atta ren partetik.

Zubietako SARA SANTESTEBAN

OTXANDORENAk 5 urte bete ditu
urriaren 4an. Zorionak gure
Heidiri familia guztiaren partetik
eta bereziki aitatxo eta amatxo-
ren partetik. 5 muxu potolo 
printzesa.

Etxalarko AIA MITXELTORENA

JAUREGIk 2 urte beteko ditu urria-
ren 22an. Zorionak eta aunitz
urtez gure matte AIA! 2 urte 
dituzulako kontent gaude, eta
zuk hau ikustean irri ederra 
egitea espero dugu. Ama, atta,
atatxi-amatxi eta izeba Miren.

Urdazubiko ZUHAITZ BAZTERRIKA,
PABLO IRAZOKI eta IBAI AGESTAk
9, 7 eta urte bat beteko dituzte
urriaren 7an, 10ean eta 15ean.
Zorionak Landibarko bihurriei.

Doneztebeko MIGUEL BERTIZek
urriaren 27an urteak beteko
ditu. Zorionak Oizko ehiztari
guztien partetik, eta berexiki
zutaz asko oroitzen den zubie-
tar baten partetik. Postre on bat
prestatu txabolan!

Arantzako ASIER

MUTUBERRIA

PA GOLA gure
gizontxok 2 urte
beteko ditu urria-
ren 20an. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.
Zorionak potoko!

Kaixo familia eta
lagunak, HELENE

ALZURI LUJANBIO

naiz, Arantzatik!
Deitzen dizuet
eskerrak emate-
ko nire 2. ur te be -
tetzeaz oroi tzea -
gatik. Ja haun -
ditzen ari naiz...

PAULA PERURENA

LABAIEN leitza-
rrak urriaren
14an 9 urte be -
teko ditu. Zorio -
nak bihotz biho -
tzez zure fami-
liaren partetik
eta muxu bat.

Sunbillako PABLO IRAZOKI

OLAIZOLA ri zorionak aunitz,
urriaren 10ean 7 urte betetzea-
gatik. Muxu pila zure atta, ama
eta nola ez, Xaxitaren partetik.

Elbeteko IRATI JAENek urteak
beteko ditu azaroaren 10ean.
Aunitz urtez polite! Urtetan aitzi-
net baina hauek ez dute zure irri-
barrea kentzen. Segi beti bezain
zoriontsu. Muxu aunitz.
Erremexak.

Urriaren 14an
PAULA PERURENA

leitzarrak 9 urte
beteko ditu. Beti
bezala, alai eta
pozik izan.
Zorionak bihotz
bihotzez lehen-
gusuen partetik.

ROSARIO

MONACO leitza-
rrak 82 urte
bete ditu urria-
ren 7an.
Zorionak
Aurtizko familia-
ren partetik.

Iruñeko AIMAR

ETXEBERRIA

IRIGOIENek urtea
beteko du urria-
ren 19an. Muxu
bat etxeko txikia-
rentzat atautxi,
amatxi eta
Ugutzen partetik.
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