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Herriko bestak
Igantzin eta Urrozen

HEZKUNTZA � 14
5.109 ikaslek ikasturtea
hasi dute eskualdean

TXINGAK � 49
Maika Ariztegi 12. aldiz
Euskal Herriko txapeldun

BESTA TTIKIAK
Doneztebe, Amaiur eta
Erratzun asteburuan

BAZTAN � 39
Herrietako eskolen
besta irailaren 30ean

Kontseiluak antolatuta
larunbatean lasterketak

Leitza, Bera eta Elizondon

� 48

ZOZKETAK � 42

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

ELKARRIZKETA � 3

Irailaren 29rako,
Bortzirietako Haur
Besta antolatu
dute Beran

ERREPORTAJEA � 4-5

Zabalik da
euskaltegietan
izena emateko
epea

GREBA DEIALDIA � 10

Sindikatu nagusiek
greba orokorrera
deitu dute irailaren
26an. Egun horre-
tan, manifesta-
zioak eginen dira
eskualdean:
12:00etan Beran
eta Elizondon eta
17:30ean
Donezteben.

Lehenbiziko Ironbask
probaren irabazlea

Bixente IGARTZABAL | Kirolari lesakarra

Irailaren 8an jokatu zen Donibane
Lohizunen Euskal Herriko lehen
Ironmana. 107 kirolariren artean,
Bixente Igartzabal izan zen garaile.
Ia 10 ordu behar izan zituen
probaren 3 zatiak egiteko:
3,8 kilometro igerian, 180 km
bizikletan eta 42,2 km lasterka.
� 18
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Bortzirietako eta Iparraldeko haurrek elkar
ezagutzeko gune bat izan dezaten, aurten
lehenbiziko aldiz Haurren Eguna antolatu
du Berako Labiaga Ikastolako Guraso

Taldeak. Irailaren 29an izanen da eta egun
osoan puzgarriak, bideo kontsolak eta
puzzle erraldoiak paratuko dituzte Berako
kiroldegian, eta arratsaldean Irrien Lagunak

klubeko zirku eskola ekarriko dute.
Gurasoek sarrera dohainik izanen dute eta
haur bakoitzari hiru euro kobratuko zaizkie,
eta familia ugaria baldin bada, sei euro.

Joxelu LOIARTE | Berako Labiaga Ikastolako gurasoa

«Bortziriak eta Iparraldeko haurrei elkar
ezagutzeko gunea eskaini nahi diegu»
G. PIKABEA | BERA
Nolatangogotuzaizue
Bortzirietako Haurren
Eguna antolatzea?
BerakoIkastolakoGura-
soTaldetikateradenideia
da. Ikasturtean zehar
ikastola barreneko gau-
zakbultzatzekoetakan-
porabegiraideiaklantze-
ko bilerak egiten ditugu
etahauhorietakobatda.
Horrelako zerbait egitea
politaizanenzelapentsa-
tu genuen eta horretan
hasi ginen. Antolatzen
den lehenbizikoa aldia
daetanolaateratzenden
probatu nahi dugu. Da-
tarekin bueltaka ibili ga-
ra, irailaren 29an Igan-
tzikobestakdirelakoeta
BeranDantzari TtikiEgu-
na ere orduan delako.
Bainaazkeneandataho-
rretanjartzerabehartuak
egon gara. Dena ongi
ateratzenbada,egunho-
nek hurrengo urteetan
segidaizateanahikoge-
nuke, nahiz eta datarik
egokiena zein den ikusi
beharko litzatekeen.
Zehazki zer izanen da
Bortzirietako Haurren
Egunean?
Egun osoko besta bat
izanen da. 10:00etatik
19:00etaraBerakokirol-
degiarenbarrenekoare-
toa eta kanpoko patioa
hartuko ditugu haurrei
hainbat aukera eskain-
tzeko. Egun osoan mo-
taguztietakopuzgarriau-
nitzparatukoditugu,eta
horrez gain, bideo kon-
tsolak eta puzzle erral-

doiak egonen dira. Eta
arratsaldean,hiruorduz,
Irrien Lagunak klubeko
zirku eskola izanen da.
Horrezgain,palomitaeta
talopostuakparatukodi-
tugu,baitaostatuttikibat
ere. Eguraldi txarra egi-
ten badu, badaezpada,
kanpokoekitaldietarako
Udalari Altzateko fron-
toia erabiltzeko baime-
na ere eskatuko diogu.
Gurasoeksarreradohai-
nik izanen dute eta haur
bakoitzak hiru euro or-
daindubeharkoditu,eta
familia ugaria baldin ba-
dasei euro.Beraz, fami-
liakogehienezereseieu-
ro kobratuko dira.
Zein helbururekin an-
tolatu duzue?

BortzirietakoetaIparral-
deko haurren topaleku
bat izatea nahi dugu eta
beraienarteanelkareza-
gutzea. Bertatik bertara
gaude eta urruti gaude-
la ematen du.
Bertzeikastetxeekinel-
karlaneanarizaretean-
tolatzen?
Ez, Labiaga Ikastola-
koak ari gara. Ez da az-
piegitura haundirik be-
har, puzgarriak ekarriko
dituztenekeurekardura-
tuko dira horretaz eta
Irrien Lagunak zirku es-
kolakoak ere bai. Alde
horretatik nahiko erraz
ari gara. Lekua izanez
gero, eurek antolatzen
dira eta Guraso Talde-
koak edozein gauzeta-

rako hor egonen gara.
Nola aurre eginen die-
zue gastuei?
Helburuaezdadiruaate-
ratzea, eta gauden ga-
raianegonda,gurasoen-
tzatsarreradohainikpa-
ratudugu,jendeaanima-
tzea nahi dugulako. Ho-
rrez gain, dirua lortzeko
udan kamisetak ere sal-
du ditugu Bestak bizi,
euskaraz lehenbizi lelo-
pean.Haurreikobratuko
zaien sarrerarekin eta
postuetanlortukodena-
rekin gastuak estaltzea
espero dugu. Lehenbi-
ziko aldia da eta ikusiko
dugunolaateratzenden.
Egunari begira, nola-
ko aurreikuspenak di-
tuzue?
Egun horretan bertze
ekintzak ere badira eta
alde horretatik pena da,
bertzela ere ez direlako
gauzaaunitz izaten.Bai-
na Dantzari Ttiki Egu-
neanpartehartukodute-
nek aisialdirako eta ber-
tzehaurrekinegotekoau-
keraereizanendute.Gu-
reasmoaezzenbatetor-
tzea, baina puzgarriak
eta zirku eskola direla
eta, horrela tokatu da.
Bertzeherrietakoikas-
tetxeetara zein mezu
bidaliko zenuke?
BortzirietakoetaIparral-
deko haurren eguna da
eta ikastola eta eskole-
tako haurrak, ikastetxe
haundiakedottikiakizan,
denakgonbidatuakdau-
de irailaren 29an Berara
etortzeko.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Joxelu Loiarte beratarra Bortzirietako Haurren Eguna antolatzen ari diren gurasoetako bat da.

SARRERA
«Gurasoek sarrera
dohainik izanen dute
eta haur bakoitzak
hiru euro ordaindu be-
harko ditu, eta familia
ugaria baldin bada,
sei euro. Beraz, fami-
liako gehienez ere sei
euro kobratuko dira».

EGITARAUA
«10:00etatik 19:00-
etara puzgarriak,
bideo kontsolak eta
puzzle erraldoiak iza-
nen dira eta arratsal-
dean zirku eskola.
Palomita eta talo pos-
tuak eta ostatua ere
paratuko ditugu».
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G. PIKABEA
Euskaraz irakurtzen

etaidaztenikasi,euskara
maila hobetu, zorroztu...
Azkenbatean,gureaden
hizkuntza errazago eta
erosoago erabili. Horre-
tarakoaukeraparegabea
eskaintzenduteeuskalte-
giek. Euskaraz solastu
bai, baina alfabetatu ga-
beek irakurtzeneta idaz-
ten ikas dezakete, eta
euskarazdeusezdakite-
nakhutsetikhasdaitezke.

Azken urteotan, eus-
kaltegietanmatrikulazio-
akbeheitiegindueskual-

dean. Hala diote datuek
eta hala diote euskalte-
gietakoarduradunek.Ba-
tzuentzatNafarroakoGo-
bernuarenhizkuntza-po-
litika da erantzulea, jen-
deaerlaxatudelako.Ber-
tzeentzat,gurasoekhau-
rrekeskolanikasitanahi-
koa dela uste dutelako
eta kanpokoek hemen
jendeak gaztelaniaz ba-
dakiela ikusita ikasteko
beharrikezdutelakosen-
titzen...Aitzinekoikastur-
tean, Baztan, Bortziriak,
Leitzaldea eta Malerre-
kakoeuskaltegietan200

bat ikasle ibili ziren. Aur-
tengoikasturteaereprest
duteetaurrianhasikodi-
renklaseetaraapuntatze-
ko epeak zabalik daude:
IKAkLesakan,Beran,Lei-
tzan eta Donezteben di-
tuen euskaltegietan ize-
naematekoazkeneguna
irailaren 28a izanen da.
Baztango AEKn hilaren
26rako itxi nahidutema-
trikulazioa nahiz eta
urrian deitzen duena ere
hartuko dutela adierazi.

Mailaguztietakoikas-
taroak eskainiko dituzte
aurten ere, beheko urra-

EUSKARA � MATRIKULAZIO KANPAINA

Euskaraz solasean, idazten
eta irakurtzen erakusteko
ikasturte berria prestatu
dute euskaltegiek
Matrikula egiteko epea zabalik dago

Baztango AEK eta Bortziriak, Ma-
lerreka eta Leitzaldeko IKA eus-
kaltegiek matrikulatzeko epeak

zabaldu dituzte. Irailaren 26ra arte
apuntatzen ahal da Baztanen eta
gainerakoetan hilaren 28ra arte.

tsetikhasitaEGAbitarte.
Eskaerarenarabera, irau-
pendesberdinekoikasta-
roak izan daitezke. Eta
horrezgain,ikastarobere-
ziak ere badira aukeran.

Bortzirietan,adibidez,
hainbat berrikuntzekin
hasiko dute ikasturtea.
Batetik,gurasoentzako
ikastarobereziakpres-
tatu dituzte, oinarrizko
mailan.Asteanlauorduz,
gurasoakklaseandaude-
neanhaurrakbegiraleba-
tekinegonendira.Etahi-
labetean behin, haurrak,
gurasoak eta begiralea
elkartu eta jolasak eta
kantak landuko dituzte.
Haurrengatik ez dadeus
ordaindu beharko, Bor-
tzirietako Euskara Man-
komunitateak bere gain
hartukobaitugastua.Ber-
tze berrikuntza euskara
hobetzeko oinarrizko
ikastaroa da, urritik
abendura, astean lauor-
duz. Irakurrizgozatzeko,
udal kontuetan arazorik
ezizateko,datak,zenba-
kiak eta abar ongi idaz-
ten ikasteko eta erraten
denanolaidatzi ikasteko
laguntzaemanenda.Hi-
ka lantzeko oinarrizko
ikastaro praktikoa ere
proposatuda,asteanlau
orduz, urritik abendura.

Bertzalde,Bortzirieta-
koEuskaraMankomuni-
tatearenetaBortzirietako
IKAeuskaltegiarenelkar-
lanarenondorio,manko-
munitateak urtero diruz
laguntzendueuskaltegia,
eta hala, Bortzirietako
herritarrekmatrikulamer-
kexeagoa dute. Horrez
gain, ikasleek, langabe-
tuek eta diru sarrera
urriakdituztenekmanko-
munitatearidiru laguntza
eskatzenahaldioteurria-
ren 31 baino lehen.

Euskaraikasleenaha-
leginatxalotzeko,urrian
euskaltegianhasikodire-
nen artean bi matrikula
edo telefono eramanga-
rri (euskaraikastekoapli-
kazioekin)erezozketatu-
kodituBortzirietakoMan-
komunitateak. Euskal-
duntzen hutsetik hasten
direnen artean telefono
eramangarria edomatri-
kulazozketatukoda,eta,
gainerako ikasle guztien
artean, bertze telefono
eramangarriedomatriku-
la bat, bi kasuetanbieta-
kobataukeratzeko.Zoz-
keta urriaren 11n eginen
da.Gisaberean,manko-
munitateakikasleeidoan
eskainiko die euskara
ikasteko smarthphone-
rako kxo! aplikazioa.

MATRIKULAZIOA
Lesakan 948 637796ra
deitu behar da, Beran
948 625019ra, Donez-
teben 948 451555era,
Leitzan 948 610776ra
eta Baztanen 948
452471era.

DATUA

200
IKASLE

inguru ibili ziren joan den
ikasturtean Baztan,

Bortziriak, Malerreka eta
Leitzaldeko euskaltegietan.
Klaseak ematen 12 irakasle
aritu ziren, batzuk lanaldi
osoan eta bertzeak orduka.

ARGAZKIA: BORTZIRIETAKO EUSKALTEGIA
Bortzirietako Euskaltegiko ikasle eta irakasleak duela hiru urte sagardotegira egindako ateraldian.
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«Edozeini erranen nioke
euskaraz alfabetatzeko,
saiatzeko, posible delako,
eta aberasgarria delako»

«Alfabetatzea ez da euska-
raz irakurtzen eta idazten
ikastea bakarrik, gure
kultura ere jasotzen dugu»

«Alfabetatu gabeak euskal-
dun osoak izatera animatu
nahi ditut. Esfortzuak kon-
pentsazioa ekartzen du»

Euskaraz solasteko arazorik ez du seku-
la izan,baina irakurtzekoeta idaztekobai,
eta horregatik erabaki zuen bere garaian
Manuelek euskaraz alfabetatzeko eus-
kaltegira jotzea. Aitortu digunez, «falta
bat sumatzen nuen, eta adibidez, TTIPI-
TTAPA gure eskualdean sortu zenean,
zail egiten zitzaidan irakurtzea. Gu
baserrian euskaraz bizi ginen, eta gero,
irakurtzeko eta batez ere idazteko, aski
zen ohartxo bat, hura erdaraz egiten ge-
nuen. Nik ikasketa guztiak erdaraz egin
nituen eta behar bat sumatzen nuen».
Euskaraz alfabetatzekoprozesua «ikara-
garri ona» izan zela kontatu digu Agirrek,
«ez bakarrik ikasteagatik, baizik eta ira-
kaslearekineta ikaskideekin sortu zengi-
roagatik. Ikasleak arlo ezberdinetakoak
ginen, eta hori aberasgarria zen, eta el-
karaunitz laguntzengenuen».Etaeuskal-
tegian gustura ibiltzeaz gain, euskaraz
irakurtzen eta idazten ikasteak «lehen
nuen behar hori gainditzeko» balio izan
dio Agirreri. «Irakurtzeko beldurra kendu
nuen. Idazteko berdin», dio. Gaineratu
digunez,«lantegiantxandaaldaketanedo-
zein lankideri notatxoa uztean, lehenago
erdaraz egiten genuena, orain euskaraz
egiten dugu. Berdin familiako kideen ar-
tean, gaur egungo e-postak bidaltzeko,
etaabar».Bereesperientziabaikorra izan
dela ikusita,alfabetatugabekoeieta«edo-
zeini» euskaraz idazten eta irakurtzen
ikastera animatzeko erran nahi izan die,
saiatzeko, bere hitzetan, «posible dela-
ko, eta aberasgarria delako. Gero, erra-
terako, berdin-berdin solasten ahal zara
Iparraldeko batzuekin edo Gipuzkoako
batzuekin, inolako kezkarik gabe, beldur
hori kentzen duzulako. Eta badakizu on-
gi idazten eta zure euskalkia eremanten-
tzen. Hori ere garrantzitsua da: Bortzirie-
tako Euskaltegian bertako euskara zain-
tzen dute».

Rosainstitutuanhasizeneuskararengarran-
tziazohartzen,berakdioenbezala,«euskara
altxor bat genuela konturatzen, arbasoen-
gandik jasoa.Mendezmende eraso aunitz
pairatu zuela, eta oraindik irauten zuela,
frankismoan aunitz sufritu arren, eta azken
finean,gurebaitanzegoelaberebiziraupe-
na».Horrekinkontzientziahartuzuen,«eus-
karazgehixeagoeginnahinuela jabetunin-
tzen, eta irakurtzen eta idazten ikasi behar
nuela».Euskaltegianhasizenean,«hasieran
hagitzzaila»eginzitzaiolaerrandigu:«euska-
ra batua zen, eta ni ez nengoen horretara
ohitua. Nik hemengo euskara ezagutzen
nuen. Poliki-poliki eta ahalegin handiz, ira-
kasle ikasketak egin nituen euskaraz, eta
EGAere orduan atera nuen». Euskaraz ira-
kasten duenez, alfabetatua izatea bere la-
nerako«ezinbertzekoa»deladio,bainaho-
rrez gain, euskaraz irakurtzen eta idazten
ikasteak euskaraz gehiago egiteko kon-
tzientziahartzekobalioizanomendio:«fami-
liarekin, lagunekin,ezagunekin,ezezagune-
kin... Bikotearekin dena euskaraz egiten
dut,etajakinadagureadinekobikoteeuskal-
dun aunitzek erdaraz egiten dutela, nahiz
eta seme-alabei euskaraz egin». Alaben
ikasketak jarraitzen, euskal prentsaz eta li-
teraturazgozatzen,administrazioarekinha-
rremanaeuskaraizaten,etahainbatgauza-
tan lagundu diola ere azaldu digu. Hala,
«mundu guztia» alfabetatzera animatu du:
«alfabetatzeaezdelakoeuskarazirakurtzen
eta idazten ikastea bakarrik, gure kultura
ere jasotzen dugu, gure jatorriaz ohartzen
gara, eta gure burua hobeki ezagutzen la-
guntzen digu». Alfabetatzearen inguruan,
gogoeta sakonaeginbeharkogenuke, be-
re hitzetan: «har dezagun pertsona erdal-
dun bat, erdaraz hitz egiten duena, baina
ezdakienairakurtzenetaidazten.Nolaikus-
ten dugu pertsona hori? Eta euskaldunen
kasuan?Ezbadaki euskaraz irakurtzeneta
idazten,ezaldaerdaldunhorrenparekoa?».

� EUSKALTEGIAN EUSKARAZ IRAKURTZEN ETA IDAZTEN IKASI DUTENEN BIZIPENAK

Manuel AGIRRE | BERA Rosa EUGI | IGANTZI-BERA Oskar TXOPERENA | IGANTZI

«Emazteak eta biok elkarrekin erdaraz
egiten genuen, Igantziko bertze hainbat
gaztek bezala. Elkarrekin solasean ari gi-
nen batean, zergatik egiten ote genuen
erdaraz planteatu genuen. Poliki-poliki
elkarrekineuskarazegitekokonpromisoa
hartu genuen. Hortik etorri zen euskalte-
gi batera joateko erabakia». Horrelaxe,
«bat-batean»,erabaki zutenOskarreketa
bere emazteak euskaraz alfabetatzea.
Irungo AEK euskaltegian hasi ziren: «ur-
te batez astero-astero pare bat orduz
joanginen,etahorixe izanzenalfabetatze-
ko prozesua». Kontatu digunez, «ez dut
ukatukohasieranneketsua izanzela,eska-
tzen zituen orduengatik, joan-etorriak...
Baina izugarri gustura ibili ginen, eta nik
behinik behin hagitz oroitzapen onak di-
tut». Eta orain, euskaraz irakurtzen eta
idazten ikasita, bi satisfazio mota lortu
dituela azaldu digu Oskarrek: «bata per-
tsonala, zure ama hizkuntza menpera-
tzeaetamodunormalbateanzurehizkun-
tzanmugitzea.Etabertzea,ateaunitz ire-
ki dizkidala irakurtzen eta idazten ikas-
teak. Kultura aldetik, TTIPI-TTAPAn ari-
tzekomodua ekarri dit, eta bertze lan ba-
tzuk egiteko aukera ere bai, erraterako,
toponimiari buruzko lanak. Gero, seme-
alaben ikasketetan eurei laguntzeko eta
euren zereginak segitzeko. Alde guztie-
tatik ez diot gauza onik bertzerik ikus-
ten». Euskaraz idazten eta ikasten jaki-
tea beretzat aberasgarria izan dela kon-
tuan hartuz, mezua bidali die alfabeta-
tuak ez direnei: «gure adinekoak, baita
gazteagoak ere, alfabetatuak ez direnak
esfortzu ttiki bat egitera animatuko ni-
tuzke, eta, nik uste, esfortzu horrek kon-
pentsazioa ekartzen duela azkenean, bi-
zimodu honetan eta gure hizkuntza ho-
bekimugitzekoaukeraemanendielakoz.
Animatu nahi ditut, nolabait, euskaldun
osoak izatera».
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Estatu espainolean milioi bat aitatxi-amatxik
beraien bilobak zaintzen omen ditu astean
behin edo gehiagotan. Europa iparraldean

oraindik handiagoa da kopurua. Gaur egun, aita-
amak lan edo erosketak egiteko eta, zergatik ez
erran, tarteka denbora librea izateko nahitaezkoak
bilakatu dira aiton-amonak. Zer gertatuko litzate-
ke egunen batean greba egitea erabakiko balute?

Aitatxi-amatxiak greban

Ezpala
Aitor AROTZENA

Atzera begira � 2002.09.19 / TTIPI-TTAPA 334. zbk

ETBko «Basetxea» saioaren bigarren edizioa Etxalarren
Julian Iantzi lesakarrak gidatzen zuen ETBko Basetxea saioaren bigarren edi-
zioa Etxalarko baserri batean grabatu zen duela hamar urte. Aurkezleak TTIPI-
TTAPAri adierazi zionez, «Etxalarren Basetxea grabatzeko beharrezkoak geni-
tuen baldintza guztiak eskura genituen: hagitz fotografikoa, mendi ederrak,
etxe politak…». Hamar urte beranduago aski ezaguna da Julian Iantzi, baina
berak onartu zigunez, «telebistaren munduan kasualitatez hasi nintzen eta oro-
korrean, zorte ikaragarria izan dut beti. Neurri haundi batean horregatik nago
orain nagoen tokian».

Lehen idatzi izan dut astopitoei buruz: bestetan
hondamendiak egitea maite dutenei buruz.
Ematen du persona hauek ‘espeziearen ebo-

luzioan’ oraindik erdi bidean direla, ez baita norma-
lakontenedoreakerrekarabotatzen,zakar-ontzibati
suematen, loreakerrotikateratzenetahalakobalen-
triekin disfrutatzea. Baina bertze astopito mota bat
ere badago: bestetan petar-
doakbotatzendituztenak,hau
da,petardoakbotazbereingu-
rukoakizorratzendisfrutatzen
dutenak.Harrigarria da ze er-
gel-satisfakziobisaiaparatzen
zaien bertzeen haserrea sor-
tzen dutenean… Mikrobioak
eta estraterrestreak ikertzen
direngisan,zientzialariakiker-
tzen ari dira astopito espezie hau. Momentuan hiru
gauza deskubritu dituzte: 1) petardoak haurrek bo-
tatzen dituztelarik, ez direla oraindik astopito kon-
tsideratzen; 2) astopitoen artean gizonezkoak dire-
lagehiengoak;eta3) astopitoenartean tartekaema-
kume kaxkarin batzuk ere badirela.

Astopitoak 2

Nire txanda
Koro IRAZOKI

«Bertze astopito
mota bat ere
badago: petar-
doak botaz in-
gurukoak izo-
rratzen disfruta-
tzen dutenak»

Nabarmentzekoak

Maika ARIZTEGI
Berriz ere txapeldun

Hamabigarrenaldiz ira-
bazi du iturendarrak
Euskal Herriko Txokor
Biltze Txapelketa. Gai-
nera, 40 urterekin mar-
ka (07:13) egin zuen
Donostian,aitzinekoa4
segundoan hobetuz.

Itsaso LUJANBIO
Goizuetako gaztea

Goizuetako jarduerak
irudikatuko dituen lo-
goa diseinatu du. He-
rrikozubihaundia irudi-
katu du, iragana eta
oraina lotzendituenzu-
bia, izaera eta izatea
izenburuarekin.

Bixente IGARTZABAL
Lesakako kirolaria

Euskal Herrian lehen
aldiz egin den Ironman
proba, Donibane Lohi-
zunekoIronbask, irabazi
zuen irailaren8an,kasik
hamar ordu lanean
eman ondotik. Denbo-
raldi bikaina egin du.
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Kolaborazioak

HarriturikigonuenHondarribikoKaleNagusikoharriz-
ko galtzada estu eta jendetsua. Oihu, zarata, txa-
loeta irainenarteanneurebarruangaldera-zurrun-

biloa: zer da betiko? Nor dago mundu honetan betiko?
ZezenketarikezIruñean,etaemakumeakereezHondarri-
bian? Emakumeak animaliak ere ez ote gara, eta giza-
kiak ere ez garenez, Inkisizioaren sutan erre behar ote
gaituzte objektu huts garelako, eta betiko etxeko sukal-
detik atera gabe egon behar ote dugu XXI.mendean gi-
zonek noiz eta nola atera esaten diguten arte?
2012angaudeeta gaur egunezgara orainmendebat be-
zala beztitzen, eta orain dela hamar urteko nire armairua
ere ez da oraingoaren berdin-berdina ere! Orain dela be-
rrogei urte a zer nolako borrokak eta istiluak emakume
gutxi batzuk galtzak jartzea eta kalera ateratzea erabaki
zutenean! Herri txikietan behinik behin bai. Orduan ere
kristoren tradizio pisuak agintzen zuena bete behar eta
horretan ‘polizia’ finenak emakumeak topatu aurrez au-
rre, alafede! XIX.mende amaieran ere emakume ausart
batzuk soilik atera ziren kalera eskubide berdintasuna
aldarrikatzera, eta orduan ere emakumeak aurrez aurre
topatu zituzten euren askatasunerako traba moduan!
XXI.mende honen hasieran emakumeek zanpatzen dute
plastikozkohesibeltzezinguraturikobetikoharrizkogaltza-
dan nire emakume izateko dudan eskubidea eta duinta-
suna, eta neure alua minberaturik dut, emakume batek
beste emakume bat iraintzen ikusi eta entzun ondoren.
Garai bateko kantu jada klasiko hura etorri zait gogora,
bukatzeko: emakumea gizakia da, sexu-makina baino
askozgehiagoda.Maitasunezbeterikobihotzbat beste-
rik ez dut nik behintzat, eta neure duintasuna zanpaturik
gelditu zen atzo XXI.mendeko betiko harrizko galtzada
estuan, nik ez baitut neure burua identifikatzen iraintzen
duten emakume horiekin edota urtean behin goretsiak
dauden kantinera-objektu horiekin, kritika onak ez ezik,
txarrak ere jasotzen baitituzte urte osoan, konparazione
batera «hura hau baino ederragoa da» edo «beste hori
nolatan atera da kantinera hain itsusia izanda?» Ez, ez
ditut maite gizonek beren plazereko sortutako miss eta
horrelako lehiaketak ere, emakumea ez delako objektu
bat eta erabakitzeko gai delako eta eskubidea duelako.
Ezdutmaite erabereanmaitasuneanezetza jasotzea eta
gizonak edo mutilak oraindik ere aukeratzea bere biko-
tekidea, eta emakumeak bere maiteak aukeratu ez due-
la onartu behar du oraindik ere etsipenez eta negarrez.
Ez dut maite gizonen maitasun-aitorpenak balioa izatea
eta emakumeak idatzitako maitasunezko eskutitzak ez
izatea inolako baliorik ere, ezta literarioa ere.
Baina hori dena gertatzen da oraindik ere gaur egun,
XXI.mendean, eta gaur egungo Jaizkibel eta orain 20 ur-
tekoa ez da berdina: ez daude orduko zuhaitzak orain!
Ez da oso gibelera joan beharrik ohartzeko garai batean
latzaketapunttadunakzirenharriakedotaharkaitzak gaur
egun leun-leun eta biribilak direla; euskal harria bezalaxe
guztion eta norbanakoaren ikuspegi zorrotza samurtuko
balitz, zoriontsuago izango ginateke guztiok.

Betiko alardea?

Ainara MAIA URROZ

Askotan entzun izan dugu esaera zahar hau: garaian-
garaikoa egin behar da! Gaztea nintzenean, hau en-
tzun nuen eta bizitza disziplina bat zela pentsatzen

hasi nintzen. Orduan, jolasa eta lagunekin ibiltzea ziren ni-
re gustuko jarduerak eta horrelako esaerak entzuteak, ze
pentsa ematen zidan. Zerbait berria entzuten dudanean,
erraz asimilatu aurretik, zalantzan jartzea gustatzen zait eta
entzundakoa, hausnartu. Hori horrela izanik, nire iritzian,
esaera honen jatorria, urtean bizitzen ditugun urtaroetatik
dator. Urtean lau urtaro bizitzen ditugu eta lauetan, gauza
ezberdinak egiten ditugu. Badakigu, naturak: udaberrian,
udaran, eta udazkenean, itxura berdintsuagoa duela, ne-
guanbaino.Neguan, natura ezberdin dago! Lasaiago, atse-
denahartzenetageldirikegonez, indarberritzen.Gauregun,
gizarte-sistema dagoen bezala eta agintzen dutenak bide-
ratzen gaituzten bezala, badirudi ezinezkoa dela atseden
hartzea. Estres-konstante batean bizi gara eta behar bada
agintariek, bai hartuko dute atsedena! Niretzat, natura beti
erreferente bat izan da! Honekin esan nahi dudana da, ga-
raian-garaiakoa egin behar baldin bada eta naturak urtaro
oso bat atseden hartzen igarotzen badu, gizakiarentzat ere
ongi etorriko zen, atsedenhandiagoakhartzea. (…)Gauden
tokian gaudela lanean, gauza berriak asmatzeko denbora-
txo bat hartu beharko dugu. Gure nagusiari edo gure bu-
ruari erakutsi, kantitatea ezbainokalitateagarrantzitsuagoa
dela! Askotan, gehiagomerezi du, egunbatean sei ordu on-
gi lan egin, zortzi ordu erdi-purdi baino. Emaitzak lortu be-
har ditugu eta emaitza hobeagoak lortzeko, gauza berriak
asmatu behar ditugu. Aurretik dakiguna ongi etorriko zaigu,
bainahorgelditzanbagara,denborarekin,atzeraegingodu-
gu.Honenguztiarenhelburunagusia,gureosasunazaintzea
da!Hartzenditugunerabakiak,eraginzuzenadutegureosa-
sunean. Gure erabaki batek, urteetan iraun dezake eta era-
bakia ona baldin bada, gure osasunarentzat ona izango da
eta ez bada, alderantziz. Garain-garaiakoa egitea garran-
tzitsua baldin bada, gure estruktura-mentalean barneratu-
ta dauden erabakiak zuzenak diren hausnartu behar dugu.
Dudarik gabe, gure osasunak eskertuko du! Gaur-egun bi-
zi dugun garaira bueltatuz, garai berri baten aurrean gaude-
la, garbi dago. Ongizate sistema zalantzan dago eta doako
hezkuntza ere bai, beste gauzen artean. Etorkizun beltza
margotzen ari dira baina gure esku dago, margotzen duten
koloreaonartzeaedoez. Ikustendugunagustatzenezbazai-
gu, garai berri bat sortukobeharkodugu eta horretarako lan
egin beharra dago. (…)Muga baten atarian gaude, orain ar-
te bizi izan dugun garaian, ongizatea egon da eta ondorioz,
gu ongi bizi izan gara. Baina, bizi izan dugun garaian oso
komodoak bihurtu gara eta ez gara entrenatu, posible izan
zitekeen garai berri bati aurre egiteko. Garai berria hemen
dago eta entrenamendurik gabe aurre egin beharko diogu.
Erabaki berriak hartzeko garaia ailegatu da. Epe-hurbilera-
ko dena beltz margotzen badute ere, gure esku egonen da,
etorkizuna guk nahi dugun kolorean margotzea. Estatuko-
sistemagoitikbeheraaldatubeharbada, lehenpausoaema-
nez hasi beharko dugu!

Garaian Garaiakoa

Jexux BULDAIN
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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:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Herri bazkaria
edo erdi
bazkaria?

Eneritz Rekarte eta
Maddalen Jimenez,
koadrilaren izenean

Urterobezala, abuz-
tuaren6anBerakoherri
bazkaria ospatu zen.
Aurten, bertze urteetan
baino aunitzez jende
guttiago hurbildu zen
herritarrakelkartzendi-
tuenhitzorduhonetara.
Zergatik? Ez zaigu bi-
dezkoa iruditzen15eu-
roren trukeogia, zikiroa,
postrea eta kafea ba-
karrik ematea, guk era-
man behar izanik gai-
nontzekoguztia (lehen-
dabizikoplatera,edaria
eta kopa). Azken finean
bazkarian sortzen den
giroa ordaintzen dela
iruditzen zaigu, nahiz
etaaurtengoangiroaez
den prezioan sartu.

Urte honetakoa iku-
sirik,ohiturahoneketor-
kizunik ba al du? Bizi-
tzen ari garen krisi ga-
raiakontuanhartuz,ziki-
roarenpartezmenueko-
nomikoago bat egitea
proposatzen dugu.

Noiz arte?

Iñigo ELIZEGI (Goizueta)
Saint-Maurreko espetxetik

Urteetan zehar bo-
rroka luzeei esker lan-
gilegoarentzat eskubi-
deeta lanbaldintzaonak
lortu ziren. Orokorrean,
gizartearentzat hainbat
zerbitzusozialbezalaxe.
Eta orain, legearen in-
darrez,hiruhilabetetan,

eskubide horiek guz-
tiakkentzenaridira.Eta
zer erantzun eman du-
gu?

80. hamarkadan,
guerra de las banderas
esan zitzaiona eman
zen, eta urteetako bo-
rrokari esker udale-
txetako balkoietan iku-
rrina jarri ahal izateko
eskubidea irabazi zen.
Duela urte gutxi, legea-
ren indarrez, balkoi ho-
rietatik ikurrinak ken-
duarazi zituzten.Etazer
erantzun eman genu-
en? Orain, legearen in-
darrez, udaletako bal-
koi beretan espainola
zintzilikatzeaderrigortu
behar dute. Eta zer
erantzun emanen du-
gu? Eta hurrena, zer
izango da? Eta hurre-
na?Etahurrena?Etazer
eginen dugu?

Noiz izan zen azke-
neko aldia udaletxeta-
ko balkoietan bandera
espainola zintzilik egon
zena? Zer garaietara
egin behar dugu atze-
ra?

Berdin langileentzat
derrigorrez jartzen ari
direnegungo lanbaldin-
tzak, urte asko eta as-
kotako atzerapauso
haundiakdira.Etadeus
egiten ez badugu, las-
ter ikusiko dugu duela
30 urte atzera (edo
agian gehiago) zeuden
lan baldintzak.

Garaiberriakbizitzen
ari omen gara. Baina
gauza asko eta asko,
egunetik egunera oke-
rragora dihoazte. Eta
derrigortuarazi nahi di-
guten gauza bakoitze-
ko, erantzunik ematen
ez badugu, beraientzat
inongo kosterik gabe
‘men’ egiten dugun al-
diro,besteeskubidebat

gehiago kendu edota
beste gauza bat gehia-
go derrigortuarazteko
erraxago eginen zaie.

Batek baino gehia-
gok (tartean nik ere bai)
esanen du egungoak
garai ezberdinakdirela,
bainahutsetikehunera,
‘deus’ ez egin edo ‘de-
na’ egin edo ematera
bitarte horretan tarte
haundia dago, eta gau-
za asko eta asko egin
daitezke tarte horretan.

Zenbat eta gehiago
‘utzi’, orduanetagehia-
go ‘eskatu’ edo kendu-
ko digute.

Bizitza

Itzulpena: Xanti BEGIRISTAIN

Irudika ezazu bizitza
jostaketa bat bezala,
non bost pilota airean
maneiatzen ari zaren.
Hauek dira: lana, fami-
lia,osasuna, lagunaketa
espiritu-bizitza, eta
hauek guztiak zerorrek

mantentzen dituzu ai-
rean.

Laster konturatuko
zara, lana gomazko pi-
lota bat bezalakoa de-
la.Erortzenuztenbadio-
zu, bote egin eta itzuli-
ko zaizu. Baina, beste
laupilotak: familia,osa-
suna, lagunak eta espi-
ritua,beirabezainhaus-
korrak dira. Hauetako
bat uzten baduzu eror-
tzen, zalantzarik gabe
ezpaldu eta hondatu
eginen da, baita hautsi
ere. Behinereezda iza-
nen lehengo bera.

Hauxe ulertu behar-
kozenuke:estimatueta
ahalegindu lortzen eta
zaintzen baliotsuena.
Lan egin ezazu modu
eraginkorrean bulego-
ko ordutegian eta uzta-
zu lana garaiz. Emaie-
zu behar duten denbo-
ra familiari eta lagunei.
Eginariketa fisikoak, jan
eta atseden hartu era
egokian.Etabatezere…
hazi zaitez barneko bi-
zitzan,espirituaridago-
kionez,garrantzitsuena

baita, betierekoa dela-
ko.Shakespearekhona-
ko hauxe esaten omen
zuen:beti sentitzennaiz
zoriontsu,badakizuzer-
gatik?Ezdudalakodeus
ere espero inorengan-
dik, itxoiteak beti ema-
ten du min. Arazoak ez
dira betierekoak, beti
dutekonponbidea.Kon-
ponbiderik ez duen ba-
karra heriotza da. Bizi-
tza motza da, horrega-
tik,maitaezazu!Bizi zai-
tez era trinkoan eta go-
goratu: hitz egin baino
lehen, entzun ezazu!
Idatzi baino lehen,pen-
tsaezazu!Kritikatubai-
no lehen, aztertu ezazu
zerorren burua! Zauritu
baino lehen, senti eza-
zu!Otoitz eginbaino le-
hen, barka ezazu! Gas-
tatu baino lehen, irabaz
ezazu!Amoreemanbai-
no lehen, ahalegindu
zaitez! Hil baino lehen,
bizi zaitez!
Bryan Dyson. Coca

Colako presidente kar-
gua uztean esana.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Jose Luis BARBERIA «ZILI» (Leitza) • Doinua: Haizea dator iparraldetik

Antxumeloak, onddoak, sagarrak
fruitualdi oparoa,
Udako mantu berde-berdea
marroi koloretzen doa,
Amerikako haritz haundiek
gorri kolore mordoa,
lehen izotzek ihintz freskoaz
zuritutako soroa,
Iparraldeko laino hotz beltzek
elur maluten gogoa,
egunak moztuz ilundu ahala
loak hartzen dun pagoa,
hainbeste margoz datoz Iraila,
Urria ta Azaroa,
zerbaitegatik udazkena da
koloreen urtaroa!

Zenbat pertsona dagoen sartuta
‘pufo’ edo marroietan,
kontu korronte, aurrezki kutxak
hain zenbaki gorrietan,
agintariak, politikoak
dabiltz zurikerietan,
jende ugari beltzak ikusiz
berdearen beldurretan,
zenbat kolore ilun dagoen
horrenbeste espetxetan,
pobreziaren hotza jadanik
ez ote daukagu bertan,
norberak bere zilborra mundu
egiten duen honetan,
urte guztian ez ote gaude
gu udazken koloretan!

Udazken koloretan
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola aurkeztuko zenuke zure bu-
rua?
Emakumeeuskaldunaetabertako
kulturaz gozatzen duena.
Euskaldun zaharra ala berria?
Zaharra.
Zergatik erabaki zenuen euska-
raz alfabetatzea?
Lagunetalankideonbatekaholka-
tu zidalako.
Zermoduzkoesperientziaizanda?
Oso ona. Aunitz ikasi nuen eta gi-
ro oso onean.
Zertan lagundudizueuskaraz ira-
kurtzen eta idazten ikasteak?
Lehen euskaraz idazteak beldurra
ematen zidan, ziurtasun falta nue-
lako. Orain, berriz, erraz
idazten ditut ikastolara-
ko oharrak, laneko fi-
txak edota gutunak.
Haurrei ereetxeko lane-
tan laguntzen diet.
Ttipi-Ttapairakurtzekozer
moduz moldatzen zara?
Ongi. Modu erraz eta
argian idatzia dagoe-
lako.
Nola ikusten duzu
euskararen egoera
zure inguruan?
Pentsatzendutau-
nitzho-
betu

daitekeela. Hala eta guztiz ere, ni-
rehaurgaraiankanpoan lagunekin
gaztelerazhitzegitengenuen.Orain,
berriz,euskarazsumatzenditut,eta
hori gauza ederra iruditzen zait.
Euskarazsolastenezdakiteneizer
erranen zenieke?
Hizkuntza bat ikastea beti aberas-
garria dela, eta bertakoekin komu-
nikatzeko tresna baliagarria.
Eta euskaraz idazten eta irakur-
tzen ez dakiten euskaldun zaha-
rrei zer erranen zenieke?
Aunitzek diote euskara batua ez
dutela ikasiko geurea ez delako,
baina horiei guztiei erranen nieke
euskaltegianbatuazaparte, berta-
ko euskalkiak ere erabiltzen era-
kusten dutela.
Ezezagun batekin euskaraz ala
erdaraz egiten duzu lehenbiziko
hitza?
HemengoherrietanetaGipuzkoan
euskaraz eta Iruña aldeangazte-

leraz. Pentsatu gabe atera-
tzen zait.
Eurenarteanerdarazeta
seme-alabekin eus-
karaz egiten duten
gurasoei zerbait
erranen zenieke?
Astakeria bat dela
iruditzen zait, baina
ni horietako bat naiz.

«Harritu egin naiz
[Leitzako talo lehiake-
ta] irabazita, maila
handia zegoelako.
Taloak egitearena
familiako tradizioa da,
87 urte dituen Pakita
Garin amatik ikasia
eta negu asko dara-
mazkigu taloak pres-
tatzen. Lehen, oinarri-
oinarrizko jakia zen.
Talo ona egiteko,
arto-irina, gatza eta
ur pixka batez gain,
kariñoz egin behar
da».

Juan Mari ZABALETA
Leitzako talo egilea
D. NAVARRA, 2012.09.10

«Zergatik bueltatzen
garen Aritzakunera?
Hemengoak garelako,
hemen jaio, hemen
hezi eta hazi eta
hemen bizitu garelako
kanpora gan bitartean
eta lur honek oraindik
ere ongi hartzen gai-
tuelako».
«Jose Mª
Santesteban maisu
zenak Ameriketako
herrialde guziak izen-
datzen zizkigun, goitik
beheiti maparen
beharrik gabe»

Mari Carmen URRIZA
Aritzakungo emakumea
D. NOTICIAS, 2012.09.05 � Karmen IBARRA � Euskaltegian euskaraz alfabetatu den gurasoa
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GIZARTEA � EKONOMIA

Sindikatu nagusiek greba orokorrera
deitu dute irailaren 26an
Eskualdean
hainbat
mobilizazio
eginen dira

TTIPI-TTAPA
«Inoiz baino arrazoi

gehiago» daudela iritzi-
ta, grebarako deia egin
dute ELA, LAB, ESK,
CNT, CGT, EILAS, Hiru
etaEHNEsindikatueketa
hainbateragilesozialeta-
ko ordezkariek. Irailaren
26rako egin dute greba
orokorrerakodeialdia,eta
deitzaileenarabera,mar-
txoaren29kogrebaoro-
korraren segida izanen
da: «orduan lan errefor-
mari erantzun sendoa
emanzitzaion,etaEspai-
niako Gobernuak uztai-
leanaurkeztuzituenmu-
rrizketei ere tamainakoa
emanbehar zaio». Aitzi-
neko greban ez bezala,
CNT eta CFT sindikatu-
ekerebategindutegre-
ba honekin.

MOBILIZAZIOAK
ESKUALDEAN

Herri mugimenduak
deitua UPNren egoitza
parean,murrizketenkon-

tra kontzentrazioa egi-
nen da ortziralean, hilak
21, 19:00etan. LABek
deialdiarekinbategindu,
baina ELAk ez.

Irailaren 24an 12:00-
etankontzentrazioaegi-
nendaDoneztebekoEn-
plegu Bulegoaren pare-
anELAetaLABekdeitu-
ta. Eta greba egunean,
manifestazioak eginen
dira herrimugimenduak
deituta: Beran Funvera-
tik abiatuko da eta Eli-
zondonLur dantzaleku-

tik. 12:00etan izanendi-
ra.Arratsaldean,gehien-

gosindikalarenmanifes-
tazioaeginendaDonez-

teben,17:30eanAviaga-
solindegitik abiatuta.

GIZARTEA

Langabe kopurua bikoiztu egin da
azken bost urteotan

Langabe kopurua
berriz ere igo egin da,
eta inoizko abuzturik
txarrena izandaeskual-
dean.DoneztebekoEn-
plegu Bulegoko da-
tuen arabera, uztailean
baino hiru langabe ge-
hiago erregistratu dira
abuztuan, eta guztira
1.190 langabe dira,
2003az geroztiko da-
tuak aintzat hartuta,
abuztukohilabeteanse-

kula izan den gehiena.
2004an, adibidez, 478
langaberekin itxi zen
abuztua.

HegoEuskalHerrian
ere igoeginda langabe-
ziaeta208.477 langabe
daude.

ADINA ETA ALORRAREN
ARABERA

Oraingo 1.190 lan-
gabe horietatik, 25 ur-
tetikbeheitikogizonez-

koak81diraetaemaku-
mezkoak 45. 25 urtetik
goitiko gizonezkoak,
529diraetaemakumez-
koak535.Gainerakoan,
zerbitzuenalorraksegi-
tzen du langabe kopu-
rurikaltuena izaten,746
lagunekin, industrian
190 langabe daude,
eraikuntzan163etane-
kazaritzan 29. Lehen-
dik lanik gabe zeude-
nak, berriz, 62 dira.

URTEA LANGABEAK

2003 533
2004 478
2005 633
2006 585
2007 539
2008 595
2009 940
2010 1.105
2011 1.095
2012 1.190
*Abuztuko datuak

Martxoaren 29ko grebaren
segida izatea nahi dute
sindikatuek.
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Bigarren Sanmigel bestak izanen dira Imanol Retegirentzat Herriko Etxean zinegotzi
lanean. Bestak bizitzeko modua ere zertxobait aldatzen dela onartu du, «lan gehixea-
go egin behar delako». Halere, kasik urte eta erdi honetako balorazio ona egin du,
«ahal dena egiten saiatzen gara eta ahal den hobekien». Aurtengo Sanmigel bestek
iazko aurrekontu berdintsua izanen dutela aipatu digu kultur zinegotziak eta progra-
mako nobedadeei dagokienez, «nobedade nagusia, ez dela betizurik izanen da.
Betizuak egin ahal izateko, diru aunitz gastatu beharra genuen hesia
orain legeak eskatzen duen modura jartzeko. Eta hortaz, erabaki dugu
aurten ez egitea».Horren truke,besten aitzineko asteburua aunitz indartzen
ari da azken urteetan. Lehen, kasik artzain zakur lehiaketa bakarrik izaten
zen eta aurten, 33. edizioa beteko duen ekitaldi horretaz gain, bertze hain-
bat izanen dira: «Bai, orain besta aitzineko asteburua ekitaldiz betea
dago,plater tiroketa,dantzak,bertsoafaria,artzain zakur lehia-
keta... lehenbestetakoprogramansartzenzirengauzabatzuk
asteburuhorretanegitendira»,aipatudiguRetegik. Irail hon-
darreanospatukodirenbestakantolatzenhastekoudahasie-
ran biltzen hasten dira Igantzin.«Ekain aldean –dio zine-
gotziak– udaleko besta batzordekoak biltzen hasten
gara eta programaren bozeto bat egiten dugu.Be-
hin hori egin eta gero, bilera irekiak antolatzen
dituguetadenenarteanantolatzenditugubestak.
Adin guztietako jendearentzat besta onak anto-
latzensaiatzengara».Txupinazoanorkbotakoduen
erabakia dute, baina ez du aitzineratu nahi: «Ez da
lan errexa izaten, izen edo talde batzuen artean bat
aukeratzea, baina aurten nahiko argi genuen. Nork
botako duen jakiteko, San Migel bezperan Igantzira
etorri, trago pare bat hartu eta 20:00etan ikusiko duzue
nork botako duen!». Imanoli, pertsonalki,«ortzileko kontzer-
tuak, herri bazkaria eta herri kirolak» dira gehien gustatzen zaiz-
kion ekitaldiak eta posible izanez gero, «elektrotxaranga bat
ekartzea gustatuko litzaidake, bi urtez saiatu gara ekartzen,
baina ezin izan da».

Imanol RETEGI | Igantziko kultur zinegotzia

«Hesia legedira egokitzeko
diru aunitz behar zenez,
aurten ez da betizurik izanen»
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Irailak 22 larunbata
11:00Ajoarriero lehiaketa eta dastaketa frontoian. Bakoitzak behar duen guztia eraman be-
har du.16:00Plater tiroketa Ziobin.20:00Herriko dantzarien emanaldia.22:00Bertso afaria.

Irailak 23 igandea
11:30Txistulari eta trikitilariekinkalejira.12:00Haurrenartekoherri kirolak: Igantzi-Basabu-
rua-Bera taldeen arteko proba konbinatuak. 12:00 IX. gazta lehiaketa. 14:00 Jubilatuen
bazkaria.16:30XXXIII.ArtzainZakurTxapelketa.16:30Gorriti etabereanimaliakaparkalekuan.
18:30 Kankailu eta buruhaundiekin herrian barna kalejira. 19:00 Sagardo besta, gazta eta
opila dastaketa, eta trikitixa emanaldia.

Irailak 28 ortzirala SAN MIGEL BEZPERA
16:00Mus eta partxis lehiaketak, Biltoki Ttikik antolatuta. 17:00 Zirko tailerra haurrentzat.
18:30 Dantza-jazz ikuskizuna frontoian. 19:30 Elkartasun brindisa txosnan. 20:00 altxa-
feroa. Ondotik kankailu eta buruhaundiek txarangarekin herrian barna kalejira. 00:00
kontzertuak: ERRU GABE, INGO AL DEU? eta BAD SOUND SYSTEM taldeekin.

Irailak 29 larunbata SAN MIGEL EGUNA
10:30Txistulariak eta ezpatadantzariak herrian barna.11:30MezaNagusia herriko abesba-
tzak kantatua. Ondotik Ikurrin agurra plazan eta herriko ezpatadantzarien saioa. 18:00
herri kirolak: Nafarroako Harri Altxatze Txapelketa eta herritarren arteko desafio mundia-
la. 20:00 zinema euskaraz tenis pistan: Eragon pelikula (adin guztietako jendearentzako).
Eguraldi txarra eginez gero, gimnasioan. 00:00 DJ ALKAPE.

Irailak 30 igandea
10:00 Kalejira gaiteroekin. 11:00 Herriko pilotarien arteko partidak. 12:30 Toka txapelke-
ta frontoian. 12:30 Triki-poteoa. 16:30 Kalejira kankailu eta buruhaundiekin. 17:00 Ema-
kumezkoen pala partida: Susana Muneta eta Maite Ruiz (Iruñekoak eta gaur egungo mun-
duko txapeldunak), Iera Agirre eta Maider Mendizabalen aurka (leitzarra Euskal Herriko
txapelduna eta anoetarra munduko txapelduna). 18:00 Pilota partida: Koka eta Goñi III.a,
Antxia eta Beñat Mitxelenaren kontra. 19:30 Muxikoak frontoian. 20:00 Zinema euskaraz
tenis pistan: Cher ami… eta ni pelikula (adin guztietako jendearentzako). Eguraldi txarra
eginez gero, gimnasioan. 21:30-00:30 AIERRIK taldearekin dantzaldia.

Urriak 1 astelehena
10:00 Kalejira txistulari eta trikitilariekin. 10:00 Puzgarriak frontoian. 12:00 Grand Prix:
herritarren arteko jokoak txarangak alaituta. 14:00 Haurren herri bazkaria zentroan. 14:00
Herri bazkariaBaratzondon,AndoniEgañaetaSustraiColinabertsolariekineta txarangarekin.
15:00 Puzgarriak. 20:00 suzko zezena. 21:00 Dantzaldia JOXEANJELekin.

EGITARAUA
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HEZKUNTZA

IKASTURTE BERRIA � IKASTETXEETAKO DATUAK

Baliabide
murrizketekin hasi
da ikasturte berria
TTIPI-TTAPA

5.109ikaslekekindio-
te ikasturteari Baztan,
Bortziriak, Bertizarana,
Malerreka, Leitzaldea,
Urdazubi-Zugarramurdi,
SaraetaSenperen, joan
denurteanbaino194ge-
hiagok. Hizkuntza ere-
duetan,Dereduaksegi-
tzen du ikasleen aukera
nagusia izaten, nabar-
men. Ikasturte honeta-

ko nobedadea Nafa-
rroakoGobernuakegin-
dako murrizketak dira.
Lanordugehiagodituzte
irakasleek (haur eta le-
henhezkuntzan23ordu
lektibotik 25 ordura, bi-
garren hezkuntzan 18
ordutik 20 ordura). Zen-
bait ikastetxetan irakas-
le guttiago dira eta ge-
lako ikasle kopurua ere
igo egin da batzuetan.

BAZTAN 10 0 247 35 0 480
Almandoz IP 3 13
Amaiur IP 9 22
Arizkun IP 13 35
Arraioz IP 2 14
Azpilkueta IP 0 7
Baztan Ikastola 66 115
Elizondo (S. Fco. J.) 10 80 35 155
Erratzu IP 14 24
Gartzain IP 4 9
Irurita IP 27 46
Oronoz IP 17 28
Ziga IP 12 12

A eredua B eredua D eredua A eredua B eredua D eredua

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK 2011/2012

BERTIZARANA 0 0 18 0 0 18
Legasa IP 10 2
Narbarte IP 8 16

BORTZIRIAK 8 15 270 13 48 479
Arantza IP 15 33
Bera (Ricardo Baroja) 70 117
Bera (Labiaga Ikastola) 52 95
Bera (Jesusen Bihotza) 8 15 13 48
Etxalar IP 19 53
Igantzi IP 19 43
Lesaka (Irain IP) 48* 78
Lesaka (Tantirumairu) 47* 60

XARETA 83 173 92 167 200 114
Sara (Publikoa) 14 4 26
Sara (St. Joseph) 59 17 36
Sara (Olhain Ikastola) 38 42
Senpere (Publikoa) 28 70 62 78
Senpere (Amotz publ.) 25 44
Senpere (Zaldubi ikas.) 38 43
Senpere (St. Joseph) 30 30 40 60
Urdazubi-Zugarramurdi 16 29

HEZIKETA ZIKLOAK

Prest. HL KP Erdi M. Goi M.

HEZIKLETA ZIKLOAK

BAZTAN 14 23 56 30
Lekaroz-Elizondo 14 23 56 30

BORTZIRIAK 0 0 27 33
Bera (Toki Ona) 27 33

XARETA 0 0 0 161
Senpere (Laborantza) 161

GUZTIRA 102 192 912 226 256 1.622

MALERREKA 1 4 166 11 8 291
Beintza-Labaien IP 1 7
Doneztebe (S. Migel) 1 4 110 11 8 201
Ituren IP 19* 35
Saldias IP 2 3
Sunbilla IP 34 45

LEITZALDEA 0 0 119 0 0 240
Areso IP 11 13
Goizueta IP 20 43
Leitza IP (Erleta) 88 184

BAZTAN 39 0 254
Lekaroz-Elizondo 39* 254*

A eredua B eredua D eredua

BIGARREN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BORTZIRIAK 20 32 263
Arantza IP 6
Bera (Toki Ona) 20 32 224*
Bera (Labiaga Ikastola) 33

LEITZALDEA 0 0 153
Goizueta 11
Leitza (Amazabal) 142

MALERREKA 7 0 171
Doneztebe (Mendaur) 7 171

XARETA 161 71 7
Senpere (Arretxea) 161 71
Urdazubi-Zugarramurdi 7

GUZTIRA 227 103 848

BAZTAN 15 0 127
Lekaroz-Elizondo 15 127

A eredua B eredua D eredua

BATXILERGOA

BATXILERGOA

BORTZIRIAK 0 0 91
Bera (Toki Ona) 91

LEITZALDEA 0 0 44
Leitza (Amazabal) 44

GUZTIRA 15 0 262

HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK

A eredua

B eredua

D eredua

Erdara hutsean

Mistoa

Euskara hutsean

2012-2013: 1.206

2011-2012: 1.178

2012-2013 Guztira: 344

2011-2012 Guztira: 302

2012-2013 Guztira: 277

2011-2012 Guztira: 235

2012-2013 Guztira: 1.178

2011-2012 Guztira: 1.107

GUZTIRA 14 23 83 224

�

�
% 6,03

2012-2013: 2.104

2011-2012: 2.093
�

% 1,67

* 2 urtekoak barne

* 5 ikasle behar bereziko taldekoak dira.

% 15,16

* 3 ikasle behar bereziko taldekoak dira.

�
% 12,21

�
% 2,32

* Iturengo eskolan, 5 urtekoak LHko 1. mailakoekin daude
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EKONOMIA

Soldata-gastuak
%25 guttitzeko
asmoa iragarri
du enpresak

TTIPI-TTAPA
Abenduaren31nbu-

katuko da Arcelor Mi-
ttal enpresan orain in-
darrean dagoen lan hi-
tzarmena,bainazuzen-
daritzakdagoeneko ira-
garriduEspainiakoGo-
bernuak joandenotsai-
leanonartutako lanerre-
formari probetxua ate-
ra nahi diola. Hori ger-
tatukodaaitzinetikakor-
diorik lortzen ez bada,

eta antza, ez du itxura
haundirik. Ajuste edo
doikuntza plan gogo-
rrak iragarri dituzte
enpresatik.

Zuzendaritzak pro-
posatu duenaren ara-
bera, estatu espainiar
guztiko Arcelorreko lan-
gileen soldatak izoztu
egin nahi ditu heldu di-
renhiruurteetarako.Ho-
rrez gain, urtean hama-
bi egun gehiagoz lanal-
dia luzatu nahi die. Sol-
data-kostuak %25 jei-
tsi nahi ditu Europa he-
goaldean altzairuak
ahalmenik ez duela ar-
gudiatuz eta bertzetik,
gaur egungo produkti-

bitate-sariedoprimafin-
koak aldakorrekin or-
dezkatu nahi ditu, eta
horreksoldatakmurriz-

ketak ekar ditzake. Gi-
saberean,antzinatasun
osagarria izozteko as-
moa aitzineratu du.

Egun hauetan langi-
leen ordezkarientzat
kontsultarako epea za-
balik dago.

LANA � MURRIZKETAK

Soldata-gastuak murriztu eta lanaldia
luzatu egin nahi ditu Arcelorrek

HEDABIDEAK

BEZaren
igoerak
dakarren kostu
gehigarria bere
gain hartuko du

TTIPI-TTAPA
BEZaren igoerakbe-

zeroenganeraginik izan
ez dezan, prezioei eus-
tea erabaki du TTIPI-
TTAPAk. Publizitate ta-
rifei etaharpidetzakuo-
tei eragiten die BEZa-
ren igoerak, bi kasu
hauetan%18tik%21era

igo baita zergaren tasa
espainiarestatuan.Ha-
laere,2012anonartuta-
koprezioeta tarifekbe-
rehorretansegitukodu-
te urtea bukatu arte.

ORRIALDE OSOKO
PUBLIZITATEA 6 ZENTIMO
AZPITIK

Bertze edozein eus-
karri-publizitariorekin
konparatuzgero,TTIPI-
TTAPArenpublizitate ta-
rifak izugarri konpetiti-
boak dira. Eta baiezta-
penhori frogatzekozen-
bakien nondik-nora-
koak argitzea da hobe-

rena. TTIPI-TTAPAk
6.000 aleko tirada du
eta CIESek 28.000 ira-
kurle aitortu dizkio
2012ko lehen neurke-
tan. Hartara, orrialde
osoko publizitatearen
kostua (345 euro BEZ
barne) 6.000 aleren ar-
teanzatituzgero,orrial-
de bakoitzaren kostua
aleko0,057zentimokoa
delaateratzenda,kolo-
rezko fotokopiarikmer-
keena baino 10 aldiz
merkeago,gutienez.Eta
kolorezko fotokopiaho-
ri norbaitek etxez-etxe
banatunahikobalu,ba-

naketaren kostua ere
erantsibeharko liokeko-
piaren gastuari.

HARPIDETZAK ETA
TTIPI TXARTELA

Harpidetzen pre-
zioak eta Ttipi Txartela-
renak ere ez dira gares-
tituko aurten. Urtarrile-
tik abendura argitara-
tzendiren24zenbakien-
gatik32euroordaintzen
dira Malerreka, Baztan,
BertizaranaetaUrdazu-
bin.Leitzakoharpidedu-
nek 16 euro ordaindu
dute aurten urte osoko
harpidetzagatik eta es-

kualdetik kanpo hego
Euskal Herrian eto Es-
painian bizi direnek, al-
diz,38euro. IparEuskal
Herrian, berriz, 56 euro.

Ttipi Txartela egitea
erabakitzendutenek,or-
dea, abantaila gehiago
dituzte (aldizkariadoan,
erosketak merkeago,
zozketak…). Hasieran
40 euro ordaintzen du-
te baina Errentaren Ai-
torpena egitean Nafa-
rroako Gobernuak 10
euro itzultzen dienez,
harpidetza soila egitea
baino errentagarriago
ateratzendaazkenean.

TARIFAK � ZERGEN IGOERA DELA ETA

TTIPI-TTAPAk ez ditu altxatuko
publizitate eta harpidetzen prezioak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arcelorren Legasako lantegia.
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BERA

TTIPI-TTAPA
Egunbeteaizanenda

irailaren29a,hitzordubat
baino gehiago izanen
baitira.Aldebatetik, Dan-
tzariTtikiEgunaantolatu
duGure Txokoa Dantza
Taldeak. 10:00etan ber-
tzeherrietakodantzatal-
deei harrera eginen die-
teetahirumultzotanba-
natutakalejiranibilikodi-
raLegia,Burgaplazaeta
Agerran.12:30alderade-
nak elkartu eta jaialdia
eskainiko dute eta gero,
kanpoko dantzariak he-
rrikodantzarienetxeeta-
rajoanendirabazkaltze-
ra. Euria eginez gero,
ekitaldiakEztegarafron-
toian eginen dira.

Bertzetik, aurten le-
henbiziko aldiz eginen
den Bortzirietako Hau-
rrenEgunaereegunho-
rretan ospatuko da. La-
biaga Ikastola ari da an-
tolatzeneta egunosoko
besta prestatu dute:
10:00etatik 19:00etara
puzgarriak, bideo kon-
tsolak eta puzzle erral-
doiak izanen dira eta
16:00etatik 19:00etara
Irrien Lagunak zirko es-
kola ere bai. Xehetasun
gehiago 3. orrialdean.

BTT ibilaldia
Aurteneremendibizi-

kletaibilaldiaantolatudu
Gure Txokoa Elkarteak.
Igandean, hilak 23, iza-
nenda.Hiru ibilbide iza-
nendiraaukeran:heldu-
entzatbietahaurrentzat
bat. Ibilbidearenxeheta-
sunak49.orrianaurkitu-
kodituzue.Gainerakoan,
aipatu, izen-emateak

Matzadan egin beharko
direla08:00etatik09:30-
era.Bazkideedotafede-
ratuek 10 euro ordaindu
beharkodituzteetaber-
tzeek 15 euro. Haurrek,
berriz,5euro.Izenaema-
tenduten lehendabiziko
250partehartzaileeiopa-
ripoltsaemanenzaieeta
bukaeran,partaideenar-
teanKatea-Bikek opari-
tutako bizkleta eta La-
run Haizpe merkatarien
elkarteak emaniko opa-
riak zozketatuko dira.

Bertso eskola
Helduen eta haurren

bertso eskolak paratu
nahiditumartxanBortzi-
rietako Bertso Eskolak
Beran. Helduetan maila
desberdinak eskainiko
diraeta8-14urtekoetan,
seiko taldea elkartzen
badaemanendaikasta-
roa. Izena emateko 618
963011ra deitu edo bor
tzibertso@gmail.comhel-
bidera idatz daiteke, hi-
laren 30a baino lehen.

Kinto bazkaria
1972anjaiotakoherri-

tarrenkintobazkariaegi-
nendaurriaren6an.Inte-
resatuekurriaren2abai-
no lehen Zalain jatetxe-
anemanbeharkoduize-
na, 10 euro utziz.

KULTURA � GURE TXOKOA ETA LABIAGA IKASTOLA

Dantzari Ttiki Eguna
eta Bortzirietako
Haurren Eguna
irailaren 29an

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Herriz Herri Txapelketako txapel bat lortu du Berako taldeak
Nafarroako Herriz Herri Txapelketaren parte hartu du aurten ere herriko taldeak
eta Berriozar izan du aurkari. Bi proba konbinatuetan aritu dira lehian, lehenbizi-
koan txokor biltzen, zaku lasterketan, lasterka eta arpanean eta bigarrenean las-
toa botatzen, txingekin eta ingudearekin. Berako taldea bigarrenean nagusitu da.

Espainiako bandera jarraraztea «inposatutako erabakia» dela
dio Udalak
Berriki Foru Agindua eta sententzia argitaratu dira Udalaren kontra, Espainia-
ko bandera Herriko Etxean ez paratzeagatik. Foru Agindua abuztuaren 10ean
argitaratu zuenNafarroakoGobernuak, eta duela bi aste jakinarazi zuenNafa-
rroako epaitegiak estatuko abokatuak Udalaren aurka jarritako salaketaren
epaia. Foru Aginduak bestetan ikurrina paratu izana eta ez Espainiako bande-
rasalatuzituen,etasententziakberrizdio iraunkorkiegonbeharduelaEspainia-
kobanderakudaletxean.BiakerrekurritudituUdalak.Abuztuaren23koUdala-
ren osoko bilkuran, Aralar, Bildu eta EAJren babesarekin mozioa onartu zen.
Horren arabera, «bestetan urteak dira Berako ikurra, Nafarroako bandera eta
ikurrina paratu izan direla. Tradizioari jarraiki, eta herri honetako gehiengo poli-
tikoaren zein sozialaren nahiari erantzunez, aurten ere, ikur horiek egon dira».
Espainiako bandera jarrarazi eta ikurrina kenaraztea herritarren gehiengoaren
borondatearen kontrakoa dela dio Udalak, «eta inposatutako erabaki bat den
neurrian, ez du aintzat hartzen herri honetako errealitatea». Udal gobernuaren
autonomiaren eta herriaren kontrako «eraso larritzat» hartu du Foru Agindua.

Epaiketa bateko prozedura euskaraz egitea debekatua
Liburuzainaren lanposturako Nafarroako Gobernuak hizkuntza perfilik ez es-
katu izanagatik epaiketara jo zuen iaz Udalak. Epaiketako prozedurak euska-
raz egiteko eskatu zuen, eta Nafarroako Justizia Auzitegiak uko egin ondotik,
erabakiaerrekurrituzuenUdalak.NafarroakoGobernuakezzuen iritzirikeman,
eta orain epaileak ebatzi du Udalaren eskariak ez duela lekurik. Epaileak ez
dio erantzun Udalaren defentsak argudiatutako gaiei, eta Botere Judizialaren
Legeakdioenabainoezdubildu.Horrenarabera, gaztelaniadaepaitegietako
hizkuntza.Erabakiakbiltzendugainerakohizkuntzaofizialakerabiliahal izanen
direla bi aldeetako batek espreski ez erabiltzea eskatzen ez badu. Kasu ho-
netan, Udalak espreski eskatu du erabiltzea, eta Gobernuak ez dio eskari ho-
rri erantzunik eman. Epaileak interpretatu du gaztelania erabiliko dela eta ez
dagoela derrigortua euskara erabiltzera. Erabakia ezin da errekurritu. Udalak
epailaren jarrera txarretsi eta justizian euskaraz aritzeko ezintasuna salatu du.

‘Euskaraz bizi nahi dut’ lasterketa larunbatean
Kontseiluaren ekimenez, Euskaraz bizi nahi dut lasterketa eginen da larunbatean, hilak 22. Bortzirietan
lasterketa bakarra eginen da, Beran. Kiroldegiaren paretik abiatuko da 16:30ean eta Euskara Batzordea
burubelarri dabil antolatzen. Bortz ibilbide izanen dira: 6 urte artekoentzat 200 m, 7-10 urtekoentzat 500
m, 11-15koentzat 1.200 m, 16-18koentzat 5.000 m eta 18 urtetik goitikoentzat 5.000 m emakumeek eta
7.000mgizonezkoek. Izenaematekohiruaukeradaude: ikastetxeanirailaren20abainolehen,www.euska
razbizinahidut.org web orrian eta egunean bertan. Haurrek 2 euro ordainduko dituzte eta helduek 5, bai-
na lasterketako kamiseta nahi izanez gero, 5 euro gehiago denek. Zozketak ere izanen dira eta ekitaldi
bat ere bai. Manifestu bat irakurriko da eta bertsolariek eta txarangak parte hartuko dute.
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USATEGIAK � EHIZA SASOIAREN HASMENTA

Sara eta Etxalarko
herrien arteko
akordioa berretsiko
da igandean
Lizarietako
lepoan hainbat
ikusgarri izanen
dira egun osoan

Irune eta Itsaso
Igande honetan, irai-

lak 23, Lizarietako zela-
ian ospatuko den bes-
tarako egitarau zabala
antolatu dute:
• 11:00etatik 13:00eta-
raartisau-lanenerakus-
keta eta salmenta.
• Usazaleen paleta egi-
teerakustaldipartehar-
tzailea.
• Hamaiketakoa.
• Pirinioetako 10 usate-
gien erakusketa.
• Usategien inguruko
proiekzioak.
• 12:00etan Sara eta
Etxalarartekohitzarme-

na sinatuko dute bi al-
kateek.
• 12:30ean Orson We-
lles-ek usategietan
egindako dokumenta-
larenproiekzioa(1955).
•13:00etanSarakodan-
tzarien emanaldia.
• 14:00etan zikiro jatea,
Sarakogaiteroetakan-
tu tradizionalekin.
•Ondotik, indarprobak.

Bertso eskola
Haurrenbertsoesko-

la paratu nahi du mar-
txan Bortzirietako Ber-
tso Eskolak Etxalarren.
8-14 urtekoei eskainiko
zaie ikastaroa, seiko tal-
deaelkartzenbada. Ize-
na emateko edo infor-
maziorako618963011ra
deitu edo bortzibertso@
gmail.com-eraidatzi, irai-
laren 30a baino lehen.

Ikusentzunezkoa
Ortziralean, hilak 21,

Gurelurra,gureetorkizu-

na ikus-entzunezkoaes-
kainikodaKulturEtxean,
19.00etan, eta ondotik

herriko gazte batzuek
abiatutako Herri Bara-
tzea aurkeztuko da.

ETXALAR

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA

Ikasturte hasiera
Irailaren 10ean eman zioten hasiera 2012-2013 kurtsoari Landagain eskolan.
Aurten 72 ikasle izanen dira 7 geletan banatuta: 2 Haur Hezkuntzakoak eta 5
Lehen Hezkuntzakoak. 12 irakasle eta zaintzaile bat izanen dira.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Jauregietako bestak
15 bat urte pasatuak ziren azkeneko Jauregietako bestak ospatu zirenetik, baina
aurtenberriz berreskuratu eta irailaren2an izan zenbesta. Auzokogazteek antola-
tuta,gosariarekinhasizuteneguna.Eguerdian,60 lagun ingurubilduzirenMendial-
dean bazkaltzeko eta ilunabarrera arte iraun zuen bestak kantu eta trikitilariekin.

ARGAZKIA: GARAZI REMON

Antsolokuetako bestak
Irailaren 9an Antsolokueta auzoko bestak ospatu ziren. 2004a geroztik ospatu
ez baziren ere, aurten berriz ere jendea gogoz zegoen auzoko bestak aitzine-
ra ateratzeko. 45 lagun bildu ziren presa ondoko aparkalekuan bazkaltzera eta
Beñat eta Amaia trikitilariekin eman zitzaien akabera bestei.

USO POSTUEN ESLEIPENA
POSTUAK TASAZIOA ERREMATEA
1. postua 875 euro 875 euro
2. postua 875 euro 875 euro
3. postua 2.110 euro 2.110 euro
4. postua 1.640 euro 1.640 euro
5. postua 2.110 euro 2.110 euro
6. postua 1.640 euro 1.640 euro
7. postua 2.110 euro 2.110 euro
8. postua 3.125 euro 3.125 euro
9. postua 2.130 euro 2.130 euro
10. postua 2.130 euro 2.360 euro
11. postua 3.125 euro 9.035 euro
12. postua 1.390 euro 5.282 euro
13. postua 1.390 euro 1.622 euro
14. postua 875 euro 875 euro
15. postua 875 euro 875 euro
16. postua 875 euro Hutsik
17. postua 875 euro Hutsik
18. postua 875 euro Hutsik
19. postua 875 euro 875 euro
20. postua 1.390 euro 1.390 euro
21. postua 1.390 euro 1.790 euro
GUZTIRA 32.680 euro 40.489 euro
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LESAKA

KIROLA � EUSKAL HERRIAN IRONMANA EGIN DEN LEHEN ALDIAN

Ironbask proba irabazi
du Bixente Igartzabalek
Donibane Lohizunen
Igerian 70. izan
zen, baina
bizikletan eta
lasterka onena

Aitor AROTZENA
Beti Gazteko Bixen-

te Igartzabalek irailaren
8an Donibane Lohizu-
nen antolatu zen Iron-
baskproba,EuskalHe-
rrian lehen aldiz antola-
tuden Ironmana (3,8km
igeri, 180 km bizikletan
eta maratoia lasterka)
irabazi zuen. 107 kiro-
lari atera ziren eta ohi-
koa denez, Igartzabal
ez zen ongi ibili igerike-
tan. 70. postuan atera
zen uretik (1h,17’29”),
lehenbizikoa izan zen
RemiDugoujon frantzi-
arretik 28minutu eta 54
segundura. Bizikletan,
aldiz, denborarik one-
na egin zuen (5 h, 18‘
11”). Honela, bigarren
transiziora bosgarren
postuan ailegatu zen.

Oinezko lasterketan,
33. kilometroan harra-
patu zuen ordura arte
sailkapenburuanzego-
en Nicolas Bazile fran-
tziarra eta lehenbizikoa
helmugaratu zen (9h,
56’21”).Oinezko laster-
ketan ere denborarik
onenaeginzuenBixen-
tek (3 h, 13’ 35”). Nico-
las Bazile izan zen bi-

garren,2minutuetase-
gundu batera eta Avi-
ron Bayonnais taldeko
PhilippePetrissans izan
zen hirugarren, 6minu-
tu eta 47 segundura.

Gisa honetara, Bi-
xente Igartzabalek bu-
katutzat eman du den-
boraldibikaina.Altriman
proban bigarren izan
zen,seigarrenQuebran-
tahuesosko Triatloian
eta 24. Elbrunman pro-
ba famatuan.

Bertso Eskola
Helduen,gazteeneta

hauredogaztetxoental-
deetan izena emateko
epea zabaldu du Bor-
tzirietako Bertso Esko-
lak.Lesakan,helduetan
bi talde proposatu dira:
alde batetik, txapelke-
tako taldea eta bertze-
tik heldu hasiberriena.
Kasu honetan hiru hila-
beteko ikastaroa30eu-
rokostakoda.15-18ur-
tekogazteekere izanen
dute aukera, ikasturte
osoa60euroordaindu-
ta eta 8-14 urteko hau-
rrei ere ikastaroa eskai-
nikozaie, ikasturteosoa
60euroordainduta. Ize-
na emateko edo infor-
maziogehiagorako618
963011ra deitu edo
bortzibertso@gmail.com
-era idatzi. Irailaren30a
izanendaazkeneguna.

Argazki lehiaketa
Aurtenereargazki le-

hiaketa antolatu duBe-
tiGaztek.Afizionatugu-
ziek har dezakete par-
te eta lanak urriaren 31
baino lehen aurkeztu
beharkodiraBetiGazte
elkartean (Beheko Pla-
za9,31770Lesaka),ohi-
ko sistema erabiliz.

Argazkiengaia librea
izanen da. Paperean
egindakoargazkiakaur-
keztu beharko dira, zu-
ri-beltzean edo kolore-
anetadigitalkimanipu-

latu gabeak. Argazkie-
kin batera, CD bat bi-
daliko da, aurkezturiko
argazkiak edukiko di-
tuena, JPEG formato-
an, 300 pppko guttie-
neko bereizmenarekin.
Egile bakoitzak gehie-
nez hiru argazki aur-
kezten ahal ditu eta be-
rak erabakiko du ar-
gazkiaren neurria, na-
hiz etahorietakobakoi-
tzak gehienez 30x40
cmko kartulinean jarri-
ta egon beharko duen.
Lau sari emanen ditu

BetiGaztek.Lehenbizi-
koa, 300 euro eta tro-
feoa izanen da eta bi-
garrena200euroetatro-
feoa. Gainera, herriko
egileen artean argazki-
rik onenari 150 euro eta
trofeoaemanenzaioeta
sariberezia, trofeoa iza-
nen da kirol argazkirik
onenarentzat. Epaima-
haiak azaroaren 12an
emanenduerabakiaeta
azaroaren 12tik aben-
duaren 2ra, erakusketa
izanendaBetiGazteel-
kartearen egoitzan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bixente, helmugara hurbiltzen Donibane Lohizunen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro ederrean joan ziren Bittiriko bestak
Irailekobigarrenasteburukohitzorduari ezziotenhutsikeginBittirianetabestak
izan dituzte aurten ere. Ortziraleko patata tortilla lehiaketan 8 bikotek hartu zu-
ten parte. Larunbatean, haurren herri krosaren ondotik, bertso eskolak girotu-
tako bazkarian bildu ziren auzotarrak eta gero herri olinpiadak egin zituzten.
Igandean jokoak, Txan magoaren ikuskizuna eta trikitixa jaialdia izan ziren.



Artikulu honetan, Lesakako Acorn Languageseko
Jez Quinton ingeles-irakasleak atzerriko
hizkuntzak ikasteari buruz aunitzetan egiten diren
zenbait galderari erantzunen die.
Jez ingelesa da, eta Londoneko Unibertsitatean
eskuratu zuen Irakasle-titulua.

Bortziriak oso famatuak dira be-
renpaisaianaturalarengatik; zer-
gatik ez egin atzerriko hizkun-

tzen eta arbolen arteko konparazio bat?
Basoan, ezkurrak erritmo desberdinetan
haztendira, faktore aunitzenarabera.Ba-
koitza bat eta bakarra da. Forma eta ta-
maina desberdinak lortuz hazten dira,
nahiz eta badituzten gauza antzeko au-
nitz. Gauza bera aplikatzen ahal zaigu
guri guziei eta ikasteko dugun modua-
ri. Horregatik aukeratu dugu Acorn ize-
na (Ezkurra, euskaraz) hizkuntza ikaste-
ari buruz dugun ikuspuntua islatzeko.

Zer gomendatzen duzu haurrentzat?
Ikasten dute gure haurrek beren ama-
hizkuntza gela batean gramatika-arike-
tak eginez? Ez dut uste, ezta? Ikerketek
diote haur gazteenek badutela “trebeta-
sun natural bat” hizkuntza berri bateko
hotsak ikasteko; beraz, gaztetan sorterri-
ko irakaslebatekinhasteakabantaila ema-
nen die, batez ere ahoskeran. Acorn Lan-
guagesen, 4 eta 10 urte bitarteko haurren
kasuan, enfasia jartzen dugu jarduera es-
perimentaletan, non, sorterriko irakas-
learekinbatean,hizkuntzaerabiltzenbai-
tute ikasliburu baten testuinguruaren
barruan. Horrek aukera ematen die etor-
kizuneko ikaskuntzaren sustraiak erro-
tzeko, atzerrikohizkuntzarenhotsakbar-

neratzeko eta ikasteko gogoa pizteko. Us-
te dugu ideala dela astean eskolaz kan-
poko saio bakarra egitea. Astean eskola-
ordu gehiago izanda, ez dute nahitaez
gehiago ikasiko. Hauxe da gure helbu-
rua:haurrekhizkuntzarekikoeta, orohar,
ikastearekiko harreman positiboa sortzea.
Eta 11 urtetik goitiko haurrentzat eta
gaztetxoentzat?
Bigarren Hezkuntzara joaten direnera-
ko ongi prestatzeko eta han eskatuko
zaien ikasketa-erritmoaeskuratzeko,ho-
be da astean bi saio egitea; bi saio horie-
tan, aukera izanen dute hizkuntza-eza-
gutza eta trebetasun komunikatiboa ho-
betzeko eta eskolan landutakoa osatze-
ko.Gaztetxoentzat,honakohelburuhauek
jarriko genituzke DBH bukatzen dute-
nerako: First Certificate gisako hizkun-
tza-trebetasunak eta kualifikazioak lor-
tzea eta prest egotea XXI. mendeko ko-
munitate globalean datozkion ikaskete-
tarako edo lan-bizitzarako.
Eta helduentzat, sobera berandu da
ikasteko?
Bidaietan erabiltzeko, lanerako nahiz
hobby gisa, inoiz ez da sobera berandu
ikasteko. Kontua da denbora antolatzea
eta saiatua izatea, eta guk, horretan, ahal
dugun guzian lagundu nahi diegu gure
ikasleei. Egia da, halaber, krisialdi eko-
nomikoa dagoen garaietan atzerriko hiz-

kuntzetanmintzatzendakien jendeakba-
duela abantaila hagitz handia lana aur-
kitzeko, gero eta enpresa gehiagok es-
katzen baitute kualifikazio ofiziala.

Eta zer uste duzu hizkuntzak ikaste-
ra atzerrira joateari buruz?
Atzerrianhizkuntzabateanerabatmur-
gilduta, batetik, aitzinera egiteko bul-
kaldia lortzen dugu eta, bertze alde ba-
tetik, motibazioa eta norberaren buru-
ko garapena pizten dira. Gure gomen-
dioa da, posible izanez gero, atzerriko
ikastarora bakarrik joatea, nazioarteko
esperientziari erabateko probetxua ate-
ratzeko. Bertze kultura bat ezagutzeak
eta mundu osoko ikasleekin harrema-
nak izateak gure bizitza aldatzen ahal
dute.
Atzerriko hizkuntza bat ikasteko, den-
bora aunitz eta esfortzu handia behar
dira; izan ere, normalean, bi eta hiru
urte bitartean behar ditugu gure ama-
hizkuntzan solaseanhasteko.Baina,be-
renhelburuak lortzendituztenhorient-
zat, izugarri esperientzia pozgarria eta
aberasgarria da. Guk sentsazio hori bi-
zitzen laguntzenahaldizugu. Ikaskunt-
za arrakastaz gertatzeko baldintza ho-
berenak zuen eskura jarri nahi ditugu,
eta seguru gaude gu guziok gai garela
atzerriko hizkuntza bat ikasteko!

Acorn-i buruz: Acorn Quality Language Learning
Lesakan dagoen hizkuntza-eskola bat da; han, ikastaro mota
aunitz eskaintzen ditugu, hainbat hizkuntzatan, hala nola ingele-
sez, frantsesez, euskaraz, alemanez eta txineraz, eta, horrez gain,
atzerriko ikastaroak urte osoan zehar. Informazio gehiagorako,
jarri gurekin harremanetan:

Koskontako bidea, 11 behea
LESAKA | T. 948 637 145
www.acornlanguages.com
info@acornlanguages.com

Jarraitu iezaguzue…
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ARANTZA

HEZKUNTZA � 2012/2013 IKASTURTEA

54 ikaslek eta
11 irakaslek
hasi dute
ikasturte berria
Aurten Haur
Hezkuntzako
bi talde izanen
dira

Nerea ALTZURI
54 ikaslek eta 11 ira-

kaslek ekin diote ikas-
turte berriari herriko es-
kolan.Horietatik15ikas-
le Haur Hezkuntzan ha-
sidiraeta lehenaldizes-
kolaradoazenakseidira:
Ekiñe, Helene, Irati, Xa-
bi,AsieretaBeñat. Haur
Hezkuntzan, 15 ikasle-
rekin, bigarren irakaslea
tokatzendaetahala,aur-
ten, Haur Hezkuntza bi-
koiztuagelditukoda.Al-
de batetik, 3 urtekoak
ariko dira eta bertzetik,
4 eta 5 urtekoak.

LehenHezkuntzan33
ikasledira etaDBHn sei
ikasle. Arantzako esko-
la utzi eta Toki Ona ins-
tituturakobideahartudu-
ten ikasleak Xabi Taber-
na,OihanaEtxeberriaeta
Judith Etxeberria dira.

IRAKASLEAK
Klaustroko kideak

hauek dira: 3 urtekoen
irakasleaJaioneLarreda
eta 4-5 urtekoena Jua-
nita Larralde; lehenbizi-
kozikloanIsabelDanbo-
rienaduteirakasle,biga-
rrenean Gontzal Erran-
donea eta hirugarre-
nean Noemi De Mateo.
DBHn, berriz, Edurne
Saenz de Pipaon (zien-
tziak) etaHaritz Urra (le-
trak) dira irakasleak.
Azken bi irakasle hauek
lizentziatuakdiraetaho-

riereberrikuntzadaaur-
ten, orain arte maisu-
maistrak baitziren biga-
rrenhezkuntzaneskolak
ematen zituztenak. Ha-
lere, ez dira lanaldi
osoanari,ordukabaizik.

Bertzalde, ingelese-
koirakasleakArrateEgia,
AitorElexpuru(zuzenda-
ria ere bada) eta Ernes-
toDelasdiraeta soinke-
takoa Mikel Iriarte.

Eskolabatetikbertze-
raibilikodirenirakasleak
ondokoakdira:erlijiokoa
SaraManzano (Lesaka-
ko eskolatik dator), mu-
sikakoa Aiala Grajirena
(Berakoeskolatik), logo-
peda Mari Juli Telletxea
(Berakoeskolatik)etala-
guntza irakaslea Agus-
tin Burlada (Igantzitik).

MURRIZKETAK
NafarroakoGobernu-

ak Hezkuntzan egin di-
tuen murrizketek gure
eskolanereeragina izan
dute: irakasleei lansaio-
akluzatudizkieteetaira-
kaslebatzukordukada-
toz,etaezlanaldiosoan.

Bertso eskola
Haurrenbertsoesko-

la paratu nahi du mar-
txan Bortzirietako Ber-
tsoEskolakArantzan.8-
14 urtekoentzat izanen
litzateke, beti ere, seiko
taldea elkartzen bada.
Izenaematekoedoinfor-
mazio gehiagorako 618
963011radeidaitekeedo
bortzibertso@gmail.com
era idatzi. Irailaren 30a
izanen da azken eguna
etaikasturteosoa60eu-
ro kostako da.

Yoga ikastaroa
Joan den urteko tal-

deberdinarekin,urriaren
2anhasikodayogaikas-
taroa eskolako gimna-
s ioan. Astear te tan
19:30etik21:00etarabil-
dukodiraetaoraindikere
apuntatu nahi duenak
627395245eradeideza-
ke. Arnasketa ariketak,

ariketa fisikoak eta erla-
jazioa izanen dira ikas-

taroanerakutsietaprak-
tikatuko direnak.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA

Alemanian oporretan
Abuztuaren 21etik 28ra herriko nahiz inguruko herrietako 40bat lagunAlemanian
barna ibili ziren. Martin Legarrak urtero gidatzen duen oporraldi honetan hainbat
hiri, herri eta txoko ezagutu dituzte aurten ere eta kontatu digutenez, ez dute as-
pertzeko astirik izan eta giro ederrean pasatu dituzte opor gidatuak.

ARGAZKIAK: MAIDER MITXELENA

Eguzkialdeko bestak
Iraila abiatzeko aukera ezinhobea egin dute aurten Eguzkialdeko auzotarrek. Irai-
laren 1erako besta iragarri zuen kartel originala ikusi genuen auzoko sarreran:
eguzki haundi baten marrazkia, ‘aldea’ hizkiak eta animatzeko deia... Ba, ez zen
auzotar eta herritar gutti animatu. Kontatu digutenez, giro paregabea izan zen au-
zoko patroia den eguzkia eta beroa lagun. Bazkaltzeko 120 lagun inguru bildu zi-
ren. Seguru hurrengo urterako gogoz gelditu direla!
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IGANTZI

GIZARTEA � EUSKARA

Euskaltegian eta Solaslagunean parte
hartu dutenak eskertu ditu Udalak
‘Hegoak’
ikuskizunera
gonbidatu ditu
Udalak

Joxean ORTEGA/TTIPI-TTAPA
Joan den ikastur-

tean IgantzikoEuskalte-
gi eta Solaslaguna pro-
graman parte hartu zu-
ten ikasle eta bolunta-
rioak ageri dira ondoko
argazkian. Eta pozik
daude... Zergatik? Ba
beraieneuskara ikaste-
ko ahaleginari esker,
UdalekoKulturaBatzor-
deak opari ederra egin
zielako: irailaren 1ean
DonostiakoVictoriaEu-
genia Antzokian eskai-
ni zutenHegoak ikuski-
zun paregabeaz goza-
tzera gonbidatu zituen.
Ederra izan zela erran
digute eta hagitz ongi
pasatu zutela. Noski,

ikuskizuneanetahorren
aitzakian, geroko pa-
rrandatxoan...Zorionak
beraiei!

Ea aurten ere Eus-
kaltegia eta Solaslagu-
na programa Igantzin
martxan paratzen ditu-

gun eta ikasle nahiko
izaten diren! Anima zai-
tezte! Euskara ikasteak
sariak baditu eta!

Aerobic ikastaroa
Aurten ere aerobic

ikastaroa eskainiko da

herrian. Bi saio izanen
diraastean,bakoitzaor-
dubatekoa,bataastele-
henetan, 18:30ean, eta
bertzeaasteazkenetan,
20:00etan. Bi saioetara
joateko aukera izanen
da, edo nahi izanez ge-

ro, batera bakarrik (er-
dia ordainduta). Izena
emateko 661 767398ra
deitubeharda, irailaren
28a baino lehen.

Haurren bertso
eskola

Helduen,gazteeneta
hauredogaztetxoental-
deetan izena emateko
epea zabaldu du Bor-
tzirietako Bertso Esko-
lak. Igantzin, 8-14 urte-
koei eskainiko zaien
ikastaroaparatunahida
martxan,bainaseikotal-
deaelkartzenbadaate-
rako da aitzinera.

Izena emateko edo
informazio gehiago ja-
sotzeko 618 963011ra
dei daiteke edo bortzi
bertso@gmail.com-era
idatzi. Irailaren 30a iza-
nen da azken eguna.
Ikasturte osoa 60 euro
kostako da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iazko ikasturtean euskaltegian eta Solaslaguna programan parte hartu zutenak ikus
daitezke argazkian, irailaren 1ean Donostiako Victoria Eugenia antzokira egindako
ateraldian.
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SUNBILLA

Guztira 76 ikasle
dira eskolan

Maider PETRIRENA
Uda akitu eta eskola

hasi. Ale honetan hori
izanen da seguruenik
herri aunitzetan mintza-
gai. Sunbillan, hiru urte-
ko16haurrekemandio-
te ikasturte berriari ha-
siera: Iraide,Garaine,Al-
berto, Lorea, Ekiñe, Na-
hia, Omar, Ander, Ene-
ritz,Xabier,Alain,Xabier,
Eneko,Kemen,Nahiaeta
Oihane dira. Aldiz, bortz
neska-mutilek utzi dute
herriko eskola eta Do-
neztebekoinstituturajo-
andiraDBHegitera.Gai-
nerakoan, guztira 76
ikaslediraSunbillakoes-
kolan.

Jangelazerbitzuaere
irailaren 5ean hasi zen
eta horrat 37 haur joa-
nen dira.

Ulibeltzak Elkarteko
kontuak

Bestak pasatutako-
an, Ulibeltzak Elkarteak
bilerabateradeituzituen
bazkideak, bestetako

kontuaketabertzeafera
batzuk jakinarazteko.
Irailaren8aneginzenbi-
lera eta bestak ongi joa-
teaz aparte, aipatzekoa
da zazpi bazkide berri
sartudirelaetahori poz-
garriada.Bazkideakho-
nako hauek dira: Este-
ban Korta, Pablo Mari-
txalar,MikelArretxea,Xa-
bier Petrirena, Pello Al-
tzuri,JosuApeztegiaeta
Leire Sanzberro.

Bide batez, junta-
koekjakinaraziduteedo-
zein bazkidek galdera
edo aipamen bat egin
nahi badu e-posta bat
sortudutela:ulibeltzak@
gmail.com.Gisaberean,
bestetanlaguntzaeman
zuteneta laneanarituzi-
ren guztiei ere eskerrak
eman nahi izan dizkiete
juntakoek.

Labur labur
• Hiru hilabeteren ondo-
tik, irailaren 15ean itxi
zituzten igerilekuak.
• Ulibeltzak Mendi Tal-
deakGoizuetarairteera
eginen du larunbatean.
•Yogaeta erlajazio ikas-
taroaeskainikodaaste-

lehenetan 19:30etik
21:00etarafrontoikoge-
lan. Hilabetean 30 euro

ordaindu behar da eta
klaseak euskaraz eta
gaztelerazizandaitezke.

•Ehiztariekirailaren1ean
eman zioten basurde
denboraldiari hasiera.

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

3 urteko 16
haur hasi dira
aurten eskolan

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Dantza jaialdia ortziralean
Ortziral honetan, irailak 21, dantza jaialdia eginenda20:30ean. Aurtengoarekin
laugarren aldia izanen da eta eskainiko dituzten dantzetako batzuk hauek iza-
nendira: aurreskua, jotak, porrusaldak,desmayo, polka, txotis, sorgindantza...

ARGAZKIA: NATALIA ARRETXEA

Ludoteka zerbitzua akitu da
Udako oporrak akitzearekin batera, ludoteka zerbitzuak ere irailaren 4an itxi zi-
tuen ateak.Uztailean zazpi haurrek eta abuztuan zortzik izandutenNatalia Arre-
txea hezitzailearekin egoteko aukera eta bai gurasoak eta bai haurrak kontent
gelditu dira. Argazkian abuztuan egondako haurrak ageri dira: Ibai, Joanes,
Maialen, Ekiñe, Iraide, Garaine, Miguel eta Magali.
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OSPAKIZUNAK � GAZTE BURRUNBAK ANTOLATUTA

Ekitaldiz beteak
datoz ortziral eta
larunbatean eginen
diren besta ttikiak
Ortziral
ilunabarrean
botako da
txupinazoa

TTIPI-TTAPA
Urteroko hitzorduari

hutsikegingabe,ailega-
tu dira besta ttikiak. As-
teburu honetan izanen
dira,ortziraleta larunba-
tean, eta hainbat ekital-
di prestatu dituzte.

ORTZIRALA, IRAILAK 21
• 18:00etan haurrentza-
ko jarduerak: aurpegi
margotzea, txokolata-
da...
• 18:00etatik 20:00etara
Agerralderekindantzal-
dia Santa Luzia plazan.
• 20:00etan pintxoak
Santa Luzia plazan.
• 20:00etan txupinazoa
botako da Santa Luzia
plazatik.
• Ondotik poteoa.
• 00:00etatik 04:00etara
Agerralderekindantzal-
dia Santa Luzia plazan.

LARUNBATA, IRAILAK 22
•10:00etandiana txistu-
lariekin.
• 11:00etatik 13:00etara
begi lehiaketa: begien
argazki erakusketa eta
bozketa. Begirik polite-
nentzat sariak.
• 11:00etanGorriti Bear-
Zana frontoian.
• 11:00etanmus txapel-
keta.
• 12:00etan buruhaun-
dien irteera.
•13:00etan triki-poteoa.
• 14:00etan Gazte Bu-
rrunbaren bazkaria Be-
larra jatetxean.

• 16:30ean asto laster-
ketaSantaLuziaplaza-
tik hasita. Jokoak ere
izanen dira.
• 19:00etan dantza lati-
noenerakustaldiaBaya-
derosdantzaeskolaren
eskutik.
• 19:00etan erremonte
partidak, Mariezkurre-
na,MenditxurietaUda-
laklagunduta.Lehenbi-
zikopartidan,UrrutiaII.a
eta Zubiri, Ezkurra II.a
etaSaldiasenkontraari-
kodira30tantora;biga-
rren partidan Urriza eta
Aizpurua II.ak, Uterga
etaOlazarizanendituzte
kontrario 40 tantora.
• 23:00etatik 06:00etara
kontzertuak Santa Lu-
zia plazan: Sutan, Go-
vernors, Koma eta DJ
Uriz taldeekin.

Erremonteko
txapelik ez aurten

Buruz buruko erre-
monteko txapela aurten
ez da herrira etorri. Bi
herritar izan dira finaler-
dietan, Koteto Ezkurra
etaJulenSanMigel,bai-
na ez batek eta ez ber-
tzeakereezin izandute
aitzinera egin. Ezkurrak
Zeberiorenkontragaldu
zuentxapelketakolehen-
bizikofinalerdianetaSan
Migelek Urrizaren kon-
tra, bigarren finalerdian.

Errekako berriak
Errekakotaldesenio-

rrak dagoeneko badaki
lehen fasean arerio iza-
nen dituen taldeak zein
diren: Maristas, Barde-
nas, Anaitasuna, Burla-
ta, Beti Onak, Carcasti-

llo eta Ardoi. Liga iraila-
ren 29an hasiko bada
ere, Errekari atsedenal-
dia egokitu zaio eta de-
butaurriaren6aneginen
du etxean, Bardenasen
kontra.Halere,denboral-
di berria behar bezala
prestatzekobilagunarte-
kopartida jokatukoditu:
lehenbizikoa irailaren
14an jokatzekoa zuen
Uharterenaurkaetabiga-
rrena hilaren 29an egi-
nendu IrungoGaztik-en
kontra, 17:00etan.

Bertzetik, Iban eta
Txomin Mindegiak en-
trenatzen duten jubeni-
lek urriaren 13an hasiko
dute denboraldia.

Asobal mailan ere li-
gahasiadaetabiordez-
kari arikodira: IbaiMeo-

ki Anaitasuna taldean,
eta Niko Mindegia Lo-
groñoko Naturhousen.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: GAZTE BURRUNBA

Hogei bat lagun erreka garbitzen
Gazte Burrunba Kultur Taldeak egindako deialdiari erantzunez, hogei bat lagun
elkartu ziren irailaren 1ean erreka garbitzeko. Antolatzaileak kontent gelditu di-
ra, eta gaztetxoak bildu izana positibotzat jo dute.

ARGAZKIA: MITXEL IBARROLA

Zikoinak bisitan
Zikoin koadrila ederra ibili zen irailaren 9an herrian barna. Elizako dorrean, erai-
kuntzako grua batean... Puntu altuetan egin zituzten egonaldiak. Badirudi, Eu-
ropa erdialdean bizi direla zikoin hauek baina udazkena hurbiltzen denean, he-
goaldera joaten dira negua pasatzera, eta udaberrian berriz bueltatzen dira.
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URROZ

SANMIGEL BESTAK � IRAILAREN 28TIK URRIAREN 1ERA

Koadrilen eta peñen eguna eginen da
San Migel egunean
Biharamunean,
Kastro,
Saralegi,
Rekondo eta
Kañamares
aizkoran ariko
dira

TTIPI-TTAPA
Irail hondarra hurbil-

tzen ari den honetan,
Sanmigelbestakailega-
tzeko gero eta guttiago
gelditzen da. Urrozen
ereprestdituzte lauegu-
neko bestak eta haur,
gaztenahizhelduenda-
ko ekitaldiak antolatu
dituzte irailaren 28tik
urriaren 1era bitarte.
Musika, otorduak, herri
kirolak, lehiaketak...De-
netarik izanen da.

ORTZIRALA, IRAILAK 28
BEZPERA
• 17:00etatik 20:00-
etara puzgarriak.
• 20:00etan altxaferoak
eta ezkil-jotzea.
• 21:30ean zopak He-
rriko Ostatuan.
• 00:30ean dantzaldia
FIDELekin.

LARUNBATA, IRAILAK 29
SAN MIGEL EGUNA
• 11 :30ean Meza
Nagusia.
• 12:30eanherri kirolak.
Neskeketamutilekpar-
te hartuko dute.

•13:30eanzizka-mizkak
Herriko Ostatuan.
• 17:00etan Gorritiren
saioa,bereanimaliekin.
• 19:00etan pilota par-
tidak.
• 21:00etan koadrilen

eta peñen eguna. Ku-
pela ere izanen da eta
txistekontalariekinafa-
ria.
•Arratsaldezetagauez,
dantzaldiaAIERRIKtal-
dearekin.

IGANDEA, IRAILAK 30
•Goizezetaarratsaldez
haurrendako puzga-
rriak.
•11:00etanmus txapel-
ketaren hasiera.
• 13:00etan aizkora
apustua: alde batetik,
RaulKastroetaSarale-
gi,etabertzetik,Rekon-
doetaKañamareselka-
rren kontra ariko dira.
• 17:30ean trikitilari
gazteen emanaldia.
• 20:00etan tortilla eta
postre lehiaketa.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia AGERRAL-
DErekin.

ASTELEHENA, URRIAK 1
BESTEN BUKAERA
•11:00etanmus txapel-
ketaren bukaera.
• 11:15ean haurrenda-
ko jokoak.
• 14:30ean herri bazka-
riaJulioSotoetaJexux
Mari Irazu bertsolarie-
kin. Gai-jartzailea Ko-
pito izanen da.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia SALABE-
RRIrekin.
•22:00alderaafariapla-
zan, zingarra eta txis-
torrarekin.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Ez dira denak oraingo argazkiak, baina ez lehen eta ez orain, ez da umorerik falta izaten
sanmigeletan. Aurten ere, seguru ezetz.
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KIROLA � MENDIZALETASUNA

Pirinioetako 50
tontorrik ederrenak
igo ditu Andoni
Eizagirrek
Urkulu mendia
izan da igo
duen azkena,
alabarekin

Mattin LARRALDE
Andoni Eizagirre he-

rritarrak Pirinioetako 50
tontorrik politenak egin
ditu eta gisa honetara,
bere ametsa egi bihurtu
du.Tontorguztiakegite-
kohamarurtebehar izan
ditu. Berarekin solastu

garakontuhonenhasie-
ranola izanzen jakiteko,
etaberakerrandigunez,
mendirako zaletasuna
bere neskalaguna den
Agurtzanerenbidezsar-
tuzitzaion,etaberakopa-
ritu zion Pirinioetako 50
tontorrik politenak bil-
tzen dituen liburua.

Lehenbiziko mendi
tontorretarabereneska-
lagunarekinetaberekoa-
drilarekin, anaia-arre-
bekin eta koinatuekin
joan zela kontatu digu.

Handik urte batzuetara
alaba jaio zitzaion, eta
gailurretara bere anaia
Juanmirekin joaten hasi
zen. Gerora, ordea,
anaiari belauna hautsi
zitzaion eta handik aitzi-
nera berak bakarrik se-
gitu zuen mendietarako
bidea egiten.

Igo dituen gailurren
artean, mendirik zailena
Gourgs Blancs (3.129
metro)eginzitzaiolaaitor-
tu digu, bere lehengusu
Frantxisekin igo zuena,
hain zuzen. Bere 50.
mendia, berriz, Urkulu
(1.419 metro) izan zen
eta hau bere alaba Ara-

nekin igo zuen, aitaren-
tzat 50.a eta alabaren-
tzat lehenbizikomendia.

Lerrohauenbidezzo-
rionakemannahidizkio-
gu Andoniri eta berak
dioen bezala, «denak
mendira mendi aunitz
daude-etaikustekoingu-
ruan». Eutsi sasoiari!

ELGORRIAGA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Hamar urte behar izan ditu Andonik Pirinioetako 50 tontorrik politenetara igotzeko.
Tartean, familiako zein lagun aunitz izan ditu bidelagun.
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ITUREN

OSPAKIZUNAK � GOIZEAN GOIZETIK HASITA

Joare soinuak, bertsolariak eta aizkolariak
larunbatean eginen den Joaldunen Egunean
Eguerdian
Nazabal eta
Larretxeak
aizkora saioa
eskainiko dute

Arkaitz MINDEGIA
Gainean dugu iraile-

ko hitzordu garrantzi-
tsuenetariko bat: Joal-
dunenEguna.Larunbat
honetan, irailak 22, egi-
nenda eta goizean goi-
zetiknabaritukodira joa-
re soinuak han eta he-
men.

Goizeangoiz,plazan
bilduko dira joaldunak
eta trikitilari eta pande-
rojoleen laguntzarekin
Ameztiaauzorakobidea
hartuko dute. Baserriz
baserri ibili ondotik, La-
saga auzora jeitsiko di-
ra eta gero herrira. Be-
hin plazara inguratuta,

JexuxMari Irazu etaAi-
tzol Barandiaran ber-
tsolariak esperoan iza-
nen dituzte eta hauek
bertso batzuk botako
dituzte. Eta urtero be-
zala, aizkora apustua
ere izanen da, Floren

NazabaletaDonatoLa-
rretxearen eskutik.

Bazkariaplazanegi-
nen da eta bazkalon-
dotik aitzinera, Joxe-
anjel akordeoilaria ar-
duratuko da giroa alai-
tzeaz.

Erasun finalerako
txartelaren bila

Igandehonetan, irai-
lak 23, Nafarroako I.
MailakoAizkoraTxapel-
ketako kanporaketa jo-
katuko da Uharten,

17:30eanhasita.Hamar
aizkolari ariko dira le-
hian eta tartean izanen
daAnderErasunaurtiz-
tarra.Lehenbizikobortz
sailkatuek urriaren 7an
Etxarri Aranatzen joka-
tukodenfinalerakotxar-
tela lortuko dute.

Maika Ariztegiren
hamabigarrena

MaikaAriztegikezdu
parekorik txokorbiltzen.
Aurtenhamabigarrenal-
diz,EuskalHerrikoema-
kumezkoen TxokorBil-
tze Txapelketa irabazi
du eta gainera, berak
orain dela urte batzuk
egindakomarkaereho-
betu du. Sasoi betean
segitzen du eta nahiko
arrazoi badenez, zorio-
nak hemendik! Xeheta-
sun gehiago kiroletako
orrianaurkitukodituzue.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero bezala, joaldunek Ameztia auzora bisita eginen dute larunbatean.
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ZUBIETA

AISIALDIA � UDAN ITXITA EGON ONDOTIK

Gaztegunea berriz irekitzeko asmoa
dute gurasoek
Urrian irekitzea
da gurasoen
nahia eta
horretarako
bilerak hasi
dituzte

Fermin ETXEKOLONEA
Udako hilabeteetan

itxitaegondaGaztegu-
nea, baina ikasturtea
martxan jartzearekinba-
tera, gaztetxoen txoko
bihurtu den egoitzako
ateakberrizzabalduna-
hidituztegurasoek.Da-
goeneko mugitzen eta
bilerak egiten hasi dira
eta urrian ireki nahi du-
te.Aurreragoxehetasun
gehiago emanen dugu
eskolatik kanponeska-
mutikoeiaisialdirakoau-
kera polita eskaintzen
dien zerbitzu honen in-
guruan.

Euskararen Eguna
Aurtengo Euskara-

ren Eguna antolatzeko
bi l tzen hasiak di ra
gazteak.Egunazehaztu
dute eta urriruko biga-
rren asteburuan izanen

da. Bi egunez, ostiral
eta larunbatean, izanen
dira ekitaldiak. Xeheta-
sunak hurrengo alean
emanen ditugu.

Artzain ibilitakoen
eguna

Joan den larunba-
tean, irailak15,Amerike-
tan artzain ibilitakoen
eguna ospatzekoa zen

Iruñean. Zubietatik lau
herritar joatekoakziren:
Xanti Uhalde, Markos
Juanikorena, InazioMa-
ri Santesteban eta Xe-
baxtian Indakoetxea.

Ikasturte berria
hasi dute

Gure herriko neska-
mutilei ere akitu zaizkie
udakooporraketa ikas-

turte berria hasi dute.
Lekarozko institutura,
lehenaldiz, Batxilergoa
egitera joandirenakMa-
ialen, Olaia eta Beñat
dira.Unibertsitate ikas-
ketak egiten hasi dena
Nereada,Gasteizera jo-
an da. Donezteben bi
haur ttiki berri hasi dira:
Unai eta Hegoi eta Itu-
rengoeskolako ikaske-
tak akitu eta Donezte-

bera DBHko 1. maila
egitera joandenaMike-
le da. Iturengo eskolan,
berriz, Aihen eta Can-
deladira lehenbizikoal-
diz eskolara doazenak.

‘Baztan’ pelikula
estreinatzear

Juainas Paul aktore
lanetan ibili denBaztan
filma laster estreinatu-
ko dute. Irailaren 24an
DonostiakoZinemaldia-
renbarne,Zabaltegisai-
lean ikusgai izanen da
eta urriaren 5etik aitzi-
nera zinema-aretoetan
eskainiko dute. Ea zer
moduzkoharrera izaten
duen.

Murrizketen kontra
Urtetik urtera, Nafa-

rroako Gobernua gero
eta dirulaguntza ttikia-
goak ematen ari da gi-
zarte zerbitzuek esklu-
sioandaudeneilaguntze-
ko bideratzen dituzten
programetaraetahorren
aurka, Nafarroa mailan
zinegotzietaalkateensi-
nadurak bildu dituzte.
Horrekin bat egin dute
herriko ordezkariek ere.

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Uzta ederra bildu dute Pentako Anita eta Markosek
Nabari da bai baratzean aritzeko esku ona dutela Pentako Anita eta Markosek.
Uzta ona izan dute, tomate eta kalabaza ederrak bildu baitituzte. Tomateen ka-
suan kilotik goitikoak bat baino gehiago izan dituzte eta bakarren bat kilo eta
erdikoa ere bai. Otordu ederrak egin izanen dituzte barazki eder hauekin.
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HONDAKINAK � ORGANIKOEN TRATAMENDUA

Irail hondarrean bukatuko da
konpostontziak eskatzeko epea
Neurri
haundiko
trasteak
biltzeko
telefono berria
da orain

TTIPI-TTAPA
BaztangoUdalaketa

Malerreka eta Bortzirie-
tako Hiri Hondakinen
Mankomunitateekazken
lauurte hauetanegindi-
tuztenkonpostarenkan-
painetan, guztira 624
konpostontzi banatudi-
tuzte dohainik. Horietan
azkenekoak, ekainean

eta uztailean egin zituz-
ten. Ekainean, adibidez,
164konpostontzi bana-
tu zituztenBaztaneneta
88Malerrekan.Uztailha-
sieran, berriz, 43 kon-
postontzi banatu ziren
Bortzirietan.

Oraindik ere norbait
interesatuabaldinbada-
goizanenduaukera,ze-
rrendaberriabetetzenari
baitira.Hilabetehonetan
izanendaeskatzekoau-
kera, irailaren 30era ar-
te . Baztanen 948
580006radeitubeharda,
Malerrekan948451746-
ra eta Bortzirietan, 948
635254ra.
Bertzalde, traste haun-

dien bilketa egiteko te-
lefono berria dela oroi-
tarazi duteMankomuni-

tateetatik. Deituz gero,
orain arte bezala etxera
joanen dira bila eta do-

hainik,bainaoraintelefo-
no berri honetara deitu
behar da: 672 045734.

GIZARTEA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Nafarroako mendialdea tokiko telebistendako
lizentzia aukerarik gabe utzi du berriz Gobernuak
Ez da aurreikusi
euskara hutsez-
ko telebistarik
izatea

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren20koNa-

farroakoAldizkariOfizia-
leanargitaratuziren tele-
bista digitalen lizentziak
esleitzeko bi deialdi. Le-
henbizikoaren arabera,
20 tokiko telebista berri-
rendakolizentziakesleitu
nahi dira, bosna hiri-ere-
mu bakoitzean. Lizarra
ingururako5lizentzia,Iru-
ñerrirako5,Zangozalde-
rako 5, Tafalla ingurura-
ko 5 eta Tutera alderako

5.Tokiko telebisten ikus-
eremua tokikoa izanda,
eremu horietatik kanpo
ez lirateke ikusiko.

Bigarren deialdian,
bertze bi telebistendako
lizentziak banatuko dira
baina, kasu honetan, te-
lebista berrien ikus-ere-
muaNafarroaosokoaiza-
nenda.Telebistakatebe-
rriek berriki emititzeari
utzi dioten Canal 4 eta
Popular TVk utzitako le-
kua hartuko dute.

MENDIALDEA LIZENTZIA
AUKERARIK GABE

2006an antzeko pro-
zedura bete zuen Nafa-
rroako Gobernuak. Bai
orduan eta bai orain, ez

dutokikotelebistendako
lizentziaaukerarikaurrei-
kusi Vascuencearen Le-
geakeremueuskaldune-
an sartzen dituen udale-
rrientzat. Horrela, Nafa-
rroako Parlamentuak
2006an hartutako akor-
dioei kasurik egin gabe,
Foru Gobernuak berriz
atea itxidieTTIPI-TTAPA
Telebistak edo Xaloa Te-
lebistakazkenekohamar-
kadetan hainbat aldiz
egindako eskaerei.

20 LIZENTZIA BERRI
Nafarroa osorako bi

kanalezgain, tokiantoki-
koetan20 lizentzia eslei-
tu nahi ditu Gobernuak.
Gehiegizko lizentzia ko-

puruada,tajuzkoprogra-
maziobateginezekono-
mikokibideragarriak iza-
teko hainbat eskualde-
tan,Zangotzaldeak9.000
biztanle baino ez baititu,
Tafallak 12.000…

ETB-REN EGOERA
Garaegunkarianargi-

taratutakoaren arabera,
ETBko zerbitzu juridiko-
akaztertzenaridiradeial-
di honetara aurkezteko
aukerarik duten ala ez.
Informazio horrek dioe-
nez, joandenmartxoan
elkartu ziren Alberto Su-
rioEITBkozuzendari na-
gusia eta JuanLuisSán-
chez Muniain kontseila-
riagaihonetazhitzegite-

ko. Aurkeztea erabakiko
baluetadeialdiareneska-
kizunakkontuanhartuta,
ETBbehartua egonen li-
tzatekeNafarroariburuz-
koprogramazioespezifi-
koaekoizteraNafarroan.

Euskararen Gizarte
ErakundeenKontseiluak
berealdetik,«kezkahan-
diz» hartu duGobernua-
ren deialdia: «ez du eus-
karahutsezkolizentziarik
gorde, eta programazio-
an euskara erabiltzea-
gatikesleitukoduenpun-
tuazioahutsarenhurren-
goa da». Deialdia Nafa-
rroakoGobernuakeuska-
razko hedabideen aurka
daramanpolitikarensegi-
da dela salatu du.

HEDABIDEAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Neurri haundiko trasteak biltzera etxeraino joaten dira bila, eta dohainik.
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GIZARTEA � AMERIKETAN IBILITAKO ARTZAINAK

Martin Irazoki eta
Santiago Mitxeltorena
omendu dituzte Legazpin

TTIPI-TTAPA
Artzain Eguna egin

zen Legazpin irailaren
2an,etaegitarauarenbar-
ne, Euskal Artzainak
AmeriketanElkartekoes-
kualdekobi lagunomen-
duzituzten:MartinIrazo-
ki lesakarraetaSantiago
Mitxeltorenaetxalartarra.
Biak ere Ameriketan ar-
tzain ibilitakoak dira.

MartinIrazokiElkoNe-
vadara joan zen 26 urte
zituela. Aitak debekatua
omen zion harat joatea
baina halere, harako bi-
deahartuzuen.Seiurte-
renburuan itzuli zen,be-
rrizjoatekotan.Bainagaur
egun bere emaztea den
Maite Garmendia ordu-
an ezagutu eta ezkondu
egin zen. Emaztearekin
Ameriketara joatensaia-
tu zen, ezkon-bidaiaren
aitzakian, baina emaz-
teakezetzerranzionbe-
reasmoenbeldur,etahe-
men gelditu ziren.

Santiago Mitxeltore-
nak, berriz, Californiara-
ko bidea hartu zuen 24
urterekin,bianaiendeia-
ri erantzunez. Zortzi bat
urtez egondu zen han.
Gisaberean,gauekoes-
koletanereibiliomenzen,
ingelesaikasteko,egune-
rokoan erabili behar zi-
tuentresnenizenakikas-
teko...BerrizAmeriketa-
ra joateko asmoz itzuli
zen etxera, baina familia
etagauregunbereemaz-
teadenBegoñaIparragi-
rretarteko,hemengeldi-
tu zen. Lesakako lante-
gian jubilatu zen arte,
Ameriketarat joatekoas-
moa buruan ibili omen
zuen.

Legazpin, makila eta
diplomajasozituzteneta
emazteek lore sortak.

GIZARTEA

ARGAZKIA: EUSKAL ARTZAINAK AMERIKETAN ELKARTEA
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GAZTE OIHUA

Gazteak
mobilizatzeari
garrantzia
eman diote

TTIPI-TTAPA
Denon ahotan hain-

bertzeaipatzendenkrisi
ekonomikoa, jendartea-
renetasistemakapitalis-
tarenkrisiadela,etagaz-
teria krisi horrekin «be-
reziki hunkitua» dagoen
kolektiboa izaki, gaz-
teak ere irailaren 26an
deituriko mobilizazioe-
tan parte hartzera deitu
dituzteBortzirietakogaz-
teek. Izan ere, gogoratu
dutenez,«langabeziaha-
gitz handia da gazteen
artean(espainiarestatu-
an, adibidez, bi gaztetik
bat langabezian dago)
eta ikasten dabiltzan
gazteekerepairatzendi-
tuzte horren ondorioak,
hezkuntzan egindako
murrizketak direla me-
dio, ez baitago ikasteko
baldintza duinik».

Bertzalde, Bortzirie-
tako gazteek aldarrika-
tu dute «gazteon geroa

gure eskuetan dagoela
etahauezdelanorbana-
koen arazoa, jendarte
osoarena baizik. Horren
adierazgarridaeskualde
honetan krisia izaten ari
deneragina, zeinakera-
kusten duen hau ez de-
la soilik hemendik kan-
pogertatzenaridenara-
zo bat». Egoera honek
EuskalHerriak indepen-
denteizatekoduenbeha-
rra berresten duela ere
errandute,«espainiares-
tatuakinposaturikoneu-
rriek galbidera baitara-
mate herria».

Hori gutti balitz, «es-
kubideurraketakjasaten
arigarelaetaegoerairau-
liezeankalteakgazteon-
tzat izanen direla» adie-
razidute,«orainmarraz-
tenarigarenaizanenbai-
ta biharko gure jendar-
tea».Horregatiketaber-
tzehainbat arrazoigatik,
gazteak ikastetxe zein
lantokietan antolatzeko
deia luzatu dute Bortzi-
rietakogazteek,«arazoa-
ri behar den garrantzia
emanez,benetakoalda-
keta ekonomiko eta so-
ziala posible delako».

Kilikak bortz urte!
Bortz urte bete ditu

Azkaineko gaztetxeak
eta urteurren hori egun
osoko bestarekin ospa-
tuko dute larunbat ho-
netan, irailak 22:

•10:00etanomeletatxa-
pelketa plazan.
• 12:00etan poteoa.
• 14:30ean bazkari he-
rrikoiaplazan, 10euro-
tan.Erreserbatzekodei-
tu(0033)645647893ra.

•17:00etandantzaikus-
kizunaNoraEzeankon-
painiaren eskutik.
• 22:00etatik aitzinera
kontzertuak: The Loo-
kers,NorteApacheeta
Karma taldeekin.

GIZARTEA � GREBA OROKORRERAKO DEIALDIA

Irailaren 26ko
grebarako deia
egin dute gazteek

UTZITAKO ARGAZKIA

Ta uain?
Pankarta berezi xamarrak agertu dira azkenaldian Bortzirietan ta uain? lelope-
an. Zalantza handia sortu dute herritarren artean baina badirudi azkenean kon-
tua argitzen doala... Aitzinerago izanen dugu sakonkiago horren berri.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lesakako Gazte Asanblada herria biziarazi nahian
Gaztik geldirik, herria hilik dio LEGA Lesakako Gazte Asanbladak maiz erabiltzen
duen leloak, eta horren harira, herria biziarazi asmoz, hainbat ekimen antolatzen
ari da. Dagoeneko ohitura bihurtzen ari diren truke azoka (hilabeteko azken larun-
batetan) etabideoemanaldiez gain (hilabetero, bertze egitarauarenarabera), udan
hainbat hitzordu proposatu dituzte (postre lehiaketa eta Leurtzarako irteera, ber-
tzeak bertze). Joan den irailaren 7tik 9ra ospatu ziren Bittiriko bestetan ere parte
hartu zutenLesakakogazteek, larunbatarekinherri olinpiadak txertatubaitzituzten
egitarauan, herrikohaur, zaharetagazteentzat –argazkian–.Aurreikuspenakbete
egin zirelaadierazi dute, «gutti goitibeheiti adinguztietako jendeaanimatubaitzen
jokoetara, lautaldetanbanatuta». Ingurukojendeaerehurbilduzenjolaseanzirenak
ikustera eta giro polita sortu zen. Gainera, jolasak berezi xamarrak izaki, irri aunitz
egin zuten bai parte hartzaileek bai ikusleek ere. Aitzinera begira ere gogotsu dau-
deGazte Asanbladakoak. Izan ere, Arrano elkarteak urte osoan antolatu duen su-
kaldaritza txapelketan parte hartzeko txanda egokitu zaie asanbladakoei irailaren
29an. Larunbat horretan, bazkaria prestatu beharko dute asanbladako kideek eta
Arrano elkarteko epaileek emanen diete puntuazioa. Bazkaria 10 euroren truke
izanen da eta hurbildu nahi duenak izena aitzinetik eman beharko duArranon. LE-
GAk proposaturiko menua honakoa izanen da: hasteko pate ezberdinak eta ba-
razki tenpura, ondotikpasta frutti dimare eta azpizuna saltsan eta bukatzekopos-
tre sorpresa. Parte hartzeko eta animatzeko deia egin dute gazteek.
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Nola IKASI eta PARTEKATU EZAGUTZA
WEB 2.0 Sare Sozialetan?

Cederna Garalur elkarteak antolatu duen Prestakuntza programa honetan hainbat udal,
turismo bulego, mankomunitate eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako 8 teknikarik parte hartzen
dute, guztiak Bortzirietakoak. Ikastaroa irailaren 13an hasi da eta urriaren 18an bukatuko da.

Web 2.0 teknologietan oinarrituta, infor-
mazioa,ezagutzaetaikaskuntzarenkudeake-
tapartekatuaetaelkarlanekolan-jarduere-
tannolahobetulandukoduteikastarohaue-
tan parte hartuko duten Toki Entitateetako
langileek.
Bereziki,teknologiaberrietanmailaaurre-
ratuadutenlangileentzatprestatutakoikas-
taroa da, bai udal zerbitzuetako kudeake-
taetakoordinazioanaridirenteknikoentzat
edoGizaBaliabideetaPrestakuntza arloko
arduradunentzat.

Ikastaromistoa:
5 egunez presentziala eta bi astez
ikastaro osagarria on-line
CedernaGaralurelkarteakAlkaiaganduen
Enpresendako Zerbitzu Zentroan emanen

dituzteklasepresentzialakhirumodulodes-
berdinetan banatuak.
Lehendabizikoa, ‘informazioaren kudeake-
ta partekatua, ezagutza eta ikaskuntza lan-
tokian eta erakundean’ izeneko moduloa,
irailaren 13an eta 20an landuko dute,egun
bakoitzean bosna orduz.
Bigarrena, ‘Web 2.0 teknologien erabilera
ezagutza, informazioa eta ikaskuntza
partekatzeko’ izeneko moduloa, urriaren

4an eta 11n emanen da,eta honek ere bost
ordukoiraupenaizanenduegunbakoitzean.
Azkenik,hirugarrenmoduloaurriaren18an
landuko da eta ‘ezagutza partekatu eta
sortzeko sarean lan egitea’du izenburutzat.
Etaikasgelatradizionaleanemandakoikas-
torduezgain,partehartzaileekaukerandute
autoprestakuntza osagarria bi astez
www.netknowing.com Ikasgela Bir-
tualean eta tutoreen laguntzarekin.

Ikastaroa Cederna Garalur elkarteak Alkaiagan duen Enpresendako Zerbitzu Zentroan

Leonardo da Vinci Programatik diruz lagundua Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europa landa eremuetan inbertitzen



32 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 574 zk.

2012.09.20

HERIOTZA

Frantzian jubila-
zioa lortzen
eskualdeko
hainbati
lagundu zien
Silva Susperregi
zendu da
TTIPI-TTAPA
Arkupeak elkarteko
hainbat eta hainbat
bazkideriFrantzian ju-
bilazioa lortzen lagun-
du zien Jose Silva
Susperregi abuztua-
ren21eanhilzenHen-
daian, 89 urterekin.
UrteaunitzezKontsu-
latuan lan egin zuen
Silvaketaemazteahil
eta jubilazioa hartu
zuenean, lan honeta-
ra dedikatu zen. Ar-
kupeak elkarteak-ek
aunitz baloratu izan
dubere lanaetaaitor-
pengisaoroigarriaere
oparitu zion. Milaka
lagunpasatuzirenbe-
re etxetik eta jubila-
ziorako beharrezkoa
zen dokumentazioa
lortzen lagundu zien.
Lerro hauen bidez,
apartekobere lanaaz-
pimarratu nahi du Ar-
kupeak elkarteak,
hainbertze lagunen
mesederako lan egin
zuelakoeta aldi bere-
an,doluminakadiera-
zi nahi dizkie bere
anaia-arreba eta ilo-
bei. Oraindik ere ba-
dago Frantzian jubi-
lazioaren esperoan
dagoenjendeaetaAr-
kupeak elkarteak ja-
kinaraziduenez,Hen-
daiako udaletxera
joan behar da. Baio-
nako Gizarte Segu-
rantzanaridenardura-
dunbathilabeterojoa-
tenomendaHendaia-
ra jubilazioalortunahi
dutenei laguntzeko.

HEZIKETA � BAZKIDE ETA BAZKIDE EZ DIRENENTZAT

Hainbat ikastaro eta hitzaldi
antolatu ditu Arkupeak-ek
Aste honetan
bukatuko da
izena emateko
aukera

TTIPI-TTAPA
Arkupeak jubilatuen

elkarteko bazkide eta
bazkide ez direnentzat
hainbat ikastaro eta hi-
tzaldi prestatu ditu zu-
zendaritzak:artearenhis-
toriansarrera,matemati-
ka kalkulu orriarekin,
frantsesa (hasiera edo
jarraipena), jubilatu eta
zaintzaleeninguruan,to-
kian tokiko historiaren
tailerra eta 2012 Zahar-
tze Aktibo eta Belaunal-
di artekoElkartasunaren
Urte Europarraz ere bai.
Ikastarohoriekparatudi-
tu oraingozmartxan eta
interesatuek aste hone-
tanmatrikulatu beharko
dute, irailaren 21abaino
lehen,948450878radei-
tuz 09:30etik 12:30era.

Behinmatrikulaegite-
koepeabukatuta, iraila-
ren24aninteresatuguz-
tiekin bilera eginen da
Arkupeak-en egoitzan,
17:00etan. Zuzendari-
tzakikastaroakDonezte-

ben ematea aurreikusia
du baina bertze herrie-
tanereguttienekokopu-
rua apuntatuz gero, Be-
ran eta Elizondon izan
daitezke klaseak.

Bertzelako ikastaro-
ak ere izanen dira: fran-
tsesa, olio-pinturarako
sarrera, informatikako

hastapena eta sakon-
tzea... Kasu hauetan,
urriaren1etik5eraeman
beharkodaizenaetana-
hidutenguztiekpartehar
dezakete.

Hitzaldibatzukerean-
tolatudituzte:Bizi testa-
mentua, heriotza duina
etaborondatezkoaurre-

rapenak solasaldia aza-
roaren 15ean Donez-
tebenetaazaroaren22an
Leitzan eskainiko dira.
Jubilazioaetapentsioen
eta testamentuen ingu-
ruanerehitzaldiaantola-
tzeko asmoa dute, na-
hizetaoraindikezduten
zehaztu noiz.

GIZARTEA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

323 bazkide Arantzazura bisitan
Abuztuaren 31n Arantzazura bidaia egin zuten Arkupeak Elkarteko 323 bazki-
dek. Sei autobusetan egin zuten ateraldia. Arantzazukobisitaren ondotik, Azpei-
tiko Kiruri jatetxean bazkaldu zuten eta ondotik dantzaldia ere izan zuten. Giro
ederrean pasatu zuten eguna. Arantzazuko ateraldiaren ondotik, irailaren 10tik
16ra Parisera joan ziren Arkupeak-eko bazkideak eta irailaren 14an Lezora. Ho-
rrez gain, irailaren 27tik urriaren 9ra Benidormera joateko asmoa dute. Urriaren
13an Bazkidearen Eguna ospatuko dute eta egun horretan 85 urte eta Urrezko
Ezteiak egin dituztenei omenaldia eginen diete. Urriaren 25ean Lodosa eta Li-
zarra bisitatuko dituzte eta azaroaren 5etik 14ra Lanzarote aldera joanen dira.
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ARANO

Leitzako
bulegoan
langile bat
lanaldi osoan
aritzeko eskatu
dio Gobernuari

Ainhoa ANSA
Arano, Areso, Ezku-

rra,GoizuetaetaLeitza-
ko nekazariek Leitzan
dute beraien jardueran
beharrezko gestioak
egiteko aukera, berta-
koudaletxeanbaitubu-
legoaNekazaritzaGan-
barak.Hor lanean zebi-
len langilea,ordea,due-
la hilabete batzuk erre-

tiratu zen eta orain Irur-
tzungo langileaetortzen
da asteazkenetan ordu
batzuetarako.

Aranon eta ingurue-
tan nekazaritzak eta
abeltzaintzakdutenga-
rrantzia ikusirik eta gu-
re herriko nekazarien
zerbitzuamurriztua ge-
ra ez dadin, Udalak
abuztuaren30eanegin-
dako batzarrean mozio
bat aurrera atera zuen.
Moziohorrenbidez,Na-
farroako Gobernuari,
Nekazaritza Ganbara-
ren zerbitzua bere oso-
tasunean mantentzea
eskatu zaio eta Leitza-
ko bulegoan langile bat
lanaldi osoan aritzea.

NEKAZARITZA � NAFARROAKO GOBERNUARI ESKAERA

Nekazal Ganbarako
zerbitzua bere
osotasunean
mantentzeko eskatu
du Udalak

ARGAZKIA: MARIJO SALABERRIA

Aranotik Urnietara oinez
Dagoeneko hiru urte badira Aranotik Urnietara mendiz joateko ohitura sortu zene-
tik eta aurten ere ez du hutsik egin. Goizeko 8ak pasatxo zirenean herritik atera, eta
Urnietarako bidea hartu zuten bederatzi bat herritarrek abuztuaren 27an. Urnietan
beste hamar lagun gehitu omen zitzaizkien bazkaltzera.

ARGAZKIA: JOXAN RUIZ MINER

Herriko haurrak eskolan hasi dira
Aranoko haurrak Goizuetako eskolan hasi dira udako oporrak atzean utzita. Aur-
ten Oier txikia izan da hasi den berria eta guztira 13 dira goizean autobusera sar-
tu eta oraingoz eguerdiz etxeratzen direnak. Eskolaz kanpoko jarduerek ere ema-
ten dute buruhauste bat baino gehiago kurtso hasieretan baina laster hartuko
dute martxa denek ere! Ongi pasa eta asko ikasi!
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Logoan herriko
zubi haundia
irudikatu du
Lujanbiok

TTIPI-TTAPA
Kultur Taldeak anto-

latutako logo lehiaketak
badu irabazlea: Itsaso
Lujanbioren lanada,be-
heko irudianageridena.
Bere logoak irudikatu-
kodituhemendikaurre-
ra herriko jarduerak eta
jendeak irudi honen bi-
dez ezagutuko du Goi-
zueta.

Herriko zubi haundia
irudikatudu Itsasok,be-
re hitzetan, «Goizueta-
ren iragana eta oraina
errepresentatzekohisto-
ria duen zubi ezagun,
erakargarrietagustaga-
rria».Logotipoa«sinplea»
da Itsasoren ustez, «be-
gietatiksartzendenaeta
gogoratzeko erraza de-
na». Bi kolore erabili di-
tu:beltza «formaltasuna
eta dotorezia emateko»
etaberdea«kolorebixia,
indarraemateko,mono-
toniarekin puskatzeko

etairudiaberabixitzeko.
Naturarekin lotura ema-
nez,berdeaaukeratudut,
Goizuetak duen inguru
berdea altxor bat baita
guretzat». Gisa berean,
trazua«dinamikoa» izan
dadinsaiatudelaazaldu
digu, «irudiari dibertsio
puntua emanez».

Herri mailan eginda-
ko lehiaketa izan da eta
sarigisa, Itsasok150eu-
rokobonoaeskuratudu
herriangastatzeko. Mo-
mentuan, ordea, ez du-
gu herrian barna ikusi
eta hemen zoriontzeko
aukerarik izanen, Peru
aldera joana baita ikas-
ketakegiteraetahaniza-
nendelakourtarrileraar-
te. Ongi ibili!

GOIZUETA

GIZARTEA � LOGO LEHIAKETA

Itsaso Lujanbioren logoak irudikatuko
ditu herriko jarduerak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Euskal Jaia larunbatean
Iskibi kanpinean urteko hitzordurik aipagarrienetarikoa bihurtua den Euskal Jaia
igandehonetaneginenda, irailak23.12:30etikaurreradultzaineroekindiana izanen
da. Gero, haur eta helduentzako toka izanen da eta 14:00 aldera talo-jatea eginen
da.TxartelakKanpineanedoAmaiakafetegianerosdaitezke,16eurotanhelduentzat
eta 6 eurotan haurrentzat. 17:30etik aurrera Bonatxorekin erromeria izanen da eta
honela emanen dio Iskibik denboraldiari bukaera. Hurrengora arte ateak itxiko ditu.

74 ikaslek eta 11 irakaslek hasi dute
ikasturtea eskolan
3 urteko bost haur hasi
dira eta hiru ikasle
Leitzako institutura
joan dira

TTIPI-TTAPA
Udako oporrak bukatuta, ikas-

turte berriari ekin diote AndresNar-
barteXaltoeskolan.Guztira74 ikas-
lediraaurteneskolaradoazenaketa
horiekin batera, hamaika irakasle.

Hiru urteko bost neska-mutiko
lehen aldiz hasi dira eskolan: Adur
Sagardui, Lorea Saldias, Irati Ape-

zetxea,ElaiaNarbarteeta OierRuiz,
azken hau Aranotik datorrena. Eta
DBHko lehen zikloa bukatu eta Lei-
tzako instituturakobideahartudute-
nak hiru dira: Aimar Etxeberria, An-
der Apezetxea etaGarazi Narbarte.

NafarroakoGobernuakHezkun-
tzan egin dituenmurrizketen ondo-
rioa ere nabaritu dute herriko esko-
lan. Zuzenbidean tokatuko litzate-
keena baino irakasle bat gutxiago-
rekinhasibaitute ikasturtea. Horrez
gain, DBHko eta erlijioko irakaslea
ezdira lanaldiosoanari, ordukabai-
zik. Eta orientatzailea astean behin
etorriko da.

LOGOA
«Logoan, herriko zubi
haundia irudikatu dut,
Goizuetaren iragana
eta oraina errepresen-
tatzeko historia duen
zubi ezagun, erakar-
garri eta gustagarria»

Itsaso LUJANBIO
Logoaren egilea
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LEITZA

Adinaren
arabera, hiru
ibilbide prestatu
dituzte

JM BARRIOLA
Euskal Herriko beste

hainbat tokitan bezala,
Leitzan ere Kontseiluak
bultzatu duen euskaraz
bizi nahi dut herri laster-
keta eginen da larunbat
honetan, irailak22.Eus-
karazbizitzekonahiaha-
rrotasunezetaelkarhar-
tuta adierazteko beste
aukera bat izanen da.

Adinaren arabera, hi-
ru ibilbide prestatu dira:
2003-2012urteetanjaio-
takoek 800 metro egin
beharko dituzte, 1997-
2002urteetanjaiotakoek
2.250 metro eta 1996an
baino lehenagokoek
5.000metro.2003-2012
urteetan jaiotakoek
16:30ean abiatuko dira
eta bertzeak 17:00etan.

IzenaaurretikMaimur
edo Astiz liburu-dende-
tan eman daiteke, eta
bestela,eguneanbertan
plazan. Izena ematera-
koan,1997-2002urtebi-

tartean jaiotakoekbieu-
ro ordaindu beharko di-
tuzte eta gainerakoek
bost. Dena den, euska-
razbizinahidut leloada-
raman kamiseta bat es-
kuratzekoaukeraereiza-
nen da bost euro gehia-
go ordainduz gero.

Dantzariak Txekian
Irailaren10eanAurre-

ra Dantza Taldeko kide-
akTxekiarantzjoanziren,
Babi leto 2012 folklore
jaialdian parte hartzeko
gonbidapenajasota.Va-
lasske Meririzi herrian
izanen da jaialdia eta
munduko beste dantza
taldeekin ariko dira Au-
rrerakoak, Euskal Herri-
ko dantzak erakusten.

Hamabost minutuko
dantzaldiakeginetajen-
deari hemengo dantzak
erakustekotailerrakegi-
nendituzte.Honekinba-
tera hemengo produktu
batzuk –txakolina, pa-
txarana eta taloak– era-
mandituztejaialdiandas-
taketakegitekobestetal-
deekin batera, seguru
aski kultur trukaketare-
kin giro ederra sortuz.
Aurtengoa bigarren al-

dia izanen da Txekiako
jaialdiragonbidatudituz-
tela leitzar dantzariak.

Aurrekoan 2006an izan
ziren. Guztira 26 lagun
joanzaizkiguherritik, iku-

si beharko dugu ze be-
rriekartzendutenetano-
lako harrera izan duten.

EUSKARA ETA KIROLA � KONTSEILUAK ANTOLATUTA

‘Euskaraz bizi nahi
dut’ lasterketa
eginen da larunbat
honetan

ARGAZKIAK: PLAZAOLA PARTZUERGOA

Talo Eguna arrakastatsua
Irailaren9anzazpigarrenTaloEgunaospatuzen.Baserriko tresnazaharrenerakus-
keta, artisauak, animaliak, eta noski, taloak eta sagardoa dastatzeko aukera izan
zen. Talo lehiaketan, Juan M. Zabaleta izan zen garaile. Herri kirol saioa ere joka-
tu zen. Euskal Herriko txinga txapelketan, Juan Jose Agirregabiriak irabazi zuen
eta aizkoran, Arkaitz eta Julen Olano, Ruben eta Eneko Saralegi, Ruben Telletxea
eta Asier Pellejerok saio ederra eskaini zuten. Oso balorazio baikorra egin dute
Plazaola Partzuergotik, jende ugari ibili zelako eta pesta polita osatu zelako.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Historialarien III. Biltzarraren mintegia
EuskalHerrikoHistorialariarenIII.Biltzarrarenbaitan,Gaiz-
kileen muga gaiarekin mintegia izan zen zinean irailaren
8an. 80 lagun hurbildu ziren hizlariei entzun eta mahai
inguruanparte hartzera.Oier Eizmendi alkatearenongie-
torriaren ondoren, Angel Rekaldek eta Joseba Asironek
biltzarraren aurkezpena egin zuten. Gero, Koldo Marti-
nez Garate, Floren Aioz eta Beñi Agirrek gaiarekin lotu-
tako hitzaldiak eskaini zituzten eta atsedenerako tartea-
renondoren,mahai inguruanizanzenFlorenAioz,Martxe-
lo Otamendi, Esther Iriarte eta Paulo Iztuetaren eskutik.
Entzuleen galderei eta hausnarketei erantzun zieten.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Argiteria publikoa
Joandenurtean,127 farolaaldatuzituenUdalak.LEDsistemakoargiak jarri zituen,
hauekaskozbiziraupen luzeagoadutelakoetakonsumogutxikoakdirelako.Aurre-
ko farolak oso konsumo altukoak ziren eta honetaz gain, argi kutsadura nabarme-
na eragiten zuten, argia gorantz eginez eta herriaren gainean argi burbuila bat sor-
tuz. Orain, Nafarroko Gobernuaren laguntzarekin beste 36 farola aldatuko dituzte
kontsumoa%61murriztuz. Lanak Fija.sl enpresak eginen ditu 27.891,71 eurotan.

Kenduko direnak. Jarriko direnak.
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HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Guztira 24
ikaslek hasi dute
ikasturtea
eskolan
Hiru neska-
mutiko lehen
aldiz joanen dira
eskolara

Juana Mari SAIZAR
Ikasturte berria hasi

daNazabal eskolan eta
aurten hiru ikasle berri
dira: Andrea, Aimar eta
Aratz.Beraiekinbatera,
guztira24 ikasledaude,
iaz baino bat gehiago.
Haur Hezkuntzan ha-
maika ikaslediraetaLe-
henHezkuntzan daude
gainerako hamahiruak.
Eabadalanagogozegin
eta asko ikasten duten!

Nafarroako Gober-
nuak hezkuntzan egin
dituen murrizketen on-
dorioa ere somatu du-

te herriko eskolan. Ira-
kasleekordu lektiboge-
hiagodituzte etaberaz,
zaintzak egiterako ez
dute inor ordezkatzeko
etaondorioz taldeakel-
kartu beharrean egon-
go dira.

Ehiza sasoia
abian da

Ehiza garaia hasi da
dagoeneko eta ehizta-
riak urrirako prestatzen
ari dira herrian. Usoa
Ehiztari Elkarteak egin
ditubileraketaorainen-
kantea egitea tokatzen
da. Larunbat honetan,
irailak 22, egingo da le-
hen enkantea udale-
txeanetabigarrena,be-
rriz, irailaren 29an, biak
larunbatarekin.

ARGAZKIAK: JUAN ANTONIO GARAIKOETXEA

560 lagun Mendi Martxan
Irailaren 2an egin zen Aresoko V. Mendi Martxa, eta aurtengoan ere erantzun oso
ona izan zuen. Aurten ibilbidea pare bat kilometro luzatu zuten, Gorritiko Santa
Barbara igo behar izan baitzuten parte hartzaileek eta 23 kilometroko ibilbidea
egin.Guztira 560mendizale ibili zirenAresokomendietanbarrena;Urteaga,Ulizar,
Merku, Urkita, Santa Barbara, Pagozelai eta Guratzen, hain zuzen. Amaieran, ka-
miseta bana eta paella eman zitzaien mendizale guztiei, eta jendea oso gustura
agertu zen. Antolatzaile lanetan, berriz, herritar ugari ibili zen, eta hori ere esker-
tzekoa da, horrelako egun bat aurrera eramatea zaila izango bailitzateke bestela.

Ikasturte honetan lehen aldiz eskolara doazen ikasleak.
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OSPAKIZUNAK � ASTEBURU HONETAN

Aste hondar
honetan errebestak
ospatuko dituzte
Amaiurren eta
Erratzun
Amaiurren
ortziral eta
larunbatean
ekitaldiak
izanen dira eta
Erratzun
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Besta kontuak alde

batera utzi gabe, ospa-
kizunekin segitu nahi
duteAmaiurrenetaErra-
tzun.Biherriekegunbe-
rakaukeratudituzteeta
asteburu honetan erre-
bestak izanen dituzte.

AMAIUR
Amaiurren ortzira-

leaneta larunbateanos-
patukodituzteerrebes-
tak. Ortziralean, irailak
21,17:00etanTxanma-
goak ikuskizuna eskai-
niko du eta 21:00etan
afaria izanen daGazte-

lu elkartean. 00:00 al-
dera martxa izanen da
goitiko ostatuetan.

Larunbatean, berriz,
14:00etan zikiro jatea
antolatudute,Frantzis-
ko akordeoilariak alai-
tuta. 21:00etan odolki
eta zingar jatea eginen
duteeta23:00etangau-
pasa izanendaDantza-
di taldearekin.

ERRATZU
Erratzun larunbata

izanen da besta eguna,
irailaren 22a. Goizean,
Fanfar-onak fanfarrea-
rekin kalejira-poteoa
eginen dute eta 14:30-
ean zikiro-mozorro ja-
terako elkartuko dira.
Ondotik, kantaldia eta
dantzaldia izanen di-
tuzteMendiberrirenes-
kutik eta gauean, gau-
pasa elkartean.

Arizkunenerrebestak
izanen diren ala ez ezin
izan dugu jakin lerro
hauek idazterakoan.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Aritzakungo besta
1998az geroztik iraileko lehenbiziko larunbatean egiten den hitzorduari hutsik
egin gabe, hilaren 1ean besta eguna izan zuten Aritzakunen. Goizean meza
izan zuten eta ondotik, pilota partidak ikusteko aukera izan zuten. Bazkari ede-
rra ere egin zuten giro atseginean, bertsolarien eta akordeoilarien konpainian.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Txokotoko bestak giro ederrean
Iraileko bigarren asteburuan Elizondoko Txokoto auzoan ospatu ziren bestak.
Egitarauaren barne emakumezkoen II.frontenis txapelketa jokatu zen; sei bi-
kote aurkeztu ziren eta Garbiñe Elizegi eta Itsaso Salaburuk irabazi zuten.
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HEZKUNTZA � URTEROKO HITZORDUA

Herrietako eskolen
besta Erratzun
eginen da irailaren
30ean
Bortz eurotan
menu herritarra
eskainiko da eta
nahi duenak
eskoletan eman
behar du izena

TTIPI-TTAPA
Urdazubi-Zugarra-

murdi etaBaztangohe-
rrietakoeskoletakoikas-
le, irakasle eta gura-
soak elkartuko dituen
besta Erratzun eginen
da aurten, irai laren
30ean. Horren harira,
goiz eta arratsalderako
ekitaldiak prestatu di-
tuzte ErratzukoGuraso
Elkarteko kideek.

10:00etan ongieto-
rria eginen zaie bertze
herrietakoei sarrerako
pisuetan eta ondotik,
kalejira izanen da Erra-
tzuko damekin. Gero,
plazatikbi ibilbideabia-
tukodira.Koxkorrak jin-
kanaeginenduteXorro-
xineratetattikiakGoros-

tapolorat joanen dira.
Gorostapoloko fron-
toian logoaren osaketa
eta aurpegiak margo-
tzeko tailerraeginendi-
tuzte.Handikberriz he-
rrirako bidea hartuko
dute kalejiran, Fanfa-
rronak lagunduta.

14:00etan bazkaria
eginen dute frontoian.
Nahiduenakotorduau-
togestionatua egiteko
aukera izanen du eta
bertzela menu herrita-
rra ere eskainikoda: ta-
loa, edaria eta postrea
bortz eurotan. Horreta-
rako eskoletan eman
behar da izena. Bazka-
rian, kantu zaharraketa
sagardokupela ere iza-
nen dira.

Arratsaldean, tiroli-
nan ibiltzekoaukera iza-
nen dute neska-muti-
koek BKZren eskutik.
Frantxiskorekindantzan
aritzeko aukera ere iza-
nen da eta aurpegiak
margotu nahi dituenak
tailerra ere hortxe iza-
nen du.

Administrari
laguntzailea
aukeratzeko
probak

Aitzinera segitzen
dute udaletxean aritze-
ko euskara ezagutza
duenadministrari lagun-
tzaileaaukeratzekopro-
bek.Hasierabatean ize-
na emandako 29 lagun

onartu ziren eta euska-
raprobarenondotik,17k
egin zuten aitzinera.
Orain, berriz, bertzela-
ko frogak egiten ari di-
ra. Irailaren 14an test
moduko galderen ari-
keta eta kasu praktikoa
egin zituzten. Eta ortzi-
ral honetan, irailak 21,
informatikako proba
eginen dute.

Kiroldegia eta
frontoia erabiltzeko
baimenak

Kirol klubek kirolde-
giaetafrontoiaerabiltze-
kobaimen-eskaerakirai-
laren24rakoaurkeztube-
harko dituzte Arizkune-
nean.Entrenamendueta
txapelketak jokatzeko
izanen da baimena.

UTZITAKO ARGAZKIA

Suhiltzaileak ere murrizketen kontra
Nafarroako Gobernua egiten ari den murrizketen aitzinean, Oronoz-Mugairiko
suhiltzaileak ere protestan ari dira. Argazkian Murrizketarik ez dioen pankarta-
ren gibelean ageri dira Oronoz-Mugairiko suhiltzaileak.

Lekarozen eta Almandozen etxebizitza
babestuen zerrendan izena emateko
epea zabalik dago

LekarozenetaAlmandozenbabestutakoetxebizitzeneskatzaileenerre-
gistroan izenaematekoepea zabalduduUdalak. Interesatuekudaletxean
berean edo baztan@baztangoudala.eu helbidearen bitartez eman deza-
kete izena eta urriaren 1a izanen da hondarreko eguna.
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EUSKARA ETA KIROLA � KONTSEILUAREN EKIMENA

‘Euskaraz bizi nahi dut’ herri
lasterketa eginen da larunbat
honetan Elizondon
Helduendako
eta haurrendako
ibilbideak
prestatu dira
11:30etik
aitzinera

TTIPI-TTAPA
Lasterka saio bat

euskararen alde. Hori
egiteko aukera izanen
da larunbat honetan,
irailak 22. Egun horre-
tan,KontseiluakEuska-
raz bizi nahi dut laster-
keta herrikoiak antola-
tu ditu Euskal Herriko
hainbat herritan eta
horien artean egonen
da Baztan ere. Bazta-
nen kasuan, lasterketa
Elizondon izanendaeta
bi ibilbide izanen ditu.
Bata helduentzat, 4 ki-
lometrokoa,etabertzea
12 urtez beheitiko hau-
rrentzat, 400metrokoa.
Bi ibilbideak Elizondo-
ko plazan hasi eta aki-
tuko dira, 11:30etik ai-
tzinera.

Helduek bortz euro
ordaindu beharko di-
tuzte eta haurrek bi.
Bortz euro gehiagoren

truke,parte-hartzaileek
Euskaraz bizi nahi dut
kamiseta lortu ahal iza-
nen dute. Helduen las-
terketako lehen hiru
emakumezko eta gizo-
nezkoentzat sariak iza-
nen dira eta parte-har-
tzaile guztien artean
opariakzozketatukodi-
ra. Izen-emateak egu-
nean berean ordu erdi
lehenagotik hasita edo
aitzinetik wwww.euska
razbizinahidut.org web
orrian egiten ahal dira.

Be r t ze a lde t i k ,
Baztango Euskara Ba-
tzordeak antolatuta,
Euskaraz bizi nahi dut
hitzaldia eskainiko du
Iñaki Lasa Kontseiluko
kideak ortzegunean,
irailak20.19:00etan iza-
nen da Arizkunenean.

Jabier Zigari
buruzko liburuaren
aurkezpena

PelloFernandezOia-
regi idazleak Jabier Zi-
gari buruzko liburua
idatzi du: Javier Ciga:
pintordeesenciasyver-
dades (Jabier Ziga:
esentzia eta egienmar-
golaria) eta argitalpen

horren aurkezpena or-
tziralhonetan, irailak21,
eginenduteJorgeOtei-
zaEtnografiaMuseoan,
19:00etan hasiko da.

Eguzkiloreren
ikastaroak

Eguzkilore emaku-
meentaldeakdenboral-
di honetako ikastaroak
prestatzeari ekin dio.
Hainbataukeraeskaini-
ko ditu aurten ere urri-
tikmaiatzera:erlajazioa
astelehenetan17:00eta-
tik 18:30era urriaren
1eanhasita,yogaortze-
gune tan 17 :30e t i k
18:30era urriaren 4an
hasita, Nire burua eza-
gutuz astelehenetan
17:30etik19:30eraurria-
ren 10ean hasita, yogi-
latesasteartetan18:00-
etatik 19:30era urriaren
2an hasita, dantzapila-
tesortzegunetan18:00-
etatik 19:30era urriaren
4an hasita, eta konste-
lazio familiarrak izene-
ko ikastaroa ortzirale-
tan 17:15etik 19:15era
urriaren5eanhasita. Irai-
laren 26a arte ematen
ahal da izena.
Ikasturtehonetakober-

tze hitzorduen berri ere
eman du Eguzkilorek.
Urriaren 8an kontser-
bak izanendituztehizpi-
de, azaroaren 12an eu-
tonia, abenduaren 10-
ean gazta egiteko urra-
tsak,otsailaren11nogia
egiteariburuzarikodira,
martxoaren11ndenbo-
raren bankuaz, apirila-
ren 8an elikadura osa-
suntsubatiburuzkomi-
to eta egiak izanen di-
tuztehizpideetamaiat-
zaren13anbaratzeaeta
lorategia. Kasu guztie-
tan, 18:30ean bilduko
dira Arizkunenean.

Ogi tailerrak
Amaiurren

Amaiurko Otsondo
Barride Elkarteak anto-
latuta, bi ogi tailer egi-
nen dira irailaren 29an
eta 30ean, euskaraz,
09:30etik13:30era.Izen-
a otsondo@terra.es-en
edo659099309radeitu-
taemandaiteke.Bertze-
tik,oleozmargotzenikas-
teko ikastaroa ere anto-
latu du. Astelehenetan
emanen da, 19:00etatik
21:00etara eta irailaren
21ean akituko da izena
emateko epea: 659
948926edo948453478.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Elisa Arretxea elizondarra fitxatu du
Itxako eskubaloi talde nagusiak
Azken lauurteotanEspainiakoEmakumezkoenEs-
kubaloi Liga irabazi duen Lizarrako taldeak Baz-
tango ordezkari bat izanen du denboraldi honetan:
Elisa Arretxea elizondarra. Baztango Kirol Taldean
ibilitako pibota, beraz, Ohorezko Mailan ariko da
lehendabizikoaldiz.Abuztuhondarreanemanzuen
plantillaren berri Itxakok, Espainiako Superkopa
hasteko egun batzuk baino falta ez zirenean. Liz-
arrako taldeak irailaren 1ean hasi zuen denboral-
dia, aurredenboraldirik egin gabe, krisi ekonomi-
koak hala behartuta jokalaririk gabe egon baita.
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GIZARTEA � ABELTZAINTZA

Loizu hiltegiaren heia
berritzeko lanak egiten ari
dira asteotan
36.000 euroko
aurrekontua
dute obrek

TTIPI-TTAPA
Loizu udal hiltegia

arautegiratmoldatzeko
36.000 euroko aurre-
kontuaduenheiarenbe-
rritzea egin du Udalak.
Orainartiokoheiapare-
ten bidez banatua ze-
goen, hala, aitzinekoa
urratueta,ondotik,bur-
dinezkokortxelenbidez
banatutakoa egin da.
Azienden atakak ireki-
tzekosistemaaldatueta
langileendako pasare-
lak ere paratu dira.

Moldaketa horiekin,
alde batetik, albaitero-
en lanaerraztukodaeta
bertzetik, langileen lan
baldintzak ere hobetu-
ko dira, ataka sistema
berriarekin eta pasare-
larekinsegurtasunaber-
matuko baita. Berritu-
takoheiakanimalienon-
gizate sailaren eta lan-
arriskuen prebentzio
arautegiarenbaldintzak
beteko ditu.

Heiaberritzeko lanak
buruilaren 6an hasi zi-

ren eta 21ean akituko
dira. Obrak Arakan en-
p resak eg in d i t u
13.963,12 (BEZ aparte)
euroren truke eta bar-
neko azpiegitura eta
hornigaien ezarpena,
berriz, Etxe-Holtzek,
14.960euroko (BEZga-
be) aurrekontuarekin.

Gainerakoan, Uda-
lak Loizu udal hiltegia
arautegiaren eskakizu-
netarat moldatzeko
orainarteguztira17.000
eurora iristen diren la-
nak egin ditu. Hasteko
azienden sarbidea ho-
betzeko alaka edo txa-
flanaeginzenparetaba-
tean. Gisa berean heia
berriaren proiektua eta
bertzelako lanenproiek-
tua idazteko Udalak
1.500 euroyan ingenia-
ria kontratatu zuen.
Bertzetik,ur-araztegian
sarea jarri zen, horrela
xoriek hiltegitik atera-
tzen diren haragi hon-
darrak ez ditzaten jan.
Animalien tripetako ka-
kak eta aziendak ka-
mioietan eramaten di-
relarikekartzendituzten
azpiak eta zikinak bil-
tzekoongarriendako le-

horpea ere egin da.
Aziendak hil aitzinean
zorabiatzekoerabiltzen
den ekipoa berritu da
(2.500 euro) eta azien-
da ttikiak hiltzeko (ze-
rriak, ardiak eta bildo-
tsak) boxedoatakabe-
rezia egin da (3.000 eu-
ro).

Akitzeko joan den
abuztuaren 15ean udal
hiltegiaren etorkizunaz
eztabaidatzekoeginzen
fororatsektorekohama-
bortz eragile joan ziren;
orain, eragile horiekin
hiltegiarendakoproiek-
tu bat adosteko eta ze-
hazteko aukera azter-
tuko da.

Esteribar eta
Baztanen mugak

Gaiak auzibideetan
bidea eginen duela au-
rreikusita, Esteribarrek
eztabaidanparatuditu-
en herri-lurrei buruz az-
terketa egitea erabaki
du Udalak eta lan hori
Eusko Ikaskuntzar i
emandio,erakundeho-
rrekinduenakordioago-
goan hartuta. Azterke-

taren kostua 5.200 eu-
rokoa izanenda.Horre-
tatik,1.500euroaipatu-
takoakordioarenbaitan
ordainduakdaude.3hi-
labete iraunen dute la-
nek. Udalak Baztango
interesen defentsan
ahalik eta argudio juri-
diko-historiko argienak
eta sendoenak izateko
txostena egitea beha-
rrezkoa ikusten du.

Lehendabiziko aldiz garagardo feria
antolatu du errugbi taldeak hilaren 29an

«Garagardoa gustatzen bazaizu... Ezin duzu hutsik egin!». Horixe bera
erranez, gonbidapena luzatu du Baztan Errugbi Taldeak irailaren 29rako
antolatu duen lehenbiziko garagardo feriarako. Elizondon izanen da.
12:00etan karrika eta ostatuetan barna Bavariar poteoa eginen da, musi-
karen laguntzarekin. Ondotik, 25 euro balio duen bazkaria eginen da eta
prezio horren barne, txerri-ukondoa, saltxitxak, patata purea, garagardo
litro bat eta oparia sartuko dira. Txartelak Intza, Txokoto eta Futbolin osta-
tuetanparatudituzte salgai. DJMokordok (Tirri&Tery) arratsaldea alaituko
du, baina horrez gain, egun osoan haurrendako puzgarriak, hainbat gara-
gardo dastatzeko aukera, saltxitxak, bokatak... izanen dira.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Langileen eta azienden baldintzak hobetuko dira lanokin.
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BAZTAN

GIZARTEA � 100 URTEKO ZESIOA AKITUTAKOAN

Casinoren jabetza
argitzeko txosten
juridikoa agindu du
Udalak
7.400 euroko
balioa du eta
hiru hilabetez
eginen da

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Casino-

ren jabetza argitzeko
txosten juridikoa agin-
du du Udalak. Casino
elkarteaeginahal izate-
ko Udalak bere garaian
lurzoruaren 100 urteko
emate edo zesioa egin
zuen. Geroztik 100 ur-

teak pasatu dira eta,
oraingutti,Casinokoki-
deak eraikina elkartea-
ren izenean jartzekotra-
miteak egitera udale-
txerat joandirelarik,pa-
peretan Casinoren in-
guruko jabetza eskubi-
derik ez dagoela ikusi
ahal izan da, hau da,
Casino elkarteak ez
duela eraikinaren gai-
neko jabetzaren doku-
mentaziorik. Gauzak
horrela,etaegoerazein
denargitzealdera,Uda-
lakbeharrezkoa ikusidu

txosten bat egitea eta
horretarakoEusko Ikas-
kuntzarekin duen akor-
dioa baliatuz, artxiba-
tegi ezberdinetanCasi-
norenegoerari buruzko
ikerketa egiteko eraba-
kia hartu du. Argitu be-
harrekoa Casino elkar-
teak eraikinaren gaine-
ko jabetza eskubidea
ote duen da. Txostena
egiteak 7.400 euroko

balioadueta lanhori hi-
ruhilabetez luzatukoda.

Eraikina jabetza pu-
blikokoa dela argitzen
bada,Udalakadierazidu
helburua ez litzatekeela
bertan egin dituzten in-
bertsioen eta lanen on-
dotik, Casino elkartea
kanporatzea eta eraiki-
na hustuaraztea, eraiki-
naren jabetza publikoa
aitortuz oraino zehazte-

ko dagoen akordio bat
egiteabaizik, etahorren
arabera,erabileraesku-
bideaarautzea.Jabetza
elkartearena dela argi-
tzen bada, Udalak be-
har diren tramiteak egi-
nen ditu ofizialki hala
azaltzeko.Jabetzapubli-
koaren defentsa admi-
nistraziopublikoaren la-
nean lehentasunezkoa
izanbeharduelaustedu.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gan den urtean 150 urte egin zituen Casinoak eta zaharberritze lanak egin zituzten.
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Isabel Elizalde Arretxea, Cederna Garalur elkarteko zuzendari-gerentea

“Cederna Garalur herritarrei hurbiltzeaz
gain, euskaraz ari diren komunikabideak
lagunduko dituen hitzarmena sinatu dugu”

CedernaGaralurrekegitenduenlanaren,
gauzatzen dituen proiektuen eta Nafa-
rroako Mendialdeko gizarte eta ekono-
mia eragileei bideratzen dizkien zerbi-
tzuen berri emate aldera, 17 hedabide-
rekin, tarteanTtipi-Ttaparekin,hitzarme-
na sinatu berri du.
ZeinhelbururekinlanduduzueCe-
dernaGaraluretamendialdekoko-
munikabideenartekohitzarmena?
Cederna Garalurreko zuzendaritza ba-
tzorde berriak joan den urteko urritik
etanik,urtarrileanhasinintzenezgeroztik,
argi izanduguNafarroakoMendialdean
gehiago ikusi eta ulertu egin behar zela
zer den eta zertarako dagoen Cederna
Garalur,lurralde-garapenerabultzatzeko
tresna dela. Behar beharrezkoa ikusten
dugu hemendik eskaintzen diren zerbi-
tzuak eta bultzatzen eta kudeatzendiren
proiektuak herritarrengana ailegatzea.
Bertzalde, ikusten genuen Nafarroako
mendialde osoan badirela hainbertze
hedabide: irrati, aldizkari, telebista eta
Interneten diharduten hedabideak. Ko-
munikaziorako arras tresna baliagarri-
akdira eta informazioahedatzekoduten
gaitasuna agerikoa da. Gehienak eus-
karazaridiraetaeuskarabultzatzendute
eta hor bertze arazo bat ikusi genuen:
hedabide horiek gelditu direla Nafa-
rroakoGobernuarenfinantziaziorikgabe
eta guk bagenuela laguntzeko aukera
bat.
Bien helburuak lortzeko, elkar lagun-
tzeko tresna da sinatu dugun hitzarme-
na.

CedernaGaralurrekoazkenbatza-
rraren leloa ‘Zurekin, etorkizune-
rako bulkada’ izan zen. Horrekin
erebategitenduhitzarmenhonek?
Bai, erabat. Cederna Garalurrek bere

lehentasunak finkatzeko eta Nafarroako
Mendialdeak izaten ahal dituen helbu-
ruak lortzeko, hurbil egon behar dugu.
Pausuak emateko, zonaldetan eta zonal-
dekoekin elkarlana egin behar dugu.
Orain diagnostikoak errebisatzen eta
bertze hainbertze gauza egiten ari gara
zonaldeka. Nafarroako mendialdean
zortzigarapen-agentearidiraeta20urte
bainogehiagodaramazkite lanean,lana
asko egin da eta lana asko oraindik egi-
teko.

Actualidad-Berriakberripaperaren
desagertzea ekarriko du honek?
Bai. Haren ordez, newsletter bat disei-
natu dugu, email bidez hedatzen hasi
gara norbaitek nahi badu inprimatu eta
Herriko Etxeetan edo bertze lekuetan
zintzilikatu,horretarako aukera emanen
du.

Cederna Garalurrek ez ezik,men-
dialdeko bertze eragileek egiten

duten lana ere plazaratu nahi
duzue…
Hitzarmenhonekin bertzeekegitendute-
na ere agertu nahi dugu. Arras intere-
santeaikustendugubertakoekintzaileak
etaberaienproiektuakagertzea.Lurralde
garapena egiten duten aktore aunitz
gaude eta komunikabideek eskainiko
diguten txoko horiek aktore horien iri-
tzi-trukerakoplazaizateanahikogenuke.

GARAPENAGENTEAK
Arantza Arregi,
606 43 13 57 bidasoa@cederna.es
Izaskun Abril,
606 40 86 13 baztan@cederna.es
Elena Irigoien,
617 60 93 28 lekunberri@cederna.es

CedernaGaralur
Alkaiaga Industrialdea,Alasta 2B

Ordutegia: 09:00 / 16:00
948 62 51 22

bidasoa.admon@cederna.es

JoseMariAierdi (CedernaGaralurrekopresidentea),JoseManuel Irigoien(Ttipi-TtapaFun-
dazioko kudeatzailea) eta Isabel Elizalde (Cederna Garalurreko zuzendari-gerentea)



44 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 574 zk.

2012.09.20

Haurrendako
jolastokien
lehiaketan
sartuko da

52.543 euro
kosta da
parkea egitea

TTIPI-TTAPA
Haurrendako jolas-

tokiak egiten dituzten
udal eta tokiko entita-
teei bideratutako lehia-
ketabateraaurkeztudu
Udalakmonasterioaren
ondoaneraikiberriaden
parkea. Zehazki, Zara-
gozako Ferian eginen
denExpoAlcaldia2012
lehiaketaraaurkeztudu-
teproiektua,eta10.000
biztanletik beheitiko
udalerrian kategorian
sartu da. Sariketa ho-
netan inguruarekin bat
datorren jolas-eremua
egitea baloratzen dute,
sarbidea, diseinua eta
gestio jasangarria.Aza-
roaren 13tik 15era bi-
tarteaneginenda lehia-
keta Zaragozan.

Bertzalde, aipatu,
uztailekohilabeteanha-
si eta akitu duten par-
kea egiteko 52.543 eu-
roko inbertsioaeginde-
la. Iruñeko Patxi Txo-
karro arkitektuaren la-
na izandaetaobraegin
duena Made rp l ay
enpresa izan da, berea
izan baitzen aurkeztu-
tako eskaintzen artean
Udalak aukeratua.

Ikasturte berria
52 ikaslek hasi dute

ikasturteberriaUrdazu-
bi eta Zugarramurdiko

eskoletan.Horietatik16
HaurHezkuntzanaridi-
ra, 29 Lehen Hezkun-
tzaneta7BigarrenHez-
kuntzan. Irakasleak,
berriz, zortzidiraetaho-
riez gain, astean bi al-
dizerlijiokoaetamusika-
koa etortzen dira.

Lehendabiziko aldiz
aurten eskolan hasi di-
ren 3 urteko haurrak
bortzdira:Aiora,Mirari,
Le iane , Lo ia ra e ta
Kaiet, denak ere urda-
zubiarrak. Eta DBHko
lehendabizikozikloaaki-
tu eta Lekarozko insti-
tutura gan dena baka-
rra da, Imanol, hau ere
urdazubiarra.

Moda desfilea
Dantxarinean

DantxarineakoLapi-
txuri merkatalguneak
berearropasekzioabe-
rregituratu behar duela
eta, moda desfilea an-
tolatu du igande hone-
tarako, irailak 23. Des-
filea dendan eginenda,
16:00etan,etaudazken-
neguko jantziakerakus-
gai izanendituzte.Hain-
batmarkaerakutsikodi-
tuzte: Guess, Diesel,
Salsa, Desigual, Pepe
Jeans, Roxy, Quicksil-
ver,Billabong,DC,EDC,
LesTempsDesCerices,
JapanRags,Freeman...
Horrezgain,desfileaaki-
tuta, zozketabateginen
dute marka hauen jan-
tzi batzuk banatuz.

URDAZUBI

AZPIEGITURA � LEHIAKETAK

Zaragozako lehiaketa batera aurkeztu
dute haurren parke berria

ARGAZKIAK: LANDER SANTAMARIA
Monasterio ondoan dagoen parke berria.

ARGAZKIA: GOIO HUALDE

‘La Conquerants' filmeko zati batzuk leizeetan grabatuko dituzte
Bisitari bereziak izan ziren irailaren 3an leizeetan, La Conquerant filma grabatze-
ra etorri baitziren. Xabi Moliak zuzendutako pelikula da eta Denis Podalydes eta
Mathieu Demi dira protagonistak, frantziar estatuan ezagunak diren aktoreak. La
Conquerant filmaMoliarenbigarren lan luzeadaetabi anaiorderenabenturakkon-
tatzen ditu; Noé futbol talde bateko entrenatzailea da eta Gallad komediante bat.
Azken honekmaldizio baten biktimak direla konbentzituko du anaia, desagertuta-
ko euren aitak Griala aurkitu eta saldu zuenetik. Zorte txarrarekin akitzeko bi anai-
ek hori berreskuratu eta bere lekura itzuli nahiko dute: Euskal Herriko mendieta-
ra. Bi anaiordeek Ikaburuko leizeetan bilatu behar izan zuten altxorra. Egun
osoan, teknikari, aktore, laguntzaileren artean 40 lagun aritu ziren lanean.
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SENPERE

HEZKUNTZA � 50 URTE BETEKO DITU AURTEN

Hiru ikasgela
berrietatik bat
osoki elebiduna da
aurten Arretxea
kolegioan
Magali
Zubillaga
zuzendariarekin
hitz egin dugu

Franck DOLOSOR
Irail hastapenean,

oporrakbukatuetaesko-
lako bidea hartu zuten
berriz herriko ehunka
gaztek, hauean artean
Arretxeakolegioandabil-
tzan 231 ikasleek. Aur-
ten 50 urte beteko ditu
Senperekokolegioaketa
kariahortarat,MagaliZu-
billagabertakozuzenda-
riarekinmintzatudaTTI-
PITTAPA.36urtekoaldu-
darraezagunadakanta-
rigisaetapilotapartidak
komentatzenbaitituIpa-
rraldeko Euskal Irratiak
sarean. Baxe Nafar hu-
nentzat hamekagarren
sartzea izan da Senpe-
ren eta aurten ere kole-
gioa zuzentzeaz gain
euskara eta gaztelania
irakasten segituko du.

• Irailaren3an,ohitura-
ri jarraikiz, 11 urteko
ikasle berri guztiak
errezebitudituzue.No-
la iragan da eguna?
MagaliZubillaga:Bi-

ziki inportanta da seiga-
rrenakbakarrikerrezebi-
tzea. Hautua egin dugu
lasaiki gela eta irakas-
leak ezagut ditzaten.
Besteikasleguztiakbiha-
ramuneanhastendirala-
nean.Denaongidoabai-
naurduritasunpixkabat
badabetibialdetatik.Gu

usatuakgirabainasendi
da lotsadirela ikasleba-
tzuk.Lehenegunakdira,
kezka.Seigarreneratsar-
tzea aldaketa da haien-
tzat eta burasoentzat.

• Orain lau urtez ikasi-
ko dute hemen?
MZ: Normalki lau ur-

tepasakodituguelgarre-
kin,ezbadirabidezalda-
tzen. Gure hezkuntza
proiektuan lekuhaundia
ematendioguelebitasu-
nari. Aurten, hiru geleta-
tikbatelebidunadaoso-
ki. Indaregitendugueus-
karaz gain, beste ikas-
gaiak ere euskaraz ira-
kasteko:historia-geogra-
fia, kirola eta biologia.
Uste dut euskararen to-
kia aitzinatu dela azken
11urteetan,nahikaribat
baita. Elebitasuna Sen-
peren, nola ez? Bada
euskaldunerrobathalai-
kehemen!Herenbatsail
elebidunean ikasten ari
daetahaientzatproiektu
desberdinakditugu.Es-
kolaelebidunetatiketor-
tzen da ikasle frango:
Senpere, Sara, Azkaine
edoZuraide;segitzebat
da haientzat. Kolegioa
bukatzeko azterketa,
brevet delakoa, historia
eta geografia euskaraz
egin dezakete. Duela bi
urte lehen aldikoz egin
zuteneuskaraz.Bertzal-
de,bigarrenurteadasei-
garrenean beste bi hiz-
kuntzenarteanhautaba-
dela, ingelesa edo es-
painiarra. Geroago, lau-
garrenean bi hizkuntzak

sartzendirabi urte lehe-
nagoeginzutenhautua-
ren arabera.

• Arretxea ikastegi tti-
kia gero eta haundia-
goa bilakatzen ari da?
MZ: Aski ttikia da,

neurripolitekoa,etaaur-
ten sartze hoberenadu-
gu kopuru aldetik: 231
ikasle 10 geletan bana-
tuak eta 25 irakasle-he-
zitzailegaztehauenzain-
tzekoetalaguntzeko.De-
naantolatubeharda: ira-
kaskuntza, proiektu pe-
dagokiko berriak, basti-
menduakbegiratu...bai-
na talde biziki ona dugu
eta zinez plazer bat be-
rrizurtebatabiatzeaelga-
rrekin.Arretxeanbi gau-
za pasarazi nahi ditugu:
kolegioakgaldegitendi-
tuen jakitateak, pun-
duan izan diten bakoi-
tzakbereurtekoprogra-
marekin; eta gero bizi-
tzekomanerabat.Kole-
gio girixtinoa da eta ba-
koitzari ardura haundia
emannahidiogu,bakoi-
tzakberetokiasendide-
zan bertzeen errespe-
tuan.Nekeziandenhau-
rrari bere lekuaatzeman

dezan laguntzen diogu,
denekbaitutezerbaiton
eta zerbait egiteko. Tai-
lerainitzetabidaiakpro-
posatzendituguidekidu-
ra emateko. Hau eskola
bat da, baina horrenon-
doan nahi dugu bakoi-
tzakbere lekuaatzeman
dezanetabiharkogizar-
teariburuzprestadadin.
Seigarren eta bortzga-
rrenek badute erlijioari
buruzkoikasgaiaetage-
roagogogoetadenboral-
diakegitenditugu.Astia
hartzenduguurtehasta-
peneankolegioosoabil-
tzeko eta partitzen gira
kurri denak elgarrekin.
Gero hitzorduakbaditu-
guberriz biltzekourtean
zehar,elgarrekinbizitzen
ikastekoeskolanetaes-
kolatikkanpo.Baloreho-
riek eguneroko izateko
maneran ditugu, ez da
deusarrarorikgauzahu-
manistak baitira.

•Maiz irakasleakkexu
dirabaliabiderikezdu-
telakoan, zuek ere ho-
lako arazorik jasaten
duzue?
MZ: Egiazki, ez hain-

bertze. Harremanak ez
dira beti errexakAkade-
miako errektorearekin
bainaentseatzengiraai-
tzinatzea beti ekiparen
dinamismoarekin. Ba-
bestuak gara pixka bat
hemen eta orokorrean
baldintzaonetanarigira.
Eguneroko biziak ekar-
tzen ditu arazoak ikasle

batkolpatzendelarik,be-
reetxeko lanakezditue-
larik egin, gaizkimintza-
tu zaiolarik irakasle bati;
baina horretarako gau-
de hezitzaileak eta de-
nek elgarrekin ainitz hitz
egitenduguaterabideak
atzemateko. Hortan da
gure indarra eta bura-
soekkonfiantzaematen
daukute. Xantza haun-
diadugunhemenirakas-
le izatea, ez dute denek
xantzaberabaldintzaho-
berenetan erakasteko.
Batzuk badakit, eta ez
hainurrunere,tripanbel-
durrarekin joaten direla
lanerat.Horrekezduba-
lio, dugun xantza behar
dugupreziatu.Bainako-
legio zailetan ere behar
dira irakasleak. Agian,
ongi inguratuakdira,eta
indartsu!Jainkoariesker
mementuanarrunturrun
gira hortatik.

• 50 urtez ehunka-mi-
laka ikasle pasatu da
Arretxeanbainaatxiki-
menduabizikihaundia
da beti?
MZ: Plazer egiten du

harremanak atxikitzea.
Gero lizeorat joaten dira
eta ortziraletan hemen
bainogoizagobukatzen
baitute etortzendira hu-
nat eta solas egiten du-
gu. Gure ikusterat etor-
tzeabaikorki ikustendu-
gu.Ikasturtehondarrean
50. urtemuga ospatuko
duguGérardLucirakas-
le eta musikariarekin.

Magali Zubillaga Arretxea kolegioko zuzendaria.

EUSKARA
«Euskararen tokia
aitzinatu egin da
azken 11 urteetan,
nahikari bat baita»

Magali ZUBILLAGA
Arretxea kolegioko zuzendaria
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Gexane Elizalde Elizetxe, Urdazubi-
koa, abuztuaren 25ean.
Enara Mariñelarena Irisarri, Legasa-
koa, uztailaren 21ean.
Irati Telletxea Iriarte, Berakoa, iraila-
ren 5ean.
Irati Martinez Sagastibeltza, Leitza-
koa, ekainaren 19an.
Enara Mendiburu Galarregi, Etxalar-
koa, abuztuaren 31n.
NahikariGonzalezGoikoetxea, Sun-
billakoa, abuztuaren 30ean.
MarkoIgoaArretxea,Sunbillakoa, irai-
laren 2an.
Catalina Laura Bratan, Doneztebe-
koa, irailaren 6an.
Izar Bornard Indabere, Legasakoa,
abuztuaren 19an.
Xabier Loitegi Zabaleta, Leitzakoa,
irailaren 1ean.

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

HERIOTZAK
FranciscaMariezkurrenaZozaia,Do-
neztebekoa, abuztuaren29an, 91urte.
JoseArzuagaSaldias,Urrozkoa,abuz-
tuaren 30ean, 82 urte.
AnastasiaTelletxeaMindegia,Alkaia-
gakoa, abuztuaren 31n, 90 urte.
Pilar Matxin Iso, Elizondokoa, abuz-
tuaren 31n, 89 urte.
Lorentxo Mortalena Oteiza, Elizon-
dokoa, abuztuaren 31n, 47 urte.
FranciscaTeodoraCatalanRuiz,Do-
nezteben, abuztuaren 30ean, 93 urte.
Mercedes Argedas Ilintxeta, Elizon-
dokoa, irailaren 1ean, 87 urte.
FranciscoOlaetxeaOdriozola, Lesa-
kakoa, irailaren 1ean, 90 urte.
Mari Feli Salaberria Gaztañaga, Lei-
tzakoa, irailaren 3an, 58 urte.
Nikolas Telletxea Arozena, Igantzi-
koa, irailaren 10ean, 89 urte.
MiguelZabaletaZabaleta, Leitzakoa,
irailaren 8an, 84 urte.

EZKONTZAK
DiegoMartinezetaAinhoa Iguzkiagi-
rre, Lesaka eta Ibarrakoa urriaren 6an
Urnietan.
Gorka IrazokiEtxeberriaetaLeireAn-
duezaSanJose, Berakoa eta Irungoa,
irailaren 1ean, Igantzin.
JosebaVillanuevaRodriguez etaPa-
triciaAnduezaMartiarena,Ezkurrakoa
eta Doneztebekoa, irailaren 1ean Do-
nezteben.
Asier Mutuberria Mindegia eta Elur
Juanena Lakar, Doneztebekoak, irai-
laren 1ean Donezteben.

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

SORTZEAK

.

Raimundo
PEREZ IRIARTE

Beran, 2007ko irailaren 16an
V. URTEURRENA

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA

Venancio
AZKARATE ALBERRO

Gartzainen, 2011ko urriaren 11n, 60 urte zituela
I. URTEURRENA

Aite, badakigu zauden lekutik laguntzen diguzula,
eta zu ikustea ezinezkoa bada ere,
segur gaude gure artean zaudela.

Jakintzazu betiko gure bihotzetan egongo zarela,
inoiz ez gara atzendiko zutaz, aite.

Muxu haundi-haundi bat
ama eta gure partetik.

EMAZTEA ETA ZURE SEMEAK
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KIROLA

Txokorretan
lehenbiziko
postua lortu du
Fernando
Etxegaraik

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean be-

zala, aurten ere biga-
rren sailkatu da Nafa-
rroa Garaia XXIV. Zazpi
HerrialdeenArtekoTxa-
pelketan.Bainaaldiho-
netan Bizkaia izan da
nagusi,2003azgeroztik
txapelketa irabazi gabe
egon ondotik. Txapel-
keta Getxo-Algortan
(Bizkaia) jokatuzen irai-
laren 8an. Bizkaiak 50
puntu eskuratu zituen,
eta lau puntuko aldea
kenduzionNafarroaGa-
raiari,hamahirukoa Gi-
puzkoari eta hamabor-
tzekoaLapurdiri.Araba
bosgarren sailkatu zen
eta Nafarroa Beherea
seigarren.Zuberoak,al-
diz, ezzuenpartehartu.

Bizkaia lau kiroletan
nagusitu zen: ingude-
altxatzen (JoxeLapaza-
ran) eta lasto-altxatzen
(Jon Lapazaran), orga
jokoan(OskarPerez)eta
aizkoran (AitzolAtutxa).
Nafarroako taldeari da-
gokionez, hiru kiroletan
lortu zuen garaipena:
Fernando Etxegarai
beratarrak txokor bil-
tzen, Berriozarko tal-
deakzaku-eramate las-
terketanetaUltzamako
IñakietaJosetxoBarbe-
rena anaiek arpanean.
Gipuzkoak txinga-era-
matenetaharri-jasotzen
irabazi zuen eta Lapur-
dik sokatiran.

Eskualdekogainera-
kokirolaridagokienean,

Amaiur, Berriozar eta
Basaburua-Imotzeko
sokatira taldea lauga-
rren gelditu zen; Jose-
txoUrrutia leitzarra bi-
garren izan zen ingude
altxatzen, Karlos Sein
igantziarra hirugarren
lasto-altxatzen, Unai
Bertizsunbildarrahiru-

garrenharri-jasotzeneta
Lazaro Bujan leitzarra
bosgarrenorga-jokoan.
Txingak eramaten Ara-
zuriko Francisco Etxe-
berria aritu zen Nafa-
rroako taldeanetabiga-
rren gelditu zen eta aiz-
koran Juanjo Lopez le-
zaundarra, eta hau ere

bigarren izan zen.

HERRI KIROLAK � ZAZPI HERRIALDEEN TXAPELKETA

Aurten ere bigarren izan da
Nafarroa Herrialdeen Txapelketan

ARGAZKIAK: KOLDO ALDUNTZIN
Goian, ezkerrean Fernando Etxegarai txokorretan eta eskuinean Josetxo Urrutia ingudearekin;
erdian, ezkerrean Unai Bertiz harriarekin eta eskuinean Karlos Sein lasto altxatzen; behean,
ezkerrean sokatira taldea, tartean Amaiurkoak, eta eskuinean Lazaro Bujan orgarekin.

SAILKAPENA
1 Bizkaia 50 p.
2 Nafarroa 46 p.
3 Gipuzkoa 37 p.
4 Lapurdi 35 p.
5 Araba 24 p.
6 N. Beherea 13 p.

Herri kirol
txapelketak
Herri kirola gustuko
duenariezzaioaukera-
rik faltakodatozenegu-
netan. Igandean, irai-
lak 23, Nafarroako I.
MailakoAizkoraTxa-
pelketakokanporake-
ta jokatuko da Uhar-
ten, 17:30ean hasita.
Han izanendiraFloren
Nazabal,DonatoLarre-
txea,JuanJoseLopez,
Jon Rekondo, Ander
Erasun, Aitor Seno-
siain,OihanLarretxea,
Julen Kañamares eta
JuanJoseErdozia.Le-
henbortzsailkatuek fi-
nalerakotxartelaesku-
ratuko dute eta finala
urriaren7aneginenda
EtxarriAranatzen.Na-
farroakoHarri-Jaso-
tze txapelketa Igan-
tzik hartuko du, hila-
ren 29an, 18:00etan.
Unai Bertiz, Josetxo
UrrutiaetaXabierAriz-
tegi ariko dira, eta le-
rro hauek idaztera-
koan konfirmatu ga-
bea zuten Xabier Igoa
eta Aitor Oiarbide ere
bai beharbada.

Hauteskundeak
Herrik Kirol
Federazioan
Nafarroako Herri Kirol
Federazioko Batzarra
eta Lehendakaria hau-
tatzeko hauteskun-
deakaurteneginendira.
Hauteskundeprozesua
irailaren 25ean hasiko
da.Behindeialdiaegin-
da, urriaren 8tik 10era
izanendaBatzarNagu-
sirako hautagaiak aur-
kezteko aukera. Urria-
ren 20an Federazioko
Batzar Nagusiko ki-
deakhautatzekobozke-
taeginenda etaazaroa-
ren 17an Batzar Nagu-
sia eratzeko deialdia
egin eta Federazioko
burua hautatuko dira.
Azaroaren 28an hartu-
ko du kargua Federa-
zioaren buruak.

� FLASH
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G. PIKABEA | ARANO
Parrandan sortutako

erronka bat tarteko ha-
sia da Lurdes Legarreta
harriari tiraka edo ema-
kume-probetan.Aranoa-
rra sortzez, Ergobin bizi
da eta joan den urteko
hangofestetanabiatuzen
dena: «iazko Ergobiko
festetan,parrandanbero-
tu eta bi mutil 900 kiloko
harriarekinhasiziren,eta
Jai Batzordeko neskei
haiekezzutelamugituko
desafioabotazieten.Nes-
kakberotuetajendeabe-
har zenez, ni ere tartean
sartuninduten.Ezgenue-
lamugitukoesatenzigu-
ten, eta azkenean lortu
genuen 900ekoa mugi-
tzea,nahizetageroapus-
tua ttikiagoarekin egin».
HalaxehasizenLegarre-
ta emakume-probetan.

Iaz erronka bota eta
aurtenegindituzteapus-
tuak,Ereñozunekainean
(Hernani, Gipuzkoa) eta
Ergobinabuztuan.Ereño-
zun neska kuadrillak eta
zaldi batek egin zuten
apustua,25metrokopla-
zan 20 minutuz zeinek
gehiagoegin,neskak550
kiloko harriarekin eta
zaldiak900kilokoarekin.
Zaldiak nesken emaitza
bikoizteazenkontua:«42
plazaeginetairabaziegin
genuen. Zaldiak indarra
soberan bai, baina den-
boraren barne ezin izan
zituen minutuko lau pla-
za egin», dio aranoarrak.

EtaErgobinzortzines-
kalaumutilenaurkaaritu
ziren, 550 kiloko harria-

rekin 20minutuz 22me-
troko plazan zeinek ge-
hiago egin: «katea hau-
tsi zitzaigun eta bi minu-
tuetagehiagogaldugeni-
tuen. Hala ere, 52 plaza
egin eta gutxigatik izan
arren, irabazi genien».

Lehendik herri kirole-
tan«batere»ibiligabeha-
si daharriari tirakaLega-
rreta, eta esperientzia
«polita»izandeladio,bai-
na aldi berean, «sufritua
eta gogorra» dela: «20
minutuakosoluzeegiten
dira.Kanpotikbegiratuta
errezagoa dirudi, baina
barnean zaudela, sufritu
egitenda».Ezdirelaezer
ezegitetikhasiaitortudi-
gu, baina «pixka bat ge-
hiago eskatzen duela»,
ustedu.Apustuenaurre-
tik, harriarekin astean bi

aldiz aritu ziren entrena-
tzen, Lezoko Iratxe eta
UrretxukoEgoitzenahol-
kuei segituz. Dena den,
entrenamenduetanezzi-
tuzten harriari tiraka 20
minutu egiten, «bost mi-
nututira,bestebostatse-
den... Seriedesberdinak
egiten genituen», azaldu
digu. Hortik aparte, ko-
rrika,mendianibili...«han-
kak indartzeko».

Hirulerrotanbanatuta
ibili diren nesken artean,
atzekopostuatokatuzaio
aranoarrarietahortaz,ba-
tez eregerritik sufritu du:
«lehen lerroandoazenek
sorbaldangehiagosufri-
tzen dute, erdikoek biz-
karraren erdi parean eta
azkenekoek gerrian».

Fisikoki ongi egoteaz
gain,psikologikokigogo-

rraotedenerejakinnahi
izan dugu: «ez da hain
hainbesterako–dio–,bai-
nanorbereburuari azke-
nerako aguantatu behar
dela esan behar zaio».
Horrekin batera, «denek
batera pausua ematea
garrantzitsua dela» kon-
tatu digu: «pausua bate-
ra ez emanagatik 550 ki-
lokoharriaaisemugitzen
genuen.Lau lagunenar-
tean eremugitu izan du-
gu. Baina pausua denak
bateraemateagarrantzi-
tsua da. Harri haundia-
goekin indarra ere behar
da, baina 550 kiloko ha-
rriarekin erresistentzia
garrantzitsuagoa da».

Zortzikoneskakoadri-
labitanateradaorainar-
te plazara eta bietan ira-
bazidu.Gainera,aranoa-
rrakbereburua«ustebai-
no hobeto» ikusi duela
esandigu:«egunaailega-
tuarte20minutusegidan
ez genituen sekula egin
eta20minututaraailega-
tuko ginen ala ez beldur
ginen. Baina uste baino
hobeto moldatu gara».
Sasoi hori aprobetxatuz,
akasohurrengodesafioa
ere irabaziko dute. Orio-
tik jaso dute deia, ema-
kume-probetan dabilen
hango neska taldearen
kontra Orioko SanNiko-
lasetanapustuajokatze-
ko. Aranon ere probatu-
kootelukeengaldetudio-
guetazeraerantzundigu:
«aldapa pixka bat bada-
go, ez dago prestatua,
bainahasizgero,tokiabi-
latuko genuke».

UTZITAKO ARGAZKIA

Beheko lerroan, eskuinetik hasi eta bigarrena da Lurdes Legarreta aranoarra.

Gutxi batzuk baino ez dira harriari tiraka edo
emakume-probetan ibiltzen diren emakume-
ak. Baina aurten, beste talde bat sortu da
Ergobin (Astigarraga, Gipuzkoa). Zortzi nes-

kako taldea osatu dute, eta tartean dabil
Lurdes Legarreta (Arano, 1980). Aranoarra da
sortzez, baina Ergobin bizi da eta hango
taldearekin bi desafiotan parte hartu du,

lehena zaldi baten kontra eta bigarrena lau
mutilen kontra. Biak ere irabazi dituzte.
Sobera hedatua ez den kirol honi buruz
xehetasun gehiago eman dizkigu Legarretak.

Lurdes LEGARRETA | Emakume-probetan dabilen aranoarra

«Neskak mundu honetan gutxi sartuak
gaude, baina edozeinek egin dezake»

NESKA GUTXIKO KIROLA

«‘Zuek al zarete atera
behar duzuen nes-
kak? Neska haundi
batzuk izango zinete-
la uste genuen’, esan
ziguten Ereñozun
proba aurretik.
Emakume-probetara-
ko, nonbait, kaxka-
rrak ikusten gintuz-
ten, eta apustuaren
ondotik, denak isilik
gelditu ziren. Neskak
mundu honetan gutxi
sartuak gaude, baina
pixka bat prestatuz
gero, edozeinek egi-
teko modukoa da.
Esperientzia polita
izan da, baina gogor
xamarra iruditu zait».
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Gainera, lau
segundotan
hobetu du
marka

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko ema-

kumezkoenetagizonez-
koentxokorbiltzetxapel-
ketak jokatu ziren iraila-
en 1ean Donostian eta
bietanaipagarriaizanzen
kirolariekegindakolana.
Emakumezkoetan,Mai-
ka Ariztegi iturendarrak
hamabigarrenez jantzi
zuen txapela eta ondu
egin zuen bere marka.
Gizonezkoetan,Fernan-
do Etxegarai beratarra
bigarrensailkatuzeneta
Patxi Irazoki igantziarra
laugarren.

EMAKUMEZKOAK
Sei kirolari aritu ziren le-

hian. Maikari (40 urte)
txokorraksaskiratuaha-
la, garbi ikusi zitzaion
Euskal Herriko marka
ontzekobideanzela,eta
bi kale egin arren, txa-
pela jantzi zuen hama-
bigarrenez eta lau se-
gundotan hobetu zuen

beraklehendikeginazu-
enEuskalHerrikomarka.

07:13kodenboraegin
zuen; bigarren Josune
Gorostidisailkatuzen(Gi-
puzkoa, 44 urte; 07:34),
hirugarrenNaiaraFerran
(Araba, 28 urte; 07:51),
laugarren Nerea Arriza-

balaga(Gipuzkoa,36ur-
te;07:52),bosgarrenGa-
raziArruti (Bizkaia,26ur-
te; 08:01) eta seigarren
Itxaso Hernandez (Ara-
ba, 34 urte; 08:37).

GIZONEZKOAK
Gizonezkoetanzazpi ki-

rolariarituzirenlehianeta
bizkorrena Eneko Gar-
mendia izanzen (Gipuz-
koa, 31 urte), 06:02ko
denboraeginez.Fernan-
do Etxegarai 40 urteko
beratarrabigarrengeldi-
tu zen (06:15), Gotzon
Zulaika hirugarren (Gi-
puzkoa, 22 urte; 06:27),
Patxi Irazoki 34 urteko
igantziarra laugarren
(06:31), Alfonso Alvarez
bosgarren (Bizkaia, 41
urte; 06:40), Gorka Ale-
griaseigarren(Araba,33
urte;06:47)etaAritzRuiz
zazpigarren (Araba;
06:50).
Txapeldunak denbora
ona egin arren, oraindik
Etxegarairenadamarka.
2004an05:57kodenbo-
ra egin zuen eta hori da
oraingoz marka. Euskal
Herriko Txokor Biltze
Txapelketa zazpi aldiz
irabazia du Etxegaraik.

HERRI KIROLAK � EUSKAL HERRIKO TXAPELKETA

Maika Ariztegik 12. txapela jantzi du
Euskal Herriko Txokor Biltze Txapelketan

Bi kasuetan
egun berean
eman behar da
izena

TTIPI-TTAPA
Mendi bizikleta gus-

tuko dutenek horretara-
ko aukera ederra dute
aste hauetan. Joan den
asteburuan,LesakanBe-
ti Gazte Elkarteak anto-
latutaetaPlazaolanhan-
goPartzuergoTuristikoa-
ren ekimenez, bi proba

eginziren. Igandehone-
tanereizanendaaukera,
eta egun berean bi hi-
tzorduizanendira:Bida-
soko bide berdean eta
BeranXX.BTTibilaldian.

BIDE BERDEAN
Bertizko Partzuergo

Turistikoaren ekimenez,
bosgarrenmendibizikle-
taprobaeginenda igan-
dean,hilak23,Bidasoko
bideberdeanbarna.Ho-
nelaantolatuduteegita-
raua: 10:15ean helduen
ibilbidegarraioarenirtee-

ra eginen da Bertiztik,
10:30ean helduen izen-
emateak Behobian,
11:15eanhelduen ibilbi-
dea hasiko daBehobia-
tik(42km).11:30eanhau-
rren ibilbide garraioaren
irteeraBertiztik,11:30ean
haurren izen-emateak
Sunbillan,12:30eanhau-
rren ibilbidearenhasiera
Sunbil latik (15 km),
13:30ean bi ibilbideen
bukaeraBertizen.Ondo-
tikoparibanaketaetaja-
ki tipikoen dastaketa.
14:30ean bazkaria.

BERA
GureTxokoaElkarte-

ak XX. BTT ibilaldia an-
tolatuduBeran.Hiruibil-
bide izanen dira auke-
ran: helduentzakobi eta
haurrentzakobertzebat.

Ibilbide luzeaMatza-
datik aterakoda,handik
Alkaiaga industrialdera
joanen da, gero Sarraia,
Elorlepo,Manttale, Ibar-
din, Usategieta, Landa-
gaita, Gondendiaga, Li-
zuniaga, Idoiako lepoa
etaSantaBarbaratikpa-
satu ondotik, Matzadan

bukatuko da. Ibilbide
motzaaukeratzendute-
nekluzearenberdinaegi-
nendute, bainaSarraia-
tik zuzenean Ibardinera
joanen dira. Haurrena,
aldiz,Postasetikaterako
daeta Ibardinera joanen
dira, gero Usategietara
eta Zumalkotik Lizunia-
gako errepidea hartuta
Matzadara jeitsiko dira.

Izen-ematea,Matza-
daneginenda08:00eta-
tik 09:30era. Parte har-
tzaileen artean oparien
zozketa ere eginen da.

TXIRRINDULARITZA � EGUN BEREAN BI HITZORDU

Mendi bizikleta ibilaldiak eginen dira
igandean Bidasoko bide berdean eta Beran

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Sasoi betean dago Maika Ariztegi iturendarra, 40 urterekin Euskal Herriko marka ondu du.
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Erakusketak
URDAZUBI
Monasterioko
kalostrapean
Abenduaren 31 arte
ikusgai izanen da mo-
nasterioko kalostrape-
an Euskal Herriko mar-
gogintzaren 50 urteak
erakusketa.

OIEREGI
Diana Iniestaren lanak
Bertizen ikusgai
Urriaren 31 arte Diana
Iniestaren margo eta
marrazki erakusketa
Bertizko Parkean, Prin-
cipios izenburupean.
10:30-13:30era eta
16:00-17:00.

Kontzertuak
ELIZONDO
Xalbador, bat-bateko
mirakulua
Irailaren 23an Xalba-
dor, bat-bateko miraku-
lua kantaldia eskainiko
du Xabier Amurizak
19:00etan Arizkunene-
an. Baztango Euskara
Batzordeak antolatuta.

Solasaldiak
ELIZONDO
‘Euskaraz bizi nahi dut’
Iñaki Lasaren eskutik
Irailaren 20an Euska-

raz bizi nahi dut hitzal-
dia eskainiko du Iñaki
Lasa Kontseiluko
kideak 19:00etan
Arizkunenean. Baztan-
go Euskara Batzordeak
antolatu du.

ELIZONDO
Javier Cigari buruzko
liburuaren aurkezpena
Irailaren 21ean Javier
Ciga: pintor de esen-
cias y verdades libu-
ruaren aurkezpena egi-
nen du Pello Fenandez
Oyaregui egileak
Baztan Etnografia Mu-
seoan 19:00etan.

LESAKA
Haur eramaileak eta
haziera hizpide
Irailaren 22an haur
eramileen eta hazierari
buruz hitz eginen dute
Meitai-maiteiekoek.
10:30etik 12:30era
Dasya zentroan.

Ikastaroak
AMAIUR
Ogi tailerra
Irailaren 29 eta 30ean
ogia egiteko ikastaroa
euskaraz 09:30etik
13:00etara Otsondo
elkarteak antolatuta.

AMAIUR
Oleoz margotzen
ikasteko
Irailaren 21era arte
izena ematen ahal da
izena. Gazte zein hel-
duei zuzendua, Diana
Iniestarekin astelehe-
netan (19:00-21:00).

Ospakizunak
ERRATZU
Herri Eskolen besta
Irailaren 30ean herri
eskolen besta antolatu
dute Urdazubi-Zuga-
rramurdi eta Baztango
herrietako eskolek.

BERA
Bortzirietako Haurren
Eguna
Irailaren 29an antolatu
du Labiaga ikastolak,
egun osoko ekitaldie-
kin. Xehetasunak 16. or.

BERA
Dantzari Ttiki Eguna
Irailaren 29an antolatu
du Gure Txokoa Dan-
tza Taldeak. Xehetasu-
nak 16. orrian.

Bestak
IGANTZI
San Migel bestak
Irailaren 22 eta 23an
eta irailaren 28tik
urriaren 1era San
Migel bestak. Xeheta-
sunak 11. orrian.

URROZ
San Migel bestak
Irailaren 28tik urriaren
1era San Migel bestak.
Xehetasunak 24. orrian

SENPERE
Ibarrungo bestak
Irailaren 28tik aitzine-
ra auzoko bestak. Xe-
hetasunak 573. alean.

DONEZTEBE
Besta ttikiak
Irailaren 21 eta 22an
besta ttikiak. Xeheta-
sunak 23. orrian.

AMAIUR
Errebestak
Irailaren 21 eta 22an
errebestak. Xehetasu-
nak 38. orrian.

ERRATZU
Errebestak
Irailaren 22an erre-
bestak. Xehetasunak
38. orrian.

Zinema
IRURITA
‘Gazta zati bat’
dokumentala ikusgai
Irailaren 21ean

ELIZONDO | 2012.09.21/23
Piriniar arrazako behien
lehiaketa-enkantea aurten ere

Kinkan egonbada ere, astebu-
ruan eginen da piriniar arraza-
ko behi-azienda lehiaketa-en-
kantearen 25. edizioa. Azienda
bikainenak sarituko dituzte.

Lehiaketak

ELIZONDO | 2012.09.23
Xalbadorren bat-bateko
mirakulua Amurizaren ahotik

Xalbador bat-bateko mirakulua
kantaldia eskainiko du Xabier
Amur izak igande honetan
19:00etatik aitzinera Arizkune-
nean.

Kantaldiak

ERRATZU | 2012.09.30
Urdazubi-Zugarramurdi eta
Baztango eskolen besta

Ikasle, irakasleetagurasoakel-
kartuko dituen besta Erratzun
eginendaaurten.Goizetaarra-
stsalderako ekitaldiak presta-
tu dituzte.

Ospakizunak

irailak 20 - urriak 4

PROPOSAMENA

IGANTZI-URROZ
San MIgel bestetan
murgilduko dira

Udazkenean sartu be-
rritan, San Migel be-
stetan murgilduko dira
Igantzin eta Urrozen.
Bietan bezperan, hila-
ren 28an botako da
txupinazoa, lau egune-
ko ospakizunei bide
egine. Baina Igantziko
kasuan, aitzineko aste-
buruan ere hainbat eki-
taldi izanen dira, tar-
tean gazta lehiaketa
eta aurten 33. edizioa
beteko duen artzain
zakur txapelketa.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Arraiozkosupermer-
katuko lanaz gain,

Igantziko udal zinego-
tzi, Biltokiko juntakide
etaherri kiroletakoepai-
ledaUrtzi Loiarte.Gau-
zabatdela, bertzeade-
la, ez du denbora libre
gehiegirik, baina «po-
sibledugunean lagune-
kin astean bi edo hiru
aldiz frontenisean ari-
tzeko astia hartzen du-
gu». Asteburuetan, be-
rriz, larunbat eguerdira
arte lan egiten du eta bi
astetik behin «Realak
etxean jokatzen duen
bakoitzean Donostiara
hurbildu eta futbol par-
tida ikustera joaten ga-
ra,sozioanaiz-eta«.Gai-
nerakoan,«lagunekinel-
kartu eta afaritxo bat
egin, buelta bat eman,
inguruko herriren bate-
an besta egin…», gus-
tatzen zaio. Bidaiatze-
kozaletasunhandirikez
du Urtzik, baina «lagu-
nekin Tenerifera egin-
dako bidaia» gogoan
du: «Egunerokotikdes-
konektatu, aste batez
zure airera ibili eta giroz
aldatzea ongi etortzen
da». Urruti joan gabe,
«EuskalHerria ttikiade-
la iruditzen zaigu, bai-
na ezagutzen ez ditu-
gun gauza aunitz» ba-
daudela uste du.

«Realak etxean
jokatzen dituen
partida guziak
ikusten ditut»

Nire aukera

Urtzi LOIARTE
Igantziko gaztea

Gazta zati bat doku-
mentala ikusteko
aukera Damaso
Zabalza Bilgunean,
20:00etan, Iruritako
gazteek antolatuta.

Antzerkiak
AMAIUR
Txan magoaren magia
ikuskizuna
Irailaren 21ean Txan
magoaren ikuskizuna
haurrendako,
17:00etan. Amaiurko
Otsondo Barride
Elkarteak antolatuta.

ELIZONDO
Kale antzerkia
Irailaren 22an kale
antzerkia Elizondoko
plazan, eguerdian.
Baztango Kultura
Batzordeak antolatuta.

Lehiaketak
ELIZONDO
Piriniar arrazako
behien lehiaketa
enkantea
Irailaren 21etik 23ra
Piriniar arrazako behien
lehiaketa lehiaketa/en-
kantea.

Mendi ateraldiak
ZUGARRAMURDI
Atxuria mendi taldea
Irailaren 23an Aizkole-
gitik Etxalarrerat ateral-
dia.

SUNBILLA
Ulibeltzak mendi taldea
Irailaren 22-23an Tai-
llonera ateraldia.

LEITZA
Mendibil mendi taldea
Irailaren 23an Azpei-
tia-Erlo-Zestoa ateral-
dia eginen dute. Izen-
ematea irailaren 19a
baino lehen.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Juan Diaz de Garaio arabarrak sei emakume
bortxatu eta erail zituen Gasteiz inguruan 1870

eta 1879 urte bitartean. Haietako batzuk era ikara-
garrian mutilatu zituen eta urteotan haurrak izutze-
koerabili zen izengoitiarekin igarodahistoriara:Sa-
camantecas. Aita garrotez hil eta hainbat urtera,
Santa Klara komentuan moja den Diaz de Garaio-
ren alabak eskuratuko dituen egunkari txataletatik
abiatuta, Aitor Aranak Sacamantecasen historia
berreraikiko du. Hala, bada, kontakizunean, alaba
baten umezaroko oroitzapen gozoekin nahastuko
dira Euskal Herriko hiltzailerik ezagunenaren ibile-
ra lazgarriak. «Sacamantecas-ek bi seme eta ala-
ba bat zituen —azaldu du egileak—, baina seme-
ak ez zitzaizkidan baliagarriak istorioa kontatzeko:
batak Kubara egin zuen ihes; bertzeak, berriz, es-
kale ibili zen Gasteiz inguruan. Idazten zekien nor-
bait behar nuen, eta ikusirik alabaren inguruko in-
formazio aunitzik ez zegoela, erabaki nuen moja
sartzea, eta istorioa berak kontatzea».

Librezale euskara informatikaren munduan bul-
tzatzea helburu duen lantalde irekia da. Edozei-

nek har dezake parte nahi duen modura eta nahi
dion denbora eskainiz. Jatorri eta ikuskera auni-
tzeko lagunak ari dira Librezalen, baina denak ere
oinarrizko printzipio batzuk segitzen dituzte. Has-
teko, aplikazio informatikoak euskaraz edukitzeko
lanegitendute.Horretarako,euskarazkosoftwarea
sortzenduenedosoftwareaeuskaratzenduenedo-
nori bere laguntza eta esperientzia eskaintzen dio-
te. Software librea lehenesten dute, askatasun ge-
hien ematen duena delako. Beraien lanak ere li-
zentzia libreekin banatzen dituzte, egindako lana
etorkizunerako ere baliagarria izatea nahi dutela-
ko. Azken helburua (informatikan ere libre eta eus-
karaz aritzea) soilik beraientzat lortzearekin ez di-
rakonformatzen, «hori inguratzengaituengizartea-
ri zabaldu nahi diogu».

Harrigarria izanen litzateke basamortuetako du-
nen atzean, gamelu talde baten pasabidean,

iglu bat ikustea. Edo Ipar poloko izotz iraunkorren
artean, hondartzako hamaka eta eguzkitakoa aur-
kitzea. Baina bizitza, kontrakoen indarrean oinarri-
tzen da, izate handiago baten bi alde balira beza-
la, osagarriakbainaaurkakoak. Bizitzea, azkenba-
tean, kontrakoen arteko borroka etengabea da.
Gaua-eguna,maitasuna-gorrotoa, itsasoa-lehorra,
zerua-lurra, hotza-beroa, negarra-barrea, bizitza-
heriotza… Ederki daki hori guztia Laurobak, kon-
trasteenartekoorekanenergia-sorburuamaigabea
topatuduen taldeak. IkeretaHaritzLaurobaanaiek
sortu zuten taldea 2004an, 2005ean maketa bate-
kin aurkeztu zuten taldea, hurrengo urtean Donos-
tiako Pop-Rock lehiaketa irabazi zuten eta, orain
arte, bi disko argitaratu dituzte. Iglu bat basamor-
tuan dugu euren azken lana, denen artean au-
rrerakoiena eta harridura gehien sortzen duena.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Txalaparta, 2012

Sacamantecas nuen aita

Liburua

AITOR ARANA

Elkar, 2012

Iglu bat basamortuan

Musika

LAUROBA

Twitter sare sozialaren
interfazea euskaraz

Internet

WWW.LIBREZALE.ORG
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IRUÑEA.Mendebaldea
auzoan pisua errentan
emateko, hiru logela, bi
komun, sukaldea, egon-
gela, terrazaetagarajea-
rekin.�628581031/ 646
674406.

IRUÑEA. Arrosadian 2
logela errentan emate-
ko. UPNAtik 5 minutu-
ra, Goroabe kalean.
�620 209663.

BERA . E z t ega r a
pasea l ekuan p i sua
errentan emateko. Mo-
bleztatua eta berogai-
luarekin. �626 774582.

ITUREN. Etxebizitza
errentan emateko, irai-
letik uztailera. �661
006327.

ELIZONDO. Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko.�646
774117.

BERA. Agerra auzoan,
pisua errentan emate-
ko; 3 logela, igogailua
eta kalefakzioa. �659
963960.

LEGASA. Pisua erren-
tan emateko edo salgai,
berritua eta moblezta-
tua. �677 089046.

IRUÑEA. Donibane au-
zoan pisua errentan
emateko. 3 logea, 2 ko-
mun, egongela, sukal-
dea, trasteleku ttikia,
igogailua eta berogailu
zentrala. Mobleztatua.
600 eu ro tan . � 667
208082.

IRUÑEA. Taxoare ka-
lean, unibertsitatetik
arras hurbil, 5minutura,
bi logela errentan ema-
teko. �658 998340.

ri izenekoeraikinean.Pre-
zioa adosteke. �676
954464.

LEITZA. Pisua salgai,

Landa-Goikoa16 (lehen-
go Renault gainean). Hi-
rugarrena. Igogailua ba-
du, bi komun, barne pa-
tioaestalia (arropa lehor-
tzeko)…Urte batzuk ba-
ditu pisuak baina ongi
dago . Zenba tean? :
155.000 € (26 milioi az-
pitik). Interesatuabazau-
de,mintzatugarbietanik
uste konponduko gina-
tekeela (espekulatzeko:
ez ) . � 619 530386 /
antton.leitza@gmail.com.

ko aukera ere bai. �628
473539.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA.SanJuanenpi-
sua errentan emateko. 4
logela, egongela, sukal-
dea, dena berritua. 2 ko-
mun, trastelekuaeta igo-
gailua. Berokuntza zen-
tralaetaargitsua.750eu-
ro negoziagarriak. �948
510664.

DONEZTEBE. Ameztia
zeharkarr ikan pisua
errentanemateko.3 loge-
la,2komun,egongelaeta
sukaldea.Berogailuzen-
tralaetaeguzkitsua.Pre-
zioanegoziagarria.�669
563188.

UZTEGIn etxea salgai
250.000 eurotan edo
errentanhartzeko,eroste-
ko aukerarekin. Betelutik
2 kilometrora eta Donos-
tiatik 30minutura.Etxeak
lau solairu ditu, 90m2 so-
lairu bakoitzean. Logela
nagusiak 90m2 ditu, 16
m2kobainugelajacuzzieta
tximiniarekin. Beste hiru
logelaetaegongelatximi-
niarekin. 1.000 litrokoga-
solio depositua, erradia-
doreak.Teilatuarenegoe-
raona.15minutura5.000
m2ko herri-lurra, eta etxe
ondoan 400m2ko lur ere-
muaerrentanhartzekoau-
kera. �657 709722.

SUNBILLA. Pisu atikoa
salgai. 2 logela, egonge-
la tximinia itxiarekin, su-
kaldea hornitua, balkoia
eta terraza. Trastelekua
goiko solairuan, marra
garajean, berogailu zen-
trala eta igogailua. Kali-
tateko eraikin berria eta
inguru lasaian. Prezio
onean. Errentan hartze-

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. Prezio onean.
�948 585036.

ZUGARRAMURDI.
Etxebizitza berria salgai.
160 m2ko etxea, sukal-
dea egongelarekin, hiru
gelaetabibainugela,ga-
rajea bi kotxerentzat.
� 619 461423-615
744433.

DONEZTEBE. 2 logela-
kobizitzaberrituasalgai.
15m2ko trastelekuarekin.
112.000 euro. Ez gelditu
ikusi gabe, ez duzu deus
galtzen! �630 160353.

LESAKA. 66 m2ko pisua
salgaiherri erdian.2 tras-
teleku, garajea eta igo-
gailuarekin. Berri-berria.
Prezio negoziagarria.
�657 708866.

LEITZA. Duplexa salgai
KaleNagusian,Etxe txu-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 35,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,450 € kiloa. (+0,025)

Zerramak:
0,650€ Kg/bizirik. (+0,030)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,19 (=)
1.koa 3,89 (=)
2.koa 3,68 (=)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,25 (=)
1.koa 3,97 (=)
2.koa 3,90 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 130,00 (=)
idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00 (=)
idixkoak 140,00 (=)
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,97/3,07
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,60/8,70
8-10 kilokoak: 6,60/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 24tik 31ra bitarteko prezioak)
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UITZI.Pisuaberriaerren-
tan emateko, lur eremu
t t i k i ba tek in . � 696
269511/ 677 026614.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

Lesakakobi ikasle 3. la-
gun baten bila gabiltza
pisu bat konpartitzeko
Iruñean.UPNA ondo-on-
doan (2-3 minutu). Pre-
zio onean.�659 523481

IRUÑEA. Ikasleen pisua
osatzeko lagun bat be-
har da. �664 357554.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

Informatikan ingeniaria
denmutilgaztebat lanbi-
ladabil.Hizkuntzetanabi-
la: euskara etagaztelania
ama-hizkuntzak, ingelesa
erdi mailakoa eta fran-
tsesa eta alemana oina-
rrizkomaila.�677241571.

Neskaeuskaldunbatek
haurrak zainduko lituzke
Leitzan irailetik aurrera.
�667 518404.

Neskaeuskaldunbatek
haurrak zainduko lituzke
Leitzan irailetik aurrera.
�695 716894.

Baztango neska eus-
kaldunak adineko jen-
dea zaintzen lan eginen
luke. Esperientziaduna.
Interna moduan lan egi-
tekoprest.�608070853.

Emakume euskalduna
laneanariko litzateke.20
urtekoesperientziagizo-
nezko nahiz emakumez-
koak zaintzen, ostalari-
tzan, etxeak garbitzen...
�678 074973.

Zonaldeko mutila pin-
tatze lanetan, baserriko
lanetan, mantenimendu
lanetan (lorezaintza,erai-
kuntza...),egurraegiten...
ariko litzateke. Lanean
berehala hasteko prest.
�636 599336.

Gizonezkoa prest dago
lorezaintzarako: belarra
moztu,desbrozatu,men-
dia garbitu... Pertsona
helduenzainketa:eroske-
tak egin, konpainia es-
kaini... Abeltzaintza: ar-
diak, behiak... Garbike-
ta lanak: ostatuak, por-
talak, negozioak...�699
121936.

Berako mutil bat edo-
zein lanetanaritzekoprest
dago. �657 409499.

Emakumezko bat Eli-
zondo edo zonaldean
garbiketa lanak egiten,
plantxa lanetan, frega-
tzen, fregaderan egon
edo pertsonak zaintzen
ariko litzateke. �603
640776.

LANA
eskaintzak

BERA. Neska euskaldu-
nabehardaasteburueta
eskolako opor egunetan
haurrak zaintzeko.�629
694443.

NAFARROAn, ordezka-
ri independenteakbehar
dira: zure nagusia izan,
etxetik lan egiteko, en-
presa independente bat
ezarrietxean.Aurrekoes-
perientzia ez da beha-
rrezkoa. �626 981768.

BERA. Asteburuetan lan
egitekokamarerabatbe-
har da jatetxean. �607
827309.

ARIZKUN. Pertsonabat
behar da bulego batean
lan egiteko. Derrigorrez-
koa frantsesez jakitea.
B ida l i cu r r i cu l uma
info@elbetepvcaluminio.
com-era.

ANIMALIAK
salerosketak

Border Collie zakurku-
meak salgai. Ama eta ai-
ta hagitz onak. Biak la-
nean erakutsi daitezke.
�678 896909.

6 txerrikume salgai, 3
eme eta 3 aketzetarako.
Txerrikumeak uztailaren
9an jaiotakoakdira.Nahi
izanez gero, goizez dei-
tu. �695 716894.

LESAKA. Bi euskal asto
ernarisalgai.Prezionego-
ziagarria.�690 181644.

Ehizerako grifon azul de
gascunaarrazakozakur-
kumeak salgai. �639
518780.
Hiruasto etabi astoku-
me salgai.�680 201222
/669 670130.

ANIMALIAK
oparitzeko

Hiru katukume opari-
tzeko. �948 580231.

Zakurkumeakoparitze-
ko. Euskal ardi zakurra
etaKaukasokomastina-
ren arteko nahasketa di-
ra. �633 356997.

MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumenasalgai. 5
a tekoa . Gaso l i na .
2005ekoa. 65.000 km.
Ongi zaindua. �628
572273.

Yamaha XT 350 moto-
rra salgai, 1988koa, oso
gutxi erabilia eta egoera

onean. Dokumentazioa
ordenean.Prezio interes-
garrian. �619 980909.

Fiat Bravo mulitijet 120
zaldi, 2007 urtekoa,
72.000 km, extra guztie-
kin , hagitz egoera one-
an. �607 890923.

Gas gas 250 cc moto-
rra salgai, 2006koa.
300eraaltxatuaetaextre-
kin.Hagitzegoeraonean
eta konf idantzakoa.
2.400euro.Deitu ilunaba-
rretan. �655 710948.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

Belarra mozteko dis-
koa erosi nahi da. �679
092896.

Bigarren eskukomusi-
ka-tresnaksalgai: akor-
deoiaren teklak,gitarrak,
teklatu elektrikoak. Pre-
zio oneaneta ederki fun-
tzionatzen dute. �630
603130.

ARIZKUN.Egurrezkoar-
mairua salgai, egoera
arras onean. Neurriak:
3 ,80 x 2 ,20 . � 699
375558.
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Alkaiagako OIER
GOIENETXE MARI-
TXALARrek irailaren
23an 5 urte bete-
ko ditu. Zorionak
anaia-arreba eta
gurasoen partetik.
Txoko-marrubizko
5 muxutxu.

NAHIA eta ENAITZ PORTU ZELAIETA
sunbildarrek irailaren 11n eta
23an urtea eta 8 urte beteko
dituzte. Muxu haundi bat familia
osoaren partetik. Ongi pasa
egunak!

Leitzako EKAITZ
GOMEZ ARIZTIMU-
ÑOk 2 urte bete-
ko ditu irailaren
21ean. Zorio-
nak eta muxu
haundi-haundi
bat familia guz-
tiaren partetik!

Lesakako JARE
UBIRIA IRIONDOk
irailaren 1ean 4
urte bete ditu.
Zorionak! Eguna
ongi pasatu du-
zulakoan muxu
aunitz familia
guztiaren partetik.

OIER AGIRRE ARRETXEA sunbilda-
rrak irailaren 16an urteak bete
ditu. Zorionak Sunbilla, Lekunberri
eta Gerendiaingo familien partetik.
Nola ez, bereziki, aita, ama eta
zure arreba Argiaren partetik.
Zortzi mila muxu.

Berako IKER eta SAIOA PETRIRENA
PIKABEAk urteak beteko dituzte
irailaren 6an eta 25ean. Zorionak
familiaren partetik eta ongi pasa
egunak.

BEÑAT eta OIER ERRO MUJIKAk
irailaren 5ean 10 urte bete dituzte.
Ongi pasa zuen urtebetetze
eguna eta jarraitu hain maitaga-
rriak eta jatorrak izaten. Muxu
bana aita, ama eta familia
guztiaren partetik.

AIORA APEZETXEA
ETXEBERRIA goi-
zuetarrak 8 urte
beteko ditu iraila-
ren 24an. Zorio-
nak eta muxu bat
etxeko neskatilari
atta, ama eta
Xaneten partetik.

Erratzuko HARITZ ITURBURUA
JAURENAk irailaren 14an 7 urte
bete dituelako zorionak familia eta
berexiki bere anaia Iker eta bere
bi lehengusu Naroa eta Enaitzen
partetik. Muxuak.

ANER DEL POZO RIOPEDREk urtea
bete du irailaren 11n. Zorionak
gure ANERtxo bihurriari Lesakako
familiaren partetik! Muxu erraldoi
bat! Paaaa!

Arantzako HARRIET ETXEPETELEKU
ZABALETA k urtea bete du irailaren
16an. Hagitz pozik gaude gure
artera etorri zinenetik. Aunitz urtez
eta mila muxu familiaren partetik.

OIER AGINAGALDE IPARRAGIRRE
etxalartarrak 3 urte beteko ditu
irailaren 26an. Zorionak eta muxu
haundi bat atta, ama, Aimar,
amatxi eta Enaitzen partetik.

ENEKO ALMANDOZ URBISTONDO
igantziarrak urtea beteko du urria-
ren 2an. Zorionak eta muxu haun-
di bat familia guztiaren partetik.

Aunitz urtez
SONIA! Urrirun
sartzearekin ba-
tera, gure ileho-
riak urte bat
gehiago eginen
du. Muxu haun-
di-haundi bat!.

Igantziko UNAX URTXEGI RODRIGO
etxeko pottokoak bere lehenbiziko
urtea beteko du irailaren 29an.
Zorionak eta muxu potolo potolo
bat familia guztiaren partetik.
Sanmigel Egunean zure etxera
goaz bazkaltzera, prestatu bazkari
eder bat!

ANARTZ LUJANBIO NARBARTE
goizuetarrak 4 urte beteko ditu
irailaren 25ean. Zorionak torero!
Eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetik eta berexiki
amatxoren partetik.

Trikitixabaterrentanhar-
tuko nuke ikasturte oso-
rako.�666 663642/ 948
453460.
Enpakadorea salgai,
New Holland markakoa.
�660 251884.
Eusebio Arizaga marka-
ko eskopeta paralela
raiatua etamotza salgai.
Kanoiak 60 zentimetro-
ko luzera, kanoi bat raia-
tua eta bertzea zilindri-
koa. Kulata pistolet-er-
dia eta bi gatilo. Oilago-
rretarako aproposa, bai-

tabasurdean resakatzen
ibiltzeko, raiatuaongidoa
breneke balekin. �686
730516.

Bigarren eskuko pianoa
salgai, egoera eta prezio
onean. �618 962561.
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