
‘Baztan’ filma urriaren 5ean
estreinatuko dute zinema aretoetan
Irailaren 24an egin zuen lehen agerpena Donostiako Zinemaldian.

2012ko urriaren 4a | XXXII. urtea | 575. zenbakia www.ttipi.net

Moda gehigarria
Gehigarri berezia � 11-19

ELGORRIAGA � 28
Onddo eta Zizen besta
urriaren 6an eta 7an

BAZTAN � 40/42
Herriko bestak Anizen
eta Gartzainen

MALERREKA � 31/32
Urriruko besta B. Labaienen
Euskararen Eguna Zubietan

LEITZA � 38
Aurrera Elkartearen
Eguna larunbat honetan

� 45

ZOZKETAK � 2

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

ELKARRIZKETA � 3

Leitzaldean
Berdintasun Plana

egiteko lanean
Urte hasieran hasi zen
berdintasun teknikari
gisa Amaia Zalba.
Orain artekoaz eta

etorkizuneko erronkez
mintzatu zaigu.

ERREPORTAJEA � 4-5

Garai batean
kontrabandoa zela
eta orain turismoa
dela, elkarlanean

segitzen dute
Xaretako herriek

Berriki Xaretaren Eguna
ospatu dute lehen aldiz.

� 48



2 | PUBLIZITATEA
ttipi-ttapa | 575 zk.

2012.10.04



ELKARRIZKETA | 3
ttipi-ttapa | 575 zk.

2012.10.04

Amaia Zalba, urte hasieran hasi zen Leitza,
Goizueta, Areso eta Aranon berdintasun tek-
nikari gisa lanean. Ultzamako Gizarte Zerbi-
tzuetan ere ari da, bi tokietan lanaldi erdian.

Astearte eta ostiraletan Leitzako bulegoan
egoten da eta astelehen eta ostegunetan
Ultzamakoan. Asteazkenetan, berriz, txanda-
ka ibiltzen da, batean leku batean eta hu-

rrengo astean bestean. Emakume eta gizo-
nen arteko berdintasuna lortu delaren idea
azken aldian zabaltzen ari dela iritzi dio,
«baina oraindik hastapenetan gaudela».

Amaia ZALBA | Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako berdintasun teknikaria

«Sentsibilizazioa beharrezkoa da,
hortik sortzen baita ekintzarako gogoa»
G. PIKABEA | LEITZALDEA

Orain artekoaz zein ba-
lorazio eginen zenuke?
Ni kontratatzean, Leitza,
Goizueta,AresoetaAra-
noko Gizarte Zerbitzue-
tanBerdintasunarloasor-
tu zen, eta bertan jaso
nuen harrera atsegina
izanzen,etahorrekhasie-
raerraztuzuen.Orainar-
teegindakolanarenbalo-
razioa oso positiboa da,
batez ere, herrietan jaso
dudan erantzuna zabala
izan delako, eta lan ho-
netanhori funtsezkoada.
Zer egin duzue orain
arte?
BerdintasunZerbitzuba-
tek martxan jartzeko be-
harduenlehenengogau-
za Berdintasun Plan bat
da,egitendenguztiahor-
tik abiatzeko. Kontua da
BerdintasunPlanaegite-
koaurretikbertakoegoe-
ra zein den ezagutu be-
har dela, bertako erreali-
tateariegokitzekoetaPla-
naefektiboa izateko.Eta
horretangaude.Berdinta-
sunPlanaegitekohirutal-
desortugenituen,etatal-
deetan herrietako egoe-
ra aztertzen ari gara, be-
harrezko gauzak antze-
manetaondoren,Berdin-
tasun Planean zehazte-
ko.Leitzan taldebatosa-
tugenuen,Aresonbeste
bat,etaGoizuetaetaAra-
non bestea. Bestalde,
NafarroakoGobernuaren
dirulaguntzarekinforma-
kuntza saioak egiten ari
gara.Apirileanhasi ziren
etaazaroanbukatukodi-

ra, eta zonaldeko politi-
kari, teknikari eta eragi-
leeiberdintasunazforma-
kuntzaminimobateskain-
tzea da helburua, bakoi-
tzak bere esparruan lan
eginahal izateko.Eskola
eta institutuarekin ere
koordinazioan ari gara.
Zersomatuduzuherrita-
rren aldetik?
Erantzuna oso ona izan
da.Etorrinintzeneanera-
gile eta erakundeetako
ordezkariekin biltzen ha-
sinintzen,nireburuaaur-
keztuetanireasmoakpla-
zaratzeko. Batzuek ber-
dintasunarengaiaezeza-
guna zuten, hau da, en-
tzunazuten,bainaezze-
kitenzertanzetzan.Hale-
re, beraien jarrera irekia
izanzen,etahonekasko

erraztu zuen. Gaia nahi-
ko gutxi landuta zegoen
erakundeetanetaezjakin-
tasunasomatunuenhain-
bat tokitan,bainanatura-
la da.Emakumezko zein
gizonezkoekerakutsidu-
te interesa,bainaegiada
eragileedoerakundeas-
kotanemakumezkoakdi-
rela gaiarekin sentsibili-
zazio gehiago dutenak,
etahortaz,gehienhurbil-
tzen direnak. Hala ere,
oso pozik nago gizonez-
koen inplikazioarekin.
Berdintasun Planaren
ildonagusiakzeinizanen
dira?
Ildoak,helburuaketaekin-
tzak oraindik zehazteko
daude, baina taldeetan
ateratakoinformazioaren
araberakoakizangodira,

errealitatera ahalik eta
gehien hurbiltzeko. Lan-
tzeko beharrezkoak di-
renildoenarteanzeharle-
rrotasuna dugu, genero
berdintasunaarloguztie-
tatik lantzeko izango de-
na.Honetazaparte,badi-
ra bileretan ateratako
hainbatgaiere: hezkide-
tza, emakumeen kontra-
ko indarkeria, partehar-
tzea,bateragarritasuna...
Zein da lau herrietan
egoera?
Lauherrietanegoerana-
hiko antzekoa da, kon-
tuan izanda,bakoitzaren
berezitasunetaaukerak.
Orokorrean, berdintasu-
na ez damodu zabalean
landu, herrimugimendu-
tikegindenakenduta.He-
rrien arteko ezberdinta-
sunei ere erreparatzen
saiatuko gara Berdinta-
sun Plana martxan jar-
tzean.Niretzat, lauherrie-
tansomatududaninplika-
ziorako eta lan egiteko
gogoadainteresgarriena.
Aurrera begira zein as-
mo dituzue?
Berdintasun Plana egi-
tea da orain helburu na-
gusia, etahurrengohila-
beteetanbukatukodugu.
Gero, martxan jartzea
izango da helburua, eta
horretarako berriz ere
eragile eta erakundeek
konpromiso batzuk har-
tubeharkodituzte,plana
bete eta parekidetasu-
nean eta berdintasu-
neanoinarritutakoharre-
manetan bizitzeko, des-
berdintasunik gabe.

UTZITAKO ARGAZKIA

Amaia Zalba berdintasun teknikaria bulegoan.

HUTSUNEAK
«Hutsunea formakun-
tza eta sentsibilizazio-
an dago. Gaia ez da ia
ezagutzen, eta ezagu-
tzen den kasuetan za-
lantza asko daude, eta
honi buelta emateko
jendeari tresnak eskai-
ni behar zaizkio. Sen-
tsibilizazioa beharrez-
koa da, hortik sortzen
baita ekintzarako go-
goa. Emakumezkoek
urteetan jasandako
diskriminazioei errepa-
ratu behar diegu au-
rrena, egungo egoera
aztertzeko eta dihar-
dutenak ezagutzeko,
eta gero, hauek ekidi-
teko ekintzak egiteko»
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G. PIKABEA | XARETA
Zelai zuhaiztua.Hori-

xe da Xaretak erran na-
hi duena Joxemiel Ba-
randiaran zenaren ara-
bera.1936kogerrahasi
zenean, sorterritik er-

besteratu eta Saran ur-
teakemanzituenBaran-
diaranek eta Xaretako
lurraldea aztertzen lan
haundia egin zuen. Eta
inguruko herriek berak
emandakohitzaaukera-

tu zuten 2005eanXare-
ta elkartea sortu zute-
nean.Ainhoa,Sara,Ur-
dazubietaZugarramur-
di herriek duela zazpi
urte sortu zuten Xareta
elkartea,elkarlaneanari-

XARETA � AINHOA, URDAZUBI, SARA ETA ZUGARRAMURDI

Garai batean kontrabandoa
zela eta orain turismoa dela
herrien arteko harremana
ez da sekula eten Xaretan
Elkarlanean segitzen dute Ainhoa, Urdazubi,
Sara eta Zugarramurdik

Ainhoa, Urdazubi, Sara eta Zugarra-
murdik elkarren arteko harremanak
sustatzeko Xareta Eguna antolatu
dute aurten lehendabiziko aldiz.
Urdazubi eta Ainhoa lotzen dituen

bide turistikoa ere inauguratu dute
eta gisa honetara, pottokaren ibilbi-
dearekin lau herriak elkartu dituzte.
Lehen edizioaren ondotik, besta
urtero herriz aldatzeko asmoa dute.

tzeko. Hala ere, hartu-
emanasekulaezdaeten
eskualde honetan. He-
rrihauekbetidanikegon
diraharremanetan, lan-
kidetza hitzarmenak
egin izandituzteeta90.
hamarkadarenhasieran,
ekimenturistikoakbate-
ra bideratzeko elkartu
egin ziren. Orduan,
1994an, berreskuratu-
takoadaPottokaren ibil-
bidea, Sara, Zugarra-
murdi eta Urdazubi he-
rriak lotzen dituen bide
historikoa.Horrez gain,
azoketanelkarrekineza-
gutzera ematen hasi
ziren.

Azken urteotan, be-
raz,elkarrekinmugaegi-
teaz gain, bada elkar-
lanerako biltzen dituen
bertzeezaugarribat: tu-
rismoa. Egia da honda-
kinen kudeaketa ere el-
karrekin egiten dutela
Lapurdiko bertze herri
batzuekin batera, eta
egunerokoan,bestakdi-
rela, erosketak egiteko
dela, edo familia tar-
tean dela, harremanak

ugariak direla lau he-
rrien artean. Dena den,
gaur egun Xareta el-
kartearen helburu na-
gusia turismo mailan
indartzea da.

XARETAREN EGUNA
Irailaren16an, lauhe-

rriek Xareta Eguna os-
patu zuten Urdazubin
eta lau herrietako he-
rritarrekinbatera, lauau-
zapezak bildu ziren:
HenriDagerre (Ainhoa),
Battitt Laborde (Sara),
SantiagoVillares (Urda-

DATUA

3.650
BIZTANLE

inguru dituzte Xareta
osatzen duten lau herriek.
Sara da haundiena 2.400

biztanle ingururekin;
Ainhoak 650 inguru ditu;
Urdazubik 390 inguru eta
Zugarramurdik 210 bat.
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«Inguru honen partikularta-
suna ezagutarazteko balio
du, baina indar gehixeago
har dezan nahiago genuke»

«Elkartea gauza ona da
eta elkarrekin lan egitea
bakarrik aritzea baino
hobea da guretzat»

«Lehen kontrabandoa zela
eta orain turismoa dela, lau
herrien harremanak segitu
egiten du»

«Mugaadministratiboakhordaude,baina
betitik harreman azkarki izan da saratar,
ainhoar, urdazubiar eta zugarramurdiarren
artean». IritzihorretakoadaBattittLaborde,
2008tikSarakoauzapezadena.Etagaine-
ratu digunez, «lehen kontrabandoa zela
mediobazenharremanaetagauregun, tu-
rismoak lotzen gaitu, baina egunerokoan
bertzelakoharremanakerebaditugu: herri-
kobestetarajoatengara,mandatuakbertze
herrietanegitenditugu...».Laborderenirudi-
ko,«EuskalHerrimailanharremanakbehar
dira» eta horretarako aproposa da Xareta
elkartea: «inguru honen partikulartasuna
ezagutarazteko balio du», dio, nahiz eta
onartuduen«indargehixeagohardezan»
gustatukolitzaiokeela.Bertzeherriekinha-
rremanak sortzearenaldekoadaeta iraila-
ren 23an Lizarietan Etxalarko Udalarekin
egindakousategietakohitzarmenaerebide
horretankokatudu:«biherrietakojendeak
elkar ezagutzeko. Aitzakia bat behar da,
zerbait muntatu, eta horrela sortzen dira
harremanak».EtaUrdazubinegindakoXa-
retaren Egunaz ere baikor mintzatu da:
«egun xarmanta izan zen». Etorkizunera
begira,«gurekomunikazioaturismomailan
indartueginnahidugu», errandigusarata-
rrak.Bainaturismotikat,Xaretaindartzeko
badituideiak:«kirolmailan,adibidez,Xareta-
ko ekipak sortzen ahal dira. Denboretan
entseiatuzirenetaorainereegindaiteke».

2007azgeroztikSantiagoVillaresdaUrda-
zubiko alkatea etaberaz, bera alkatetzan
sartzerakoXaretaelkarteasortuazen.El-
kartearen lanarekinkontentdagoelaaitor-
tu digu: «denbora puxka batez sobera
mugitugabeegondela»aipatudu,baina
«orain kontent gara, elkarrekin segitzea
ona dela pentsatu dugu eta indartu egin
nahi dugu. Xareta Eguna ere antolatu du-
guherriakgehiagoelkartzekoeta jendea-
renerantzuna ikusita,baloraziopositiboa
egindugu».Xaretaelkarteak turismoalde-
tik herriari lagundu diola uste du Villa-
resek, «elkarrekin lanegiteaeta elkarri la-
guntzea gure mesederako izan da. Ber-
tze herrietara joaten den jendea gurera
ere etortzen da, eta ferietara ere elkarre-
kingatengaraetahorrekere lagunduegi-
ten digu». Dena den, Xaretako bertze he-
rriekin «betidanik»harremanona izandu-
tela azaldu digu Urdazubiko alkateak:
«historian, lau herriak beti elkarrekinmu-
gitu izan gara, lehen kontrabandoa ba-
zen eta horrez gain, badira familiak herri
batean eta bertzean». Beraz, Villaresen
hitzetan, «elkartea ona da eta elkarrekin
lan egitea bakarrik aritzea baino hobea
da guretzat». Etorkizunera begira, elkar-
laneansegitzekogogozazalduda:«orain
artebezala laneansegitukodugu,eskuo-
rria ere berrituko dugu eta ferietara ga-
ten segituko dugu».

� XARETA OSATZEN DUTEN ESKUALDEKO UDALERRIETAKO ALKATEAK SOLASEAN

Battitt LABORDE | SARA Santiago VILLARES | URDAZUBI Laxaro DAINZIART | ZUGARRAMURDI

24 urtez zinegotzi izana da Laxaro Dain-
ziart eta ilbeltzaz geroztik bera da Zuga-
rramurdiko alkatea. Ongi ezagutzen du
udaletxeko martxa eta Xareta elkartea-
ren harat honatak ere ezagunak ditu. El-
karteari esker, «lau herriek elkarrekin di-
rulaguntzak lortu eta obra aunitz egin»
direla dio eta gaineratu digunez, Xareta
sortuzenetik«Zugarramurdikzerbitzuge-
hiago ditu eskaintzeko eta bisitari gehia-
go erakartzeko balio izan digu. Iparral-
detik honat ekartzen ditugu eta alderan-
tziz». Dainziartek onartu du lau herrien
artean beti izan direla hartu-eman onak:
«lehen, kontrabandoa zela eta orain tu-
rismoa dela, harreman horrek segitu egi-
tendu».Harremanhorren lekuko,honda-
kinenkudeaketaelkarrekinegitendutela
ere oroitarazi digu, Lapurdiko bertze he-
rri batzuekin batera: «proiektua lau he-
rrien artean egin zen eta gu iparraldetik
hurbil gaudenez, onartu egin ziguten».
Berriki egin den Xaretaren Egunaz ere
mintzatu zaigu: «Xareta hemen dagoela
agertzekomodua izandaetaaldi berean,
lau herriak elkartzeko balio izan du». He-
mendik aitzinera ere, elkarlanean segi-
tzekoprestagertudaalkateaetaetorkizu-
neko proiektua izan daitekeena propo-
satu du: «kontrabandoaren bidea edo le-
henagoko istoriobatmuntatzeaongiego-
nen litzateke», adierazi du.

zubi) eta LaxaroDainziart (Zu-
garramurdi). Xaretako Bidea-
renbarne,eurek izanzirenegun
horretan Urdazubitik Ainhoa-
radoan ibilbide turistikoa inau-
guratu zutenak. Lehendik ere,
Ainhoa eta Urdazubiko bizila-
gunek erabiltzen zuten bidex-
kahau,bainaorainegokitueta
pottokekin seinaleztatu dute.
Bidearenhasmentaadierazten

duenmugarria,berriz,Urdazu-
biko Genaro Fagoaga esku-
langileak egin du. Orain arte,
Urdazubitik Zugarramurdira,
Zugarramurditik Sarara eta
SaratikAinhoaraseinaleztatu-
takobidebatetik joatekoauke-
ra zegoenpottoka urdinari se-
gituz; eta orain, bide berri ho-
nekin,AinhoaetaUrdazubiere
lotu dituzte eta honela lau he-

rriak elkartuta gelditu dira. Xa-
reta Egunari segida emateko-
tan geldituak dira lau herriak,
urtero besta herriz aldatuz.

Baina ospakizun egun ho-
rretatik haratago, lau herrieta-
koauzapezaketaturismoardu-
radunak bilerak egiten dituzte
etaelkarrekintramitatzendituz-
te turismorabideratutakodiru-
laguntzak zerbitzu berriak es-

kaintzeko eta bisitari gehiago
erakartzeko.Turismoazoketan
ere elkarrekin ibiltzen dira, Do-
nostia, Bilbo edo Miarritzeko
azoketan behintzat bai eta ho-
rrela segitzeko asmoa dute,
naturondareaezezik,historiau-
rretikhasitagaureguneraarte
iraunduenharremanamanten-
tzen eta euren inguru ederrak
ezagutzera emateko lanean.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Baztan filma estreinatu dute Donostiako
Zinemaldian. Alex de la Iglesia Zugarramur-
din ibiliko da asteotan grabatzen. Urdazu-

biko lezea ere film baten eszenaleku izan da berri-
ki. Bere garaian, Orson Welles-en Campanadas a
medianoche, Luis Mariano protagonista zuen El
Cantor de Mexico, La fuga de Segovia edo Vacas
filmeen irudiak ere gurean hartu ziren. Artistak!

Baztandik Jolibutera

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1998.09.10 / TTIPI-TTAPA 237. zbk

Josetxo Oronoz, Arkupeak elkarteko diruzainari omenaldia
Duela hamar urte, urriaren 10ean omenaldia egin zioten Iruritan Josetxo Oro-
nozi, Arkupeak elkarteko diruzainari eta herriko delegatuari. «Nik ahal dudana
egiten dut eta ez dut uste omenaldia egiteko merezimendua badutenik», aipa-
tu zigun Oronozek, nahiz eta bere kideek bertzela uste zuten. Ameriketan ibili
ondotik, Elbeteko Zapatillera del Baztan lantegian aritu zen Oronoz lanean,
fabrika itxi zuten arte. 1989an hasi zen Arkupeak elkartean, «ikusten nuen Fe-
lipe [Ganboa] hor ibiltzen zela karrakilan, bere mainguarekin, eta orduan hasi
nintzen laguntzen». Beraz, 13 urtez elkartean egindako lana eskertu zioten.

Uda idor joan da, euririk ia ez dugu sentitu
eta iturri zein errekak agorturik edo agortu
hurren. Halakoetan gertatzen den bezala,

ura behar moduan zaindu gabe, gero komeriak!
Horixe da, segur aski, hondarreko urteotan NAko
ondasunei gertatu zaiena... lehenurtegi guziak so-
sez gainezka omen zituzten, egun, ordea, ia urik
gabeomendaude,zulotikzu-
lora alferrik isuri baita. Hara
bertzela bizirauteko banke-
txe batek «NAko Caixa-Cai-
xa NA» izena «aldatu behar
izana». Gobernuek, jendea-
ren gisa, dirua nolanahi isur-
tzen utzi dute, eta orain be-
reziki zaindu behar diren alorrak ureztatu gabe
uztera «behartuak» omen. Ondorioz, hezkuntza,
euskara, kultura, industria, laborantza, abeltzain-
tza, eta abar erre eta kiskaltzen, joan den udako
agorteagatik gure inguruko belaiei gertatu beza-
laxe. Bitartean, udazkenak euria ekarriko digu ze-
rutik beheiti; halere, bertze idortea luze heldu da
eta luze joaki da.

Idor

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

«Halere, bertze
idortea luze
heldu da eta
luze joaki da»

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaina

Hirugarren urtez segi-
danNazioartekoArtzain
Zakur lehiaketa irabazi
duTtikirekin.Helduden
urtean 10 urte eginen
dituTtikiketa«jubilazioa
hartzeko eskubidea»
duelaesanduartzainak.

Angel Maria VILLAR
EFFko presidentea

EspainiakoFutbolFede-
raziokopresidenteaes-
kualdeanbarna ibili zen
irailaren 21ean. Lesa-
kako eta Doneztebeko
futbol-zelaiak ikusi eta
taldeetako ordezka-
riekin bildu zen.

Teodora MITXELENA
Iruritako abeltzaina

Piriniar arrazako behi-
azienda lehiaketaren
barnean, Baztango xe-
xenkoetaurruxaonena-
ren sariak eskuratu zi-
tuen Xorneakoak. 8-18
hilabetekourruxetanere
lehen saria lortu zuen.
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BerakoSanEstebanak.Arratsaederki pasatuon-
dotik, eguna argituta lau gazte oinez trenbide
zaharretik abiatu dira Lesaka aldera, erretira-

dan. Hara non halako batean, auto gorri bat pasatzen
den kuadrilaren erditik, eta haien parean gelditu, bi-
dea moztuz. Bi morrosko gazte ateratzen dira, autoa-
ren kolore bereko uniformea jantzita, gorputza Otsan-
goko pinuak baino tenteago paratuta biek, umore ilu-
neko aurpegiarekin. Bertze lau gazteak, mozkor xa-
mar egonagatik ere, ohartu dira beraiengatik gelditu
direla. Hor hasten da zirkua. Identifikatzeko. Lau gaz-
teek zer bada, horretarako arrazoirik ez baitago, goi-
zez trenbidetik ibiltzea debekatu ez badute behintzat.
Poliziakeurenera, identifika-
tzekoetapunto.Gazteekdio-
te mozkortuta autoa hartuz
gero gelditu egiten dituzte-
la, baina etxera oinez buel-
tatuz gero baita ere, beraz,
ea diferentzia non dagoen.
Harroputz lehian poliziei ira-
baztea, ordea, ezinezko mi-
sioa da. Buelta ematerik ez
duenargudioabotatzendie-
te poliziek gazteei, edozein
demokrata ‘knockout’ utzi-
ko lukeena:300eurokomul-
taparatudiezaieketela«por-
que sí». «Porque sí», bai, Beratik Lesakara trenbide-
tik oinez joatea debekatzen duen legerik ez baita sor-
tu oraindik, nahiz eta mozkorra joan. Bukatu da ha-
mar minutuko eztabaida. Karnetak hartu dituzte poli-
ziek, zer nolako lau espezimen arriskutsu gelditu di-
tuzten konprobatu dute zentralitarekin edo auskalo
norekin, etaetorritakobidetik joandira.Horrelakozen-
bat pasadizo gure eskualdean? Soberan. Arantzako
azken inauterietakoa, adibidez, aurpegia tapatuta ze-
ramaten bi foralek auto bat gelditu zutenean, bertan
zihoazen sheriff-a, mexikanoa, pailazoa eta orain ez
naiz oroitzen zer gehiago identifikatzeko eta katxea-
tzeko. «Controldeseguridadciudadana»,omen.Aran-
tzakosarreran!DenokbaitakiguBortzirietakoherri ho-
rretanMedellinekokartela,Napolikomafia etaLosAn-
gelesko bandak elkartzen direla. Ebro hegoaldetik
etorri ziren berdezko sinpatiko horiekin nahikoa ez,
eta orain Iruñea aldetik edo beheitigotik etorri diren
erdaldunen «porque sí»-ak eta «control de seguridad
ciudadanak»agoantatubehar. Eta zer egin?Hitza era-
biltzeak ez baitu balio, haiena gehiago baita, eta ho-
rrek konbentzitzen ez bagaitu porra eta komisaria pi-
suzko argumentuak dira. Kexarik badugu epaile ba-
tengana jo dezakegula? Bai noski, Realari Japon Se-
villak arbitratzea bezala. Ez zaio inori mundua des-
kubritu hemen goitiko lerroetan, baina ez dago gaiz-
ki tarteka oroitaraztea kanpotik etorrita nortzuk traba-
tu nahi duten gure eskualdeko bizikidetza.

Trenbidetik ere ezin lasai ibili

«Ebro hegoaldetik
etorri ziren
berdezko sinpatiko
horiekin nahikoa
ez, eta orain Iruñea
aldetik edo
beheitigotik
etorri diren
erdalduneen
Porque sí-ak
agoantatu behar»

Mikel RODRIGUEZ

Zeri buruz egin txanda hontako sermoia?Au-
rreko alean hiru lagunek, Iritzia atalean ager-
tuko ideietan aurkitu dut inspirazioa, baime-

nik eskatu gabe (barka nazazue) gaiak hartu eta
nahasiko ditut: Alardea, astopitoak eta garai be-
rriak.
Ainarak zioen bezala, dena aldatzen da, gizakia al-
datzen ari da, lehen ulertzen ez ziren gauzak gaur
ulertzen dira, lehen egiten ziren gauza aunitz, gaur
egin ezdira egiten, eta abar.Gizakiakmunduari bu-
ruz duen ikuspegia aldatzen ari da, lehen bakoi-
tzarenhurbileko taldeadefendatzenzen,gauregun
mundu guztiarentzat eskatzen ditugu eskubideak.
Alegia, uste dut poliki-poliki gizakia hobetzen ari
dela, bere zalaparta eta sufrimendu guztien gaine-
tik.
Jexuxek zioen bezala, garai berria dator, eta nire
ustez garai berri bakoitzak ulermena eta ikuspegia
zabaltzea eskatzen du, kontrakoa, berriz, astopito
izatea da, atzera egitea. Korok aipatu bezala asto-
pitomota pranko dabiltza oraindik, baina lasai, ho-
ri ulergarria da, gauzak
ez dira gabatik goizera
aldatzen.
Zer da Alardea? Honda-
rribiko alardearen web
orrian ikusidudanez,hitz
horren erranahi bat mili-
tarra da, armak erakutsi
eta prestatzeko ekintza.
Baina «arrandia» edo
«erakutsi nahia» ere
errannahidu,etaniri Irun
etaHondarribikoalardee-
tangertatzendenaasto-
pitokeriaerakustaldia iru-
ditzen zait. Soldadu edo
gudari izanbeharraezda
gauza ona, berdin ema-
kumea ala gizasemea.
Argi dago gizakiaren ga-
rapenean hainbat gauza desagertzen direla eta
bertze berriak sortu, eta desagertze hortan ikusten
ditut nik hainbat ohitura ero, zezenketak bezala-
koak, eta sufrimendua sortzen duten hainbat gau-
za, armak eta gudak errate baterako. Alegia, giza-
kiaren eboluzioan sufrimenduak desagertzera jo-
ko du edo bertzela ez dugu luze iraunen. Ikusi ber-
tzerik ez dago ETAk ere borroka armatua baztertu
duela, bakea da etorkizuna.
Hortaz, ez dut uste Alardeetan emakumeek parte
hartzea konponbideadenik, liskarrak eta sufrimen-
dua sortzen duten ejerzito eta armak desagertzea,
eta haien goralpena egiten duten tradizioak gal-
tzea baizik.

Astopitokeriak, betikoak,
garai berriak

«Ez dut uste
Alardeetan
emakumeek parte
hartzea
konponbidea denik,
liskarrak eta
sufrimendua
sortzen duten
ejerzito eta armak
desagertzea eta
haien goraipamena
egiten duten
tradizioak galtzea
baizik»

Joseba URROTZ

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Anormalizazioa

Jon ABRIL
(Berako alkateordea)

TTIPI-TTAPAko edi-
zio digitalean (www.tti
pi.net) Lesakako futbol
zelai berrituaren inau-
gurazioa biltzen duen
albistea ikusi dut. Be-
rriak ez du harritzeko
gauza handirik. Argaz-
kiak, ordea, bai, eta au-
nitz. Beti Gazteko, Le-
sakako Udaleko, Nafa-
rroako eta Espainiako
Futbol Federazioko or-
dezkariak eta herriko
apaiza ageri dira ar-
gazkian. Eta bi gauzak
eman didate atentzioa
(eta mina!): Argazkiko
denak gizonak dira.
«Normala!» erranen du
bakarrenbatek.Norma-
la, futbolagizonenkon-
tua delako. Normala,
udal agintari gehienak
gizonak direlako. Nor-
mala, apaizak ere gizo-
nakdirelako.Emakume
eta gizonen arteko au-
kera berdintasunari ez
diote bateremesederik
egiten horrelako ar-
gazkiek.Etaerruaezda
argazkilariarena, berak
errealitatehorriargazkia
bertzerik ez baitio egin.
Tamalez, hori da egu-
nero gure gizartean,

oraindik, errotuegiada-
goen argazkia. Edono-
la ere, hausnartu behar
dugu.Horrelakoargazki
batek tokia izan behar
dukomunikabidebate-
an? Eta hau guztia lau
emakumek tratu txa-
rrengatikLesakakouda-
lerrian salaketa paratu
duten hilabete berean.
Eta harritu egiten gara,
oraindik.

Eta bertzetik, zerga-
tikbedeinkatubehardu
XXI.mendeanapaizba-
tek instalazio publiko
bat?Bistandaaunitzek,
oraindik, ezdutelauler-
tugizartehauanitzade-
la.Kristauak,musulma-
nak,ateoak,ebangelis-
tak…eta segurubertze
erlijio batzuetako ema-
kume eta gizonak bizi
gara gure herrietan,
Bortzirietan. Zergatik
bakarrik eliza katoliko-
koordezkaria?Gehien-
goa delako?Historikoa
delako?

Udalordezkariokba-
dugu ardura, sozietate
laikobateraikitzenhas-
teko, eta emakumeei
dagokien tokia eskain-
tzeko. Har dezagun ar-
dura denok. Hitzetatik
ekintzetara pasatzeko
garaia da. Anormaliza-
zioarekinbukatzekoga-
raia.

Barcinak armak
maite ditu

Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Iruñea)

Irudiekezduteengai-
natzen. Gaur, irailaren
26an, beste leku asko-
tanbezalaxe,Iruñeanere
agindua emandiete po-
lizia foralei kalera atera
etamanifestazioakpus-
katzeko; horren ardura-
dunaNafarroakoGober-
nuburudenYolandaBar-
cina andrea da. Dagoe-
neko,behinbainogehia-
gotan erakutsi du bere
arma zaletasuna. Hi-
tzezko argudioak buka-
tzen zaizkionean, or-
duan du gustuko bere

menpekoak diren foru-
zainak erabili eta jendea
jotzea.

Iruñean, irudiak ikusi
ditugu, manifestazioko
jendeamodutxukuneta
egokian zihoanean, Sa-
ratsate pasealeku alde-
rairistenarizirenean,hor
agertu dira foru poliziak
probokatzera eta tiroak
botatzera,pertsonahel-
du, zahar, emakume,
haur,etaabarrenartean;
kamerek harrapatu di-
tuzte. Gero Barcina an-
dreaketaberelaguntzai-
leek esanen dute, beti
bezalaxe, ohiko pertso-
nabortitz etabazter-na-
hasleak izan direla isti-
luak eta gatazkak hasi
dituztenak, baina be-
giaketabelarriakdituzten

pertsonak (gehien-ge-
hienak) gero eta gutxia-
goengainatuahaldituzte.

Barcina andreak ge-
ro eta arrazoi-indar gu-
txiago dauka eta horre-
xegatikerabiltzenduge-
ro eta gehiago indarke-
riaren arrazoia. Badaki
denbora bukatzen ari
zaiola eta hauexek dira
ematen saiatzen ari den
azken ostikadak. Yolan-
daBarcinasuperandrea,
egunen batean ere ero-
riko da bere botere guz-
tiarekin, munduan bere
aurrean makina bat ha-
rroputzetaagintzaileero-
ri den bezala.

Barcina, indarkeria
gutxiago,gizarte lange-
hiagoetaapaltasunhan-
diagoa!!!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Iker GOROSTERRAZU (Ituren) • Doinua: Gregario edo laguntzaile naiz

Aspalditikan dagon ohitura
askorentzako demanda
arbasoentzat bizirauteko
beharrezkoa izan da
baina gaur egun bertzelakoa
da eskopetan eztanda
goiz-goizetikan parranda
gauerarte dinbi-danba
usoak ezin egon geldirik
ta basurdeak etzanda
udazkenean iristen baita
beti ehiztarien txanda.

Animaliei tiroak bota
zakurrak harrapatzeko
badaezpada arma eduki
beti kartutxoez lepo
lagunartean solas ta solas
otordu onak tarteko
egun osoa konpleto
bizio honen menpeko
nahiz eta aunitz izan gai honen
inguruan errateko
ehiztari batek azal dezake
dena nik baino hobeto!

Dinbi-danba, ehiztarien txanda
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola aurkeztuko zeniguke nor
den Iratxe Gamio?
Anizen bizi den neska gazte bat.
Denbora librean zer egitea gus-
tatzen zaizu?
Kirola egitea, musika aditzea, la-
gunekinegotea, liburuak leitzea...
Aniz,Baztangoherririk ttikiena...
Eta aski gustura egoten eta bizi-
tzen dena.
Baztandarra ala aniztarra. Zer
sentitzen zara lehenago?
Lehenik aniztarra eta bere herriaz
harro dagoena, eta gero baztan-
darra.
Anizko tokirik gustukoena?
Tokiguztiakgustatzenzaizkit,bai-
na bat aukeratzekotan, frontoia
etabazterhori...Hanpasatzendi-
tudalako ordurik gehienak...
Zer dute Anizko bestek bertze
herrietako bestek ez dutena?
Nire herriko bestak direla.
Hau irakurrikodutenaknolagon-
bidatuko zenituzke Anizko bes-
tetara?
Nahiz eta Baztango herri tti-
kiena izan, arront ongi pa-
satzen dela eta denak
gonbidatuak zaudetela.
Zer moduz ikasketak?
Orain artio ongi, baina
aurten gauza aldatzen
da, ikusiko da, kurtsoa

hasi bertzerik ez baita egin.
Zer izan nahi duzu gerora?
Dudatannabil: administraritza ika-
si, geografia, kazetaritza...
Larunbaterako planik ederrena
zein da zuretzat?
Goizeanmantsoartio loegin, fron-
tenisean aritu, lagunekin afaldu
eta besta egin.
Amets bat?
Estatu Batuetarat joatea, Reala
Championsean berriz ikustea...
Bakarrenbatagudobetetzeagus-
tatuko litzaidake.

«Euskarak babestu
egin du mitologia.
Amalur eta Mari dira
pertsonaia nagusiak,
eta bi planotan ageri
dira. Europan berezia
da oraindik horrela
izatea. Greziarren eta
erromatarren mitoak
maskulinoak ziren, eta
Europa iparraldeko
herrietakoak ere bai
(...) Jendeak ez daki
mitologiaz. Ideia
sakabanatuak ditu.
Ez du ideia
orokorrik».

Isabel MILLET
Ipuin kontalaria eta idazlea
BERRIA, 2012.09.04

«‘Ttiki’ bikain moldatu
da txapelketan
[Nazioarteko Artzain
Zakur Txapelketan].
9 urte ditu eta nabari
zaio. Entzumena galdu
du baina bere lana oso
ondo egiten badaki.
Oso txintxoa da, eta
txapeldun haundia,
beretaz oso harro
nago. Ongi merezia du
jubilazioa. Nazioarteko
hiru txapela irabazi ditu
Oñatin, Nafarroako
zazpi txapel eta Euskal
Herriko bat».

Antonio ALUSTIZA
Aresoko artzaina
D. VASCO, 2012.09.12 � Iratxe GAMIO � Anizko gaztea
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GIZARTEA

HONDAKINEN TRATAMENDUA � BAZTAN, BERTIZARANA, BORTZIRIAK ETA MALERREKA

Eskualdeko sei herritan atez ate bilduko
dira zabor organikoa eta errefusa
Bertze herrietan
konposta
eginen da

TTIPI-TTAPA
Legediaren arabera,

hiri hondakinak %10
murriztu behar dira eta
2011n sortu zen mate-
ria organikoaren erdia
bildu beharkoda 2020-
rako. Eta zabor organi-
koa murrizteko helbu-
ruarekin eskualdeko
udalek neurri berriak
hartubehar izandituzte,
ez birziklatzea birzikla-
tzea baino garestiagoa
izanen baita.

Eztabaidaetaproze-
su luze baten ondotik,
udal etamankomunita-
teek erabaki dute arau-
diak eskatutako helbu-
ruaknolabideratukodi-
tuzten. Konposta izan
daurtehauetanBaztan-
go Udalak, Malerreka-
ko Zerbitzu Orokorren
Mankomunitateak eta
Bortzirietako Hiri Hon-
dakinenMankomunita-
teak martxan paratuta-
ko ekimenetako bat.
Oraingoz 624 konpos-
tontzibanatudituztedo-

hainik.Gehiagoeskatze-
koaukeraereemandute,
irailaren30eraarteapun-
tatzeko epea zabalduz.

SEI HERRITAN
ORGANIKOA ETA
ERREFUSA ATEZ ATE

Herri haundienetan
edo errepidetik hurbil
daudenetan, hau da,
Bera, Lesaka, Sunbilla,
Doneztebe, Irurita eta
Elizondon, lau aukera
paratu ziren mahai gai-
nean:batetik,hondakin

organikoak biltzeko
bosgarren edukiontzi

marroiaparatzea;biga-
rrenik,atezateerrefusa
bakarrikbiltzea;hiruga-
rrenik, atez ate errefu-
saetahondakinorgani-
koakbiltzeaetaazkenik,
hondakin organikoa,
errefusa,paperaetaen-
baseakatezatebiltzea.

Proposamen horien
artean,errefusaetahon-
dakin organikoak atez
ate biltzearen aldeko
apustua egin dute. Be-
raz,Bera, Lesaka,Sun-
billa, Doneztebe, Irurita

eta Elizondon zabor or-
ganikoak (sukaldatuna-
hiz sukaldatu gabeko
janari soberakinak) eta
errefusa (birziklagarriak
ez diren hondakinak:
hautsa, hautsitako pla-
terak eta edalontziak,
pixoihalak...) atez ate
bilduko dituzte. Kan-
poanposteakparatuko
dituzte eta etxe bakoi-
tzean behar den kaxa
edukiko dute, batetik
errefusa, eta bertzetik
hondakinorganikoabil-
tzeko. Hortaz aparte,
enbasea, papera eta
beiraren edukiontziak
mantenduko dira.

HERRI TTIKIETAN
KONPOSTA

Baztango gainerako
hamahiruherrietan,Ber-
tizarana-Malerrekako
bertzehamahiruherrie-
tan etaBortzirietakohi-
ruherrietan,berriz,etxe-
ko konposta edo auzo-
kokonpostaeginenda,
egunerosortzendenza-
bor gehiena organikoa
baita,%40 inguru.Gai-
nerakohondakinakbir-
ziklatzekooraindauden
edukiontziak manten-
duko dira.

ARGAZKIA: IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Irudian ageri dena auzoko konpostaren eredua da, Iruñerriko Mankomunitateak Subizan
egindako esperientziaren adibidez.

DATUA

6
HERRITAN ATEZ ATE
bilduko dira hondakin

organikoak eta errefusa:
Bera, Lesaka, Sunbilla,
Doneztebe, Irurita eta
Elizondon, hain zuzen.
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HAURREN MODA

Helduen modan inspiratua
Beroki, galtza, soineko eta
bota motzetan, batez ere

Generalean, helduen modarekin
lotu ohi dira inspiraziomilitar eta
informalekoarropak,etaestiloho-
riekberberak ikusikodituguhau-
rrek jantziko dituzten sakel uga-
rikoberokietan, txinoantzekogal-
tza berdexketan edota bota mo-
tzetan.

Pixka bat serioagoa da soinekoe-
tan eta oihalezko blazer estiloko
txaketaetaberokietan ikusikodu-
gunestilourbanoetadotorea.Pa-
troi ausartekin eginak, kapatan
etaevasé estiloraebakiak,60.ha-
markadan ikustenzenmodaeka-
rriko digute gogora. Hala ere, go-
na gehienak parpaila edo bolan-
teekin eginak ikusiko dira.

DENIM EDO BAKERO OIHALA
Klasiko bihurtu da honez gero. Galtzetan ez ezik, gona, short, soineko eta
txaketetan, batez ere txamarra tipokoetan ikusiko dugu. Egunerokoan ibil-
tzeko soluzio egokia da. Bakero oihalak bere alde du bertze edozein estilo-
ko arropekin janzten ahal dela, izan aurtengoa edo bertze urteetakoa. Mu-
tikoetan, nesketan baino gehiago, mauka luzeko atorra baten gainetik ber-
tze bat mauka motzekoa eta lepoduna jantzita, eta gaineko alkandora bat
aipatutakoen gainetik, look interesgarria lortzen da.

KOLOREAK: URDINAK ETA NEUTROAK
Neska zein mutikoentzat, urdina izanen da udazken-negu honetako kolo-
rea. Izan bakero oihaletan edo bertze gisakoetan, tonu neutroekin kontras-
tatua ikusiko dugu, marroi, gris edo beltzekin.
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ESTANPATUAK
Neskatoen jantzietan batez ere, erraza izanen da estanpa-
tuak ikustea. Nonahi ikusiko ditugu: kamiseta, gona, soine-

ko, galtza eta berokie-
tan. Erabiliko diren iru-
diedomotiboakereuga-
riak izanendira: lore tti-
kiak, tantoak, animali
basatien larruen itxura
hartzen dutenak… Irudi
geometriko eta kolore-
tsuak ere presentzia
handiahartukoduteoro-
har.

Mutikoen kasuan, es-
tanpatuak ez dira hain
deigarriak izanen baina
ezpentsahorregatikno-
nahi ikusiko ez direnik.
Kamisetak, lepodunedo
gabeak, marra fin edo
lodiagoekin, laukiesko-
ziarrakedosinpleagoak
atorretan edo gaineko
alkandoretan… Inolako

zalantzarik gabe, estanpatuak boladan daude udazken-ne-
gu honetan neska-mutikoen arropetan.
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EMAKUMEZKOEN MODA

Iazko joera batzuk
berrikuntzekin apainduak
Eguneratua egoteko, hona hemen udazken-negu honetan
kontuan hartu beharrekoak:

Itxura militarreko txaketak
Urre koloreko botoiak dituzten
parka eta txaketak eta berde ko-
loreabarra-barra.Hauxedaudaz-
kenhasieratik indartsu sartu den
joera nagusietako bat: oihal ber-
deko txaketa, goitik behera bi bo-
toi-lerro dituena.

Estanpatuak
Printak ere nonahi ikusiko ditu-
gu.Loretxoenirudiekin, irudigeo-
metrikoekin… ematen du disei-
natzaileak gogoarekin hartu du-
tela. Eta klasikoen artean British
estanpatuak daude, nahi bada
dandy zapelekinetapuntuzko jer-
tse lodiekin konbinatuak. Nabari
da joku olinpikoak Londonen izan
berri direla.

Beroki extra-handiak
Negu honetako berokiak oversi-
ze edo extra-handiak izanen dira.
Hori edo deus ez.

Denim edo bakeroak
Modaren izaera ziklikoa da eta,
hartara, bertze denboraldietako
jantziak birziklatu ditzakegu urte
batzukberanduago.Adibidez,es-
tilo militarra galtza bakeroekin
hobetzea, zer iruditzen zaizu?

Klein urdina eta burdeos
Arropetan edo osagarrietan (pol-
tsoak…), bi kolore haueknazioar-
teko ia desfile guztietan nabar-
men nagusitu dira. Konbinatzeko
errazak, egokiak dira gauerako
zein egunez ibiltzeko.

Gizonen modura bestituak
Joeraugarienarteanbadabatde-
zente ikusiko dena; emakumea
gizonezkoen galtza eta atorrekin
jantziaetaslipper-akoinetan.Es-
tilo gotikoa ere presente egonen
da, larru beltzeko elementuekin
eta parpaila edo enkajeekin.
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EMAKUMEZKOEN MODA

Koloreak eta diseinuak
Nabarmenkeria eta fintasunaren arteko oreka lortzen saiatzen dira

diseinatzaileak

Sorbalda altuak markatuko dituzte
eta lepokoak ere igoko dira orohar.
Soinekobatzuek,adibidez, lepokoka-
rratua izanendute.Gorputzaestutzen
ez duten jantziak ikusiko dira, aska-
tasungehiagoemanezgorputzari.Ha-
la,mozketek arropari estilo formala-
goa emanen diote eta koloreek ga-

rrantzia hartu-
ko dute. La-
ranjakoloreko
soineko estu
eta motzak
ere erama-
nen d i ra ,
hankaluze-
akerakutsi
ahal izate-
ko.

KOLOREAK
Nabarmentzekoen ar-
tean Camel, nude, urdi-
na, berdea, laranja, mo-
rea, grisa eta beltza.
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GIZONEZKOEN MODA

Adin, bizi estilo eta
hobbyen araberakoa
Aisialdi momentuetan, laneko arropa alde batera utzi eta hoberena
bakeroak janztea da. Hori argi dago. Hala ere, jarraibide ttiki batzu-
ekin, cool eta informalagoa den itxura lor daiteke

GALTZA BAKEROAK
Casualmodanfaltarikgabeiku-
sikoditugunjantzienarteandau-
de bakeroak. Beharbada, beti-
ko galtza zuzenak ez dira hain-
bertze ikusiko.Haien ordez, pi-
tilloak eta bonbatxoak erama-
nen dira.

PRINT KAMISETAK
Irudi etamezudibertigarriekin,
itxura informala lortzeko ezin-
bestekoak.

FOULARRAK
Ukitu berezia ematen dute eta
edozein estiloko jantziekin on-
gi ematen dute.

LARRUZKO BEROKIAK ETA BOTA MOTZAK
Emakumezko kasuan bezala, gizonezkoek ere larruzko beroki eta txale-
koak eramanen dituzte. Erabilgarriak dira eta egoera guztietarako ego-
kiak. Oinetan militar estiloko bota-motzak, sokekin lotzen direnak.



Udazken-negu honetan izanen dugu
nonaukeratu. Oinetakoklasikoek sen-
do eutsiko diote, klasikoak ez ezik ba-
sikoak ere badirelako etxeko armai-
ruan. Modelo berriagoen artean,
tatxetadunak estilo guztietan ikusiko
dira: bota altuak, bota motzak, moka-
sinak, ballerinak…

KOLOREAK
Beltzak,urrekolorekoak,beixak…osa-
garriekin konbinatzeko espezialak.
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EMAKUMEZKOEN MODA

Neguko oinetakoak
Bota altuak eta originalak boladan daude aurten ere

Lokarridun zapatak eta botak gailenduko dira negu partean, bai tonalitate
bakarrean edo bizpahiru tonu konbinatuz. Negu ilunari alaitasun ukitua
emanen diote, kolore, material eta detailetxoak konbinatuz.

HELDUEN ANTZEKOAK GAZTETXOENTZAT ERE
Mosketeroen antzeko bota altuak boladan egonen dira neguko egun hotze-
tangoxo-goxo ibiltzeko.Kolorei dagokionez, koloreberoaknabarmendube-

har dira: marroi tonuak, oxidoak, txokolatea, kafea…
80. hamarkadakoen antza ere nabarituko dugu: erre-
matxeak dituztenak, zapata belarridunak…

GIZON ETA GAZTETXOEN MODA

Lokarridun oinetakoak
Osorik kolore batean edo bizpahiru tonu konbinatuz
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OSAGARRIAK

Neurri handikoak
Metala nabarmenduko da, zilarra eta urrea elkarrekin konbinatuz

Udazken-negu honetan lepoko, pultsera, brazalete eta gainerako osaga-
rriek gauza batean elkar hartuko dute: izanen duten neurri haundian. Dei-
garriak izanen dira, pieza bakar batean mini-osagarri ugari eta material
desberdinak nahasiz. Adibidez, zilarra eta urrea elkarrekin ikusiko dira. Eta
hauek, aldi berean, perla, harri eta horrelako gauzekin nahasiko dira. Ele-
mentu ‘zarpailenek’ ere bere tokia izanen dute: egurra, larrua, lumak, ha-
rriak…

Ezpain gorriztak: Iaz ere ikusi ziren eta
udazkenhonetanboladabeteanegonendi-
ra ardo koloreko ezpainak.

Ilekorda edo trentzak: ilekorda-diadema-
ren joerak segitzen du udazken honetan
ere.

Begi esmeraldak: eguraldi txarra kolore-
arekin animatzeko.

Kopeta-ile zuzena: 70. hamarkadan hain-
bertze ikusi zena itzuli da berriz ere: fleki-
llo zuzena begietaraino.
Begimarra finak: Gero eta sofistikatuago-
ak, prezisio lan bihurtu dira.

Fantasiazko betileak: azken-azkenekoa,
ordezkobetileakpaper trokelatuaneginak.

Urre kolorea: indartsu itzuli da joera hau,
betazal eta ezpainetan.

Morea:Udazkenean, itzal-tonubatekinnahi-
koa da. Betazal osoan emana.

‘Glitter’ezpainak:Purpurinazkoezpainak.
Lehenik ezpainetakoa eman eta ondotik
purpurina pintzel batekin.

Sixties:60.hamarkadakobegi-handimarka-
tuak ikusiko dira berriz, mad men looka.

Udazkeneko looka
Makillaje joerak eta osagarriak
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GIZARTEA

INDUSTRIA � BIDASOALDEKO INDUSTRIA BATZORDEAREN ESKAERA

Legasako industrialdea suspertzeko
eskatu diote Nafarroako Gobernuari
200.000 metro
koadrotik
35.000
erabiltzen ditu
gaur egun
Arcelor Mittalek

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bertizarana-

Bortziriak-Malerrekako
IndustriaBatzordeaketa
Cederna Garalur Elkar-
teakNafarroakoGober-
nuarekin garatutako
ekintzak aurkeztu zituz-
tenirailaren19an.Aipatu
ekintzak gaur egun gu-
ttiegi erabiliak diren in-
dustria-eremuak erabi-
lerapublikokoindustria-
lurzoru gisa berreskura-
tzeko izandira. Aldeho-
rretatik, aipamen bere-
zia izanduLegasako in-
dustrialdeak. 200.000
metro koadroko eremu-
tik 35.000 bertzerik ez
baitituerabiltzenArcelor
Mittal enpresak eta es-
kualdeko industrialdea
izatekobaldintzaguztiak
betetzendituelaustedu-
te alkateek. Alkaiagan
egindako agerraldian,
PeioEtxabideLesakako
alkatea,AntonioErrege-
renaBertizaranakoalka-
tea eta Garbiñe Elizegi
Baztango alkatearekin
batera, JoseMari Aierdi
Cederna-Garalurelkarte-
kopresidenteaizanzien.

Azaldu zutenez, Ber-
tizarana, Baztan, Bera
eta Lesakako udalek
osatzen duten Industria
BatzordeaketaCederna
Garalurelkartekoordez-
kariek bilera egin zuten
abuztuaren3anLourdes
Goikoetxea Nafarroako
Gobernuko Ekonomia,
Ogasun, Industria eta

Enplegu kontseilariare-
kinetaJorgeSanMiguel
zuzendari nagusiarekin,
eskualdearenegoeraren
berriemateko.Bileraho-
rretan,Gobernuarioroita-
razizitzaion1972anGo-
bernuak bultzatu zuela
Legasako industrialdea
etaparteaktiboaizanze-
laeskualdearengarapen
industrialean. Jardunbi-
dehuraezinbertzekotzat
jo zen orduan eskual-
deak bizi zuen emigra-
zioa arintze aldera.

Antonio Erregerena
Bertizaranako alkateak
adierazi zuenez, «gaur,
40 urte eta gero, berriro
ereeskatzendugu,gaur
egungoegoerakorapila-
tsua kontuan izanik, Le-
gasako industrialdea
suspertzeko, Baztan-
Bertizarana-Bidasoa-
Malerreka eskualde
osoarenmesedetaniza-
nen den edozein indus-
tria ezartzeko lekurik
aproposena izanik».

GaraibateanLamina-
cionesetagauregunAr-
celorMittaldenak40ur-
te daramazki Legasan,
bainasekulaezduindus-
trialdea osotasunean

erabili. Legasako lante-
giauztekotanereizanda
Arcelor Mittal azken al-
dian,bainaIndustriaDe-
partamentukozuzenda-
ri nagusiak alkateei eta
Cedernako ordezkariei
erran zienez, «enpresak
industrialdeanlaneanse-
gitzeko asmoa du eta
instalazioak handitzeko
aukeraerebada».Indus-
tria batzordea osatzen
duten eskualdeko alka-
teek horren berririk ez
baduteere,eurenasmoa
ez da enpresaren heda-
penageldiaraztea, «bai-
zik eta gaur egun har-
tutakolursailguztiakkon-
tuan hartuz, %30 baino
ez, horren bikoitza ere

uztea enpresak egin di-
tzakeen hedapenetara-
ko.Baina40urteigarota,
eta inolako garapenik
egin gabe, alkateen us-
tez «zentzuzkoa dirudi
lur horiek itzuli eta era-
bilerapublikoaematea».

Baztanen erabilgarri
dagoenlurzoruaridago-
kionez, Lekarozko En-
presaCampusekolursai-
lak aprobetxatzeko au-
kera ere mahai gainean
paratu zen, enpresa be-
rriak ezar daitezen.

BULEGO TTIKIAK ETA
NABEAK, EKINTZAILEEI
ETA ENPRESEI ERRENTAN

Lesakako Udalaren
eta Cederna Garalur El-
kartearenartekolankide-
tza-hitzarmenaeresina-
tuzutenabuztuaren3an,
Alkaiagakoenpresa-zen-
troa kudeatze aldera.
Cederna Garalur Elkar-

teak 'coworking' filoso-
fiaren barnean, eskual-
deko enpresei emanen
dizkien zerbitzu berriak
ereaurkeztuzituztenIsa-
belElizaldeCederna-Ga-
ralurreko zuzendari-ge-
renteaketaArantxaArre-
gikBertizarana-Bortziri-
ak-Malerrekako gara-
pen-eragileak. Ekintzai-
leei eta enpresei bulego
ttikiaketanabeakprezio
onean alokairuan ema-
nenzaizkie,enpresabe-
rriak sortzea bultzatze-
ko eta horrekin batera
enplegua sortzeko eta
baliabide komunak par-
tekatuko dituzte.
Nabeak eta bulegoak
alokairuanhartutadauz-
katenenpreseidagokie-
nez, egonaldi-urtearen
araberako tarifa murriz-
tua ezarriko zaie: nabe-
ak alokatzeko hilabete-
ko prezioa metro koa-
droko 6,50 eurokoa ba-
da, lehenbiziko urtean
erdiprezioan eginen da
(3,25 euro) eta bigarre-
nean %25eko mu-
rrizketarekin (4,87euro).

Bulegoenkasuan,hi-
labeteko tarifa 90 euro-
koa da eta lehenbiziko
urtean %50eko murriz-
keta izanen du (45 euro)
eta bigarrenean %25-
ekoa (67,50 euro). Pres-
takuntza-programaketa
topaketakegitekopres-
takuntzarakoaretoakere
alokatukodituCedernak,
baita10ekipoinformati-
ko dituen gela ere.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Ezkerretik hasita, Jose Mari Aierdi Cederna-Garalur elkarteko presidentea, Peio Etxabide Lesa-
kako alkatea, Antonio Erregerena Bertizaranako alkatea eta Garbiñe Elizegi Baztango alkatea.

GOBERNUARI ESKAERA
«Gaur, 40 urte eta ge-
ro, berriro ere eska-
tzen dugu Legasako
industrialdea susper-
tzeko, eskualde osoa-
ren mesedetan izanen
den edozein industria
ezartzeko lekurik
aproposena izanik».

Bidasoaldeko Industria
Batzordea
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BERA

Abenduaren
26rako jaialdi
bat prestatu
nahi dute

TTIPI-TTAPA
Dantza dela edomu-

sika dela, jende aunitz
mugituizandaBeranbe-
tidanik.BatzukGureTxo-
koaDantza Taldean ibil-
tzen dira, bertzeak Udal
MusikaEskolan...Baina
badira talde horietatik
kanpodaudenakereeta
horiek guztiak biltzeko
asmoz sortu dute Bera-
kodantzarietamusikari
ohi helduen taldea.Alde
batetik, herriko dantzari
etamusikariohiakelkar-
tuetamaitedutenhorre-
taz elkarrekin gozatzea
du talde honek helburu.
Baina horrekin batera,
zaletasunhoriekherriare-
kinpartekatunahidituzte,
herrikobetikodantzaeta
musikaz jaialdiren bat
prestatuz.

Taldearen lehenbizi-
ko erroka abenduaren
26rako jaialdi bat pres-
tatzea izanen da, betiko
dantzekin. Horretarako,
ordea, dantzari eta mu-
sikari ohi helduak behar
dituzte eta animatzeko
deia egin diete.

Joan den irailaren
28anbilera egitekoa zu-
tenekimenazsolasteko.

200 lagun
BTT proban

Irailaren23aneginzen
Gure Txokoak antolatu-
tako XX. BTT proba eta
eguraldiederrarekin,200
bat lagunek parte hartu
zuten: 14 urte bitarteko
30gaztetxoingurukegin
zutenhaurrenitzulia,ha-
marbatheldu20kilome-
troko ibilbidea egitera
animatuzireneta150in-
guru 30 kilometrokoa.
Aitzineko urteetan be-
zala, bukaeran, Gure
Txokoak, Katea Bikek
eta Larun Haizpe elkar-
teak emandako oparien
zozketa egin zen partai-
deen artean. Tartean zi-
ren bi bizikleta ere, eta
bat Xiker Lizardiri eta
bertzeaKarlosPatxeko-
ri tokatu zitzaion.

Laguntzaile etaparte
hartudutenguztieieske-
rrak eman nahi izan diz-
kieteGure Txokoakoek.

Urriko kultur
agenda

Aldizkarihonetakobi-
garren orrialdean ageri
denBerakokulturagen-
dan,agendairailekoade-
la paratzen badu ere,
ageridirenekitaldiaketa
horienxehetasunakurri-
koak dira. Inprimatu on-
dotik ohartutako akatsa
da. Beraz, bar-
katueragozpe-
nak.

KULTURA � EKIMEN BERRIA

Dantzari eta
musikari ohi
helduen taldea
sortu dute

UTZITAKO ARGAZKIAK

Illekuetako bestak
Pello IrazokiErrandoneakbotatako txupinazoarekinhasi ziren Illekuetakobestak
eta giro ederrean joan ziren hiru egunetako ekitaldiak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elkarrizan taldearen egitasmoak
Hemendik urte bukaera bitarte egin beharreko jarduerak zehaztu ditu Elkarrizan
boluntarioen taldeak. Bertzeak bertze, gaztelerako klaseak, boluntario berriak
lortzeko sentsibilizazio kanpaina, pertsonen zaintzari buruzko solasaldiak eta ber-
tze zenbait ideia landu nahi dituzte. Horrez gain, Maixabel Zugarramurdiri azken
urte honetan egindako lana eskertu diote.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

29 txirrindulari 35. Felix Errandonea Memorialean
Jubenil mailako txirrindulari gazteei zuzendutako Felix Errandonea Memorialaren
35. edizioa jokatu zen irailaren15eanGureTxokoaelkarteak antolatua. PeñaRoya
taldekoLuisPascual nagusitu zen, IrabiakoOdei Juangorekin egindakosprintean.
Biek02:04:32kodenborabehar izanzuten85kilometroko ibilbideaosatzeko.Hiru-
garrenBeolaMotor taldekoMikelEzkietahelmugaratuzen,podiumaosatuz.Herri-
tarrei dagokienean, bosgarren Lizarte taldekoKepaRemiro gelditu zen.Denetara
29 txirrindulari helmugaratu ziren, tartean bi emakume: Irene eta Ana Usabiaga.

Ba al zenekien…
Joseba Larratxe Josevixkyk bideoklip berria
egindiolaMugaldekoak taldeari?Marrazki bi-
zidun eta guzti egin du eta ikusi nahi izanez
gero, sartuhemen:http://www.youtube.com/
watch?v=f-xjmqE023U&feature=g-u-u.

?
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LESAKA

UDALA � UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA

UEMAn sartzeko
erabakia
hartzekotan da
Udala
Urriaren 18 eta
19an
jendaurreko
aurkezpenek
eginen dira

Aitor AROTZENA
«Lesakaherrieuskal-

duna da, eta gainerako
udal euskaldunekin el-
kartuta indarhandiagoa
egiten ahal dugu. Guk
hauteskunde progra-
man konpromiso hori
hartugenuen.OrainUE-
MAnsartzekoprozesua
abiatudugu».PeioEtxa-
bidealkateareneta Iza-
roMitxelenazinegotzia-
ren solasak dira. Herri-
tarrekeuskarazbizitze-
ko aukera eta eskubi-
dea bermatu bahi di-
tuzte, «eta UEMAk ho-
rretarako tresnaketa la-
guntzaeskaintzendizki-
gu».UEMAnsartzeare-
kin, herritarrek euska-
raren aldeko neurri po-
s i t iboak somatuko
omen dituzte: «Euska-
rarenpresentziaetaeus-
kara erabiltzeko bide-
ak, batez ere udalare-
kinharremanetan, han-
ditu eginen dira. Har-
tzendirenneurriakmai-
lakatuak izanendira; ez
dugu dena egun bate-
tikbertzeraeginen.He-
rritarrei ez die inolako

kalterik edo eragozpe-
nik eragingo: herritar
guztien hizkunza esku-
bideakerrespetatukodi-
ra, baina euskaldunen
euskaraz bizitzeko na-
hi etaeskubideari ema-
nendioguhauspoa,ho-
ri baita babes berezia
eskatzen duena».

Herritarrek izan di-
tzaketenzalantzakargi-
tzeko eta kezkak eta
ekarpenak jasotzeko
jendaurreko aurkezpe-
nakeginendiraurriaren
18an eta 19an.

LesakaUEMANsar-
tzen denean Bortzirie-
tako herri guztiak iza-
nen dira UEMAko kide
eta horrek aukera ema-
nen du lanketa berezia
egiteko, Etxabide eta
Mitxelenarenerranetan:
«Bortzirietan euskaraz
bizitzeko hautua egin
dugu, eta eredu izaten
ahal gara bertze herri
eta eskualdeentzat.
Bertzalde, Lesakako
UdalaUEMAnsartzeko
urratsa nahiko naturala
izan da, Bortzirietako
gainerako udal guztiak
baitirahorrenkide.Bortz
herriekbateraeuskara-
renaldekopolitikakabi-
an ditugu aspaldi, eta
UEMAko kide bezala,
indarhandiagoaeginen
dugu Euskal Herri eus-
kaldun baten bidean».

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Haurraren Astea ekitaldiz gainezka
Erronka gogorra gainditu dute aurtengoan Irain eskolako eta Tantirumairu ikas-
tolako guraso elkarteek. Orain artean Haurren Eguna antolatzen zuten eta aur-
ten Haurraren Astea egin dute lehen aldiz. Krosa, margo lehiaketa, pailazo ipu-
in kontalaria, ipuin bertsolaritza, meatzeetako jokoak Kulkiren eskutik eta bu-
katzeko, joku tradizionalak, tailerrak, eskulanak, berendua eta dantzaldia.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Angel Mª Villar Mastegiko lanen bedeinkapenean izan zen
15 urteren ondotik, uda honetan belar artifiziala aldatu diote Mastegiko futbol
zelaiari eta auzolanean bertze lan batzuk ere egin dira. Espainiako Futbol Fe-
derazioak diruz lagundu ditu lanak eta erakunde honetako presidenteak, An-
gel Maria Villar-ek lanak ikusi zituen irailaren 21ean, Nafarroako Federazioko,
Beti Gazteko eta udal agintariekin batera. Sanferminetako zapi gorria, Beti
Gazteko intsignia eta Zakozar baten irudia hartu zituen opari Villarrek.

ARGAZKIA: JAVIER ARRIOLA

Beti Gazteko mendizaleek osatu dute Logroño arteko Bidea
Santiago Bidearen barnean, joan den urtean Baiona eta Iruña arteko bidea egin
zuten Beti Gazteko mendizaleek eta aurten, Iruña eta Logroño artekoa. Azken
etapa irailaren 16an egin zuten 51 lagunek, Torres del Rio eta Errioxako hiribu-
ruaren artean eta lesakar baten jatetxean bazkaldu zuten. 2013an Burgoserai-
no ailegatu nahi omen dute, batzuetan asteburu osoko ateraldia eginez.
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GIZARTEA � IRAILAREN 21EAN EGIN ZEN AURKEZPENA

Gure aitzinekoek zekitena
berreskuratzeko asmotan
sortu da herri baratzea
Talde-lanean
laguntzeko
prest dauden
herritar guziak
ongi etorriak
izanen dira

Irune eta Itsaso
I r a i l a ren 21ean

EHNEak ateratakoGu-
re lurra, gure etorkizu-

na dokumentala izan
zen ikusgaiKulturEtxe-
an. Mundumailakone-
kazaritzaz solasten da
bertan,azkenhamarka-
dan izandituen aldake-
tak aipatuz. Dokumen-
talean adierazi eta He-
rri Baratzean praktika-
ra eramaten ari dena,
hau izanen litzateke:an-
tzinan egiten zuten be-
zala,kimikorikgabeuzta
biltzeko moduak be-

rreskuratu, bertako ha-
ziak galtzen ez uztea,
ilargiaren aroak segi-
tzea, ingurumenarekin
armonian aritzea…

Orainartegaldutako
gai batzuk berreskura-
tu dira herri baratzean;
adibidez,garia,garban-
tzoa… Herritarrengan
interesa pizten ari den
kontua da eta nolabait
nabaritzendaharrema-
na herri baratzea eta

herritarren artean. Au-
nitzekegitendutengal-
derada: zerdaherri ba-
ratzea? Lurra lantzeko
ekimen bat herriari ire-
kia dena izanen litzate-
ke. Gerora begira zen-
bait ideiamartxan dau-
de;erraterako,herri ba-

ratzera eskolako hau-
rrak haziak landatzen
ikastera joatea, bara-
tzean sobratzen dena
jangelara eramatea…
elkarrekin laneanarina-
hi duen edozeinentza-
ko lekua dago herri ba-
ratzean.

ETXALAR

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN

Usategietako tradizioaren besta
Irailaren 23an Lizaietan ospatu zen Usategietako
tradizioaren besta. Egun guztian izan ziren ekital-
dienbaloraziohagitzpositiboaeginduteantolatzai-
leek. Sarako eta Etxalarko artisauak etorri ziren eta
jende aunitz hurbildu zen. Bazkaltzera 300 lagun
inguru gelditu ziren. Eguraldia haizetsua izan arren,
giro ederra izan zen, eta arratsaldeko euriak ez
zuen jendea izutu. Musika eta kantuak berandu ar-
te segitu zuten.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Santa Krutz bestak giro ederrean
Irailaren 14an Santa Krutz ermitan meza eta ondo-
tik hamaiketakoa izan ziren. Arratsaldean txokola-
tadaetaegunaongiakautzekoafaria izanzen. Igan-
dean, berriz, ermitako meza Justo Sanzberro au-
zotarra izandakoa eta berriki Ameriketan hil dena-
ren alde izan zen. Sainduneko zubian 60 lagun in-
guru bildu ziren bazkaltzera eta ondotik dantzaldia
izan zen eta aurtengo bestei akabera afariarekin
eman zioten Urritzokietakoek.

Ispilua antzeslana
IonMartinez etaSaioa
Royo aktoreen esku-
tik Ispilua antzezlana
ikusgai izanendaurria-
ren6an,19:00etanKul-
tur Etxean.

Klase partikularrak
Urtero bezala, kurtso
hasierarekin batera
hainbatklasepartikula-
rretanapuntatzekoau-
kera izanen da: trikiti-
xa,kenpo, ingelesa,ar-
telanak,musikaetamu-
gimendua, pandereta,
perkusioa, katekesia,
euskal dantzak…

� FLASH

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Herri baratzean edozeinentzako lekua dagoela erran dute.
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ARANTZA

HEZKUNTZA � MURRIZKETEN ONDORIOZ

Ekainean eta
asteazkenetan ere
ez da jangela
zerbitzurik izanen
eskolan
Guraso
Elkarteak hiru
kide berri sartu
dira

Nerea ALTZURI
Aitzinekoaleanesko-

laren inguruko datuak
emangenituen.Oraingo
honetanere,eskolatikez
garaaterako.Astehone-
tan, goiz arratsaldezha-
sidira jangelazerbitzua-
rekin.Iaztik, jangelaman-
tendu nahian, dirua bil-
tzeko moduak bilatzen
aritudaGurasoElkartea
(iazkoBaserritarrenegu-
nekoostatua, adibidez).
Aurten ere, Gobernutik
dirulaguntzetan murriz-
ketak izan dira eta ho-
rrenondorioziraileaneta
ekaineannahizasteazke-
netan, ikasturte guztian
ez da jangelarik izanen.

Irailaren 3ko bileran
guraso mordoxka bildu
omen zen eta honako
erabaki hauhartuzuten.
Gisa berean, jangelaren
prezioa hilabeteko hiru
euro igotzea adostu zu-
ten.

HIRU KIDE BERRI
Urterobezala,GurasoEl-

kartean bi urtez aritu di-
ren hiru gurasok elkar-
tea utzi eta bertze hiruk
erreleboa hartu diete.
MaixeOskoz,JesusMa-
riGoizuetaetaPiliLarre-
txeak elkarteko lanak
utzi etaAmaiaTelletxea,
RosaMaizetaIdoiaEtxe-
berria elkarteko kide
hautatu dituzte. Hiru
hauek iaztik elkartean
daudenMirianErrando-
nea, Amaia Apaolaza,
MarianLarraldeetaMai-
xux Etxeberriarekin tal-
dea osatuko dute.

Pelle Ttiki haur
eskola

Pelle Ttiki haur esko-
lan ere ikasturtea abiatu
dute. Oraingoz, Haizea
etaKarmelehasidirabai-
naurteberriarekin,biedo
hiruhaurgehiagobatzea
aurreikusia da. Koldobi-
ke Gorostizak hezitzaile
lanean segitzen du.

Eskulan ikastaroa
Joanden ikasturtean

eskulanikastarorikezzen
izan eta badirudi aurten
ekimenaberrizhartzeko
gogoz daudela. Astear-
te honetan, bilera egite-
koazutenZaharTxokon
Pui irakaslearekin. Hu-

rrengo alean erabakia-
ren berri emanen dugu.
Interesaizanezgero,ber-
tze urteetan parte hartu
dutenenganajodaiteke.

Veneziara kruzeroa
Alemaniako bidaian

egondako lagunak baz-
kaltzeraelkartuzirenZa-
harTxokonirailaren16an.
Bidaiakosolasaketaar-
gazkiakeginetaikusion-
dotik, heldu den urtean
Venecia ingurukouretan
eginbeharrekokruzeroa-

ren xehetasunak eman
ziren. 2013ko ekainaren
24anabiatu etabedera-
tzi eguneko itsas-bidaia
izanen da. Urriaren 8a
baino lehen izena eman
behar da Martin Lega-
rrarideituz(948634030).

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI

Ehiza denboraldian bete-betean
Aste honetan, urriaren lehenetik uso ehiza denboraldia abiatu da. Irailaren 22tik
hasietaotsailarenbukaerabitarte,berriz,basurdeehizerakosasoiandaude.Guzti-
ra 150 ehiztari inguru, goiti eta beheiti ibiliko dira hilabete hauetan: Bagatxarmen-
dian 66 eta Ekaitzan 64 ehiztari. Basurdetan ibiltzen direnak 20 inguru lagun dira.
Halaere,badazaletasunaoilagorehizerakoere.Aurten,UsoaEhiztarienElkarteak
Udalarekin kontratua berritu du eta ehiza plangintza berria eratu da hamar urteta-
rako.ElkartekolehendakariaXabiZugarramurdiAlzuridaetaelkartekobatzordeak
ehizanagusiamodalitatehonetanJoxeAntonioEizagirrearduradungisa izendatu
du. Gisa berean, urte osoan bezala, ehiza sasoianmendia zaintzea ezinbertzekoa
da. Hori dela eta , abenduaren 15abaino lehen, ehiza barrutian dauden 101 ehiza
postuenerabiltzaileekbakoitzakbereinguruaktxukunduetagarbitubeharkodituz-
te. Hau egin ezean, 150 euroko isuna jarriko zaie.

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Greba egunean kontzentrazioa
Sindikatu nagusiek eta eragile sozialek deituta, greba eguna izan zen irailaren
26an. Plazan kontzentrazioa egin zen Euskal Herriak hitza eta erabakia lelopean.
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IGANTZI

GIZARTEA � BESTEN AITZINEKO ASTEBURUA

Jose Mari Istilart
baztandarrak
irabazi du Artzain
Zakur Lehiaketa
Gazta
lehiaketako
lehen saria
Francisca
Apeztegiak
eskuratu zuen

TTIPI-TTAPA
Aldizkarihaueskuar-

teanduzuenerakoSan-
migeletako bestondoa
izanenbaduguere,bes-
ten aitzineko asteburu-
kokontuak izanenditu-
guhizpide, hainbat eki-
taldi antolatu baitziren.

Aurtengo berrikun-
tza ajoarriero lehiaketa
izanzen.Lauplateraur-
keztu ziren eta horien
artean, Xeli Etxeberriak

prestatutakoa izan zen
irabazlea.

Bederatzigarrenedi-
zioabeteduengazta le-
hiaketari dagokionez, 9
partehartzaile izan zi-
ren. Lehenbiziko saria
FranciscaApeztegiaTa-
piarentzat izan zen, bi-
garrena Elena Retegi
Iturbiderentzatetahiru-
garrena Mª Justa Sein
Sansiñenarentzat. Igan-
de eguerdian egin zen
lehiaketa eta arratsal-
dean,LesakakoTrikitixa
Taldeakbere jaialdiaes-
kaini zuen bitartean,
gazta horiekin batera
sagardoa eta opilak
doan dastatzeko auke-
ra izan zen.

Meakaundiko ze-
laian, berriz, artzain za-

kur lehiaketaren33.edi-
zioa egin zen. Zortzi
artzain eta bere zaku-
rrakarituziren lehianeta
Baztango JoseMari Is-
tilart izan zen garaile,
Lagun zakurrarekin.Bi-
garrensariaAtaungoAi-
tor Tatoren Argi zaku-
rrak eskuratu zuen eta
hirugarrenaOiartzungo
Mikel Aizpurua eta Su-
kerzakurrak.Hemenere
sarrera doan izan zen
eta Lourdes Ibarluzea
alkateak, Isma Iturbide
zinegotziaketa Izaskun
Goñi,BertizkoPartzuer-

gokokudeatzaileakba-
natuzituztensariak.Ar-
tzain Eguna aprobe-
txatuz, Elkarrizan bo-

luntario taldeak ere bo-
luntarioak lortuetabortz
herrietan zabaltzeko
kanpaina egin zuen.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Jose Mari Istilart, Aitor Tato eta Mikel Aizpurua, Artzain zakur lehiaketako hiru
lehenbizikoak, beraien zakurrekin.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Herriko trikitilariek ere parte hartu zuten trikitixa jaialdian.
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GAZTE OIHUA

GIZARTEA � EUSKAL HERRIA

Bortzirietako
gazteek gazte
mugimenduaren
aurkako jazarpena
salatu dute
Estatuaren
jarrera ezkorra
erakusten
dutela diote

TTIPI-TTAPA
«lkasturte hasiera ez

danahibezaingozoaizan
euskal gazteriarentzat».
HalaxeadieraziduteBor-
tzirietakogazteek. Iraila-
ren 18an, Balmasedan
ImanolGonzalezKarran-
tzakogaztea atxilotu zu-
tela oroitarazi dute eta
martxoaren 29ko greba
egunean autobus baten
azpian etxean egindako
lehergailu bat jartzea le-
poratuta, epaileak kar-
tzelarabidaliduela.Hori
«aitzakiabertzerikezde-
la» salatu dute Bortzirie-
tako gazteek, «euskal
gazteriakriminalizatueta

oztopatzekobertzesaia-
kera bat». Haien ustez,
horrek erakusten du es-
painiarestatuaurdurida-
goelaeuskalgazteriaan-
tolatzen dabilela soma-
tuta. Atxiloketa erabaki
politikoa dela iritzi diote.

Bertzalde,Hernanieta
Urnietako10gazteepai-
tuei elkartasuna adierazi
dieteBortzirietatik.Auzi-
tegi Nazionalak 9 eta 7
urteartekoespetxezigo-
rraezarrinahidieSegiko
kideizatealeporatuz.«Es-
tatuaren jarreraren ber-
tzeadibidebat»deladio-
te Bortzirietako gazteek
eta azaldu dute «euskal
jendartea urratsak ema-
ten ari den arren, esta-
tuakberdinjarraitzendue-
la, mugimendu oro gel-
diarazinahian».Halaere,
gazteei antolatzen segi-
tzeko deia luzatu diete.

ARGAZKIA: GAZTE OIHUA

Besta arrotzean auzolana
Aurten ere besta «arrotz» gisa izendatu dute Lesakako gazteek urriaren 12a eta
besta egin ordez, egun hori ikasteko baliatuko dute. Egun hori «arrotz» izendatze-
ko hainbat arrazoi dituzte Lesakako Gazte Asanbladako kideek. Alde batetik, his-
panitatearenegunaAmerikarenaurkikuntzarekinlotutadagoelaadierazidute(1929an
izendatuzutenhala).«Ezagunada,ordea, ‘aurkikuntza’horretanHegoAmeriketako
hainbatherrialdekjasanzutenzapalkuntza».Egunhonekinherrialdehorieiespainiar
nazio sentimendua inposatu nahia kritikatu dute. Bertzalde, urriaren 12a Pilareko
Amabirjinaren eguna ere badela oroitarazi dute, hau da, Guardia Zibilaren eta Es-
painiakopatroia.Hauospatzeari ereukoegindiote.Bestahoni intsumisioaadieraz-
teko, ikastetxezeinlantegigehienakitxiakdaudenez,herrieskolakantolatzeaeraba-
ki dute, besta eguna egun normaltzat hartu eta ikasteko baliatuz. Hortaz, 10:30ean
auzolanari buruzko hitzaldia eginen dute Jasone Mitxeltorenaren eskutik Arrano
elkartean. Hitzaldiaren ondotik eztabaida sortzea espero da eta auzolanaren ingu-
ruko ekimenen bat ateratzeko itxaropena ere badago. Luntxa ere izanen da.

ARGAZKIA: GAZTE OIHUA

Arrakastaz ospatu da Etxalarko lehen gazte eguna
Etxalarko gazteek egun guztirako egitaraua prestatu zuten irailaren 15ean. Goi-
zeko gosariarekin hasi eta hurrengo eguneko goizaldera arte luzatu zen besta,
Morge, Arma tiro punk, Egurra ta kitto eta Unsain taldeen kontzertuekin. Egunez,
berriz, gosariazgain, paella txapelketa, bazkaria, jokoaketa triki-poteoa izan ziren.
Etxalarko gaztik taldetik jakinarazi digutenez, besta egun honen balorazio hagitz
positiboa egin dute, egunez antolaturiko ekitaldietan Etxalarko gazte gehienek
parte hartu zutelako eta arratsez inguruko herrietatik jende dezente etorri zelako.
Hurrengo urtean, beraz, II. Gazte Eguna antolatzeko asmoa erakutsi dute.

ARGAZKIA: GAZTE OIHUA

Prozesu eratzailea abian da

Irailaren 29an Zarautzen egindako agerraldian gazte talde berria sortzeko gogotsu azaldu zen Hego Euskal Herriko gazte andana. Hel-
buru horrekin,Gazte ZukGua ekimena martxan jarri dute. Urrian hasi eta hilabeteetan bilera ireki eta parte hartzaileak eginen dira inde-
pendentzia eta sozialismoa oinarri, talde berria nolakoa izanen den eztabaidatu eta erabakitzeko. Gazte ZukGua, norbanakotik kolek-
tibora izanen da prozesu eratzailearen leloa eta ahalik eta gazte gehienek parte hartzea da helburua, gazte guztien problematikei eran-
tzuna emateko tresna izan nahi baitu. Ekimen hau prestatzen ibili diren gazteek argi utzi dute ez dagoela deus erabakia, hutsetik hasi
behar baita talde berria, eta eskualde honetako gazteak ere animatu nahi dituzte, denen ekarpena baliagarria izanen delakoan.
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SUNBILLA

Saioa hasi
baino lehen,
dantzariek
ttunttuna
oparitu zieten
txistulariei

Maider PETRIRENA
Sunbillako dantza-

riek eta erraldoiek izu-
garrizko erakustaldia
eman ziguten irailaren
22an, urte guztian ika-
sitakoa erakutsiz. De-
netara 15 dantza dan-
tzatu zituzten, haur,
gazte nola helduek eta
erraldoiek, berriz, bi
dantzaeginzituzten. Ira-
kasle lanetan Amadeo
eta Marikruz izaten di-
ra.Jendeandanaetorri
zen dantzen jaialdia
ikustera. Laugarren ur-
tea da jaialdi hau ospa-
tzen dela eta jendeak
osogustukoa izatendu.
Dantzak hasi baino le-
hendantza taldeak txis-
tulariei sorpresa ederra
prestatu zien, Ttuntuna

oparitu baitzieten.
Dantzak hauek izan

ziren: Boastitzea, Agu-
rra, desmayo, Neska-
txak, Borobila, Arrosa
lore lore, Zinta Dantza,
Sorgin Dantza, Cortes,
Gorulari, ciego,eskotis,
Fandango,Arin-Arineta
polka.Gaiteroak: Ama-
deo eta Iñigo. Atabala-
ria:Tomas.Txistulariak:
Edurne, Rakel, Maxux,
Amadeo eta Maider.

KULTURA � IRAILAREN 22AN

Erakustaldi ederra
eskaini dute herriko
dantzari eta erraldoi
taldeek

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Sunbilla-Goizueta mendi ateraldia
Ulibeltzak Mendi Taldeak irteera zoragarria egin zuen
irailaren 22an, Sunbilla eta Goizueta artean. Egural-
diak izugarri lagunduzien ibilaldipolithauegiteko.On-
dotik, Goizuetan bazkaldu eta horrela bukatu zuen
eguna taldeak. Hagitz ongi pasatu omen zuten.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

BTT Bidasoko Bide Berdean barna
Irailaren 22an BTT martxa egin zen Behobia eta Ber-
tiz artean.Sunbillako labaderoanzuten jatekopuntua.
Eguraldia lagun izan zuten baina haizeak nahiko go-
gor jotzen zuela aipatu zuten txirrindulari batzuk.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Laugarren urtez segidan, herriko dantzariek eta erraldoi taldeak dantza saio ikusgarria eskaini
zuten frontoian.
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � KOFRADE BERRIAK IZENDATUKO DITUZTE IGANDEAN

Onddo eta Zizen Kofradiaren
besta haundia asteburuan
ospatuko dute
Biltzen den
onddo beltz
haundiena
sarituko dute

Mattin LARRALDE
Aurten XIX. edizioa

beteko du Nafarroako
OnddoetaZizenKofra-
diaren egun haundiak.
Larunbateta igandeho-
netan, urriak 6 eta 7,
herrira hurbiltzen dire-
nek onddo eta bertze-
lakoproduktuakdasta-
tzeko aukera parega-
bea izanen dute. Hale-
re, hitzordu nagusia

igandekoa izanen da.
Urriaren 6an, larun-

batean,20:00etanJua-
nito Mariezkurrena go-
goan XII. kazuela lehia-
keta eginen da bainu-
etxean.

Urriaren 7an, igan-
dea,mezaospatukoda.
Ondotik kofrade be-
rrien izendapenaeginen
da eta Arangurengo
abesbatzak emanaldia
eskainikodu.11:00etan
Zubietako joaldunaketa
Bearzana txaranga ka-
rrikaz karrika ibiliko di-
ra. Eguerdian,Migeltxo
Saralegi harrijasotzai-
leakerakustaldiaeskai-

niko du, onddo eta zi-
zekin prestatutako ka-
xulekin sukaldaritza le-
hiaketa egiten den bi-
tartean.

Aurtengo berrikun-
tzagisara,13:00etanpi-
surik haundiena duten
onddo beltzak sarituko
dira. Lehenbiziko saria
75euroetaproduktu lo-
tea izanen da, bigarren
saria 50 euro eta pro-
duktu lotea eta hiruga-
rrena, 25 euro eta pro-
duktu lotea. Segidan,
txistorra, urdaiazpiko,
odolki, gazta, sagardo
eta ardo dastaketa egi-
nen dira frontoian.

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

Herriko bideak garbitzeko traktorea
Udalak traktore bat alokatu du herriko bideak gar-
bitu etamoldatzeko. Bertan ari diren herriko bi lan-
gileek erabili dute, denbora ahalik eta hobekien
aprobetxatzeko. Bertze aldetik, hari berean segi-
tuz, auzolana egin zen irailaren 15ean. Herritarrak
todouno zabaltzen, kunetak garbitzen, udaletxea
txukuntzen eta premiazkoak ziren bertze lanetan
aritu ziren. Arras lan ona egin zen.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

Ehizturiek postuak txukundu dituzte
Urrian sartu garela nabari da, ehizturiak euren se-
toak txukuntzen eta inguruak desbrozatzen aritu
baitira. Egunotan tiro soinuak somatzen hasiko ga-
ra edo, behinik behin horren esperantzan joanen
dira mendira.ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azken urteetako ohiturari eutsiz, Arangurengo Abesbatzak kantatuko du igandeko mezan.
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KIROLA � ERREKA ELKARTEAREN EKIMENEZ

Alex Txikon
alpinista etorriko
da Mendiaren
Egunean
Abenduaren
22an eginen da

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 22an

eginen den Mendiaren
Egunerako prestakete-
kinhasiadaErrekaElkar-
tea. Oraindik ez du xe-
hetasunzehatzik jakina-
razi, baina Alex Txikon
alpinistaezagunagonbi-
datuko duela aitzinera-
tu du. Gainerako xehe-
tasunak eguna hurbildu
ahala emanen ditugu.

Elkarteak baieztatu
duena atletismo sek-
zioakekipazioberriaate-
ratzekoasmoaduelaizan
da. Eskaerak egiteko
Santi San Migueli deitu
beharzaio(650133255).

Bertzalde, Errekako
eskubaloi talde guztiek
hasidutedenboraldibe-
rria. Seniorren entrena-
tzailea Patxiku Ganboa
daetaFelipeGanboaeta
Luismi Apezetxea ditu
laguntzaile.Jubenilenen-
trenatzaileak Iban eta
Txomin Mindegia dira;

infantil mutiletan Jesus
Olalla eta Pilar Olalla di-
ra entrenatzaileak eta
nesketan Iban Ezkurra
eta Txibi Uterga; alebi-
nek Haizea Erkizia dute
entrenatzaile eta Delia
Portillo eta Bittori Men-
diburu laguntzaileak.
Benjaminetan,ElenaZa-
balaetaMaiderOmardi-
ra entrenatzaileak.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ZALDUA

Angel Villar futbol-zelaia ikustera etorria
Angel Maria Villar Espainiako Futbol Federazioko presidenteak futbol-zelaira
bisita egin zuen irailaren 21ean. Argazkian ageri direnekongietorria egin zieten.

ARGAZKIAK: GAZTE BURRUNBA

Besta ttikiak umore ederrean
Aurten ere, giro polita sortu zen irailaren 21ean eta 22an ospatu ziren besta tti-
kietan. Horren lekuko dira, bertzeak bertze, argazki hauek.

EUSKARA

Solaslaguna
ekimenean
izena emateko
epea irekita

TTIPI-TTAPA
Urriaren 22ra arte za-
balikegonendaSolas-
lagunaekimeneanize-
na emateko epea.
Udaletako euskara
zerbitzu edo manko-
munitateetanetaeus-
kaltegietanemandai-
teke izena.
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 22AN

Giro ederrean joan
da aurten ere
Joaldunen Eguna
Ameztiko
xokoak alaitu
zituzten joare
soinuekin

Arkaitz MINDEGIA
Eguraldia lagun zu-

tela, Joaldunen Egun
ederra ospatu zen joan
den irailaren 22an.Goi-
zeko lehen orduetan
joare soinuak herritik
Ameztiko xokoak alai-
tuzituzten, trikitilariekin
batera. Eguerdi aldera
herrira jeitsi eta beraien
itzuliaeginondotik,bes-
tak aitzinera segitu
zuen , a i zko l a r i ak ,
bertsolariak, bazkaria
eta nola ez besta giroa-
rekin.Goizean joaresoi-
nuekin hasi eta Joxe
Angel akordeoilariaren
soinuekin bukatu zen
Joaldunen Eguna.

Javier Sein bikain
Javier Sein herriko

txirrindulariakafiziozeta
libreki hainbat eta hain-
bat BTT lasteketa egin
ditu.EuskadikoBTTtxa-
pelketako hiru fasetan
ibili da, denetan postu
onak lortuz: Zegaman
egin zen proba irabazi
zuen. Nafarroako Se-
lekzioarekin Espanian
barna ere ibili da, ba-
tean Vigon eta ber-
tzean Gijonen. Udan
atsedenaldia izan on-
dotik orain Nafarroako
txapelketako probetan
partehartzenarida, tar-
teanBerakoBTTzehar-
kaldianpartehartuz.Zo-
rionak eta segi horrela!

Ander Erasun
Ander Erasun aizko-

laria indartsudabil,udan
herriko bestetan hain-

bat erakustaldi eman
ondotik , irailaren 23an
Uharten jokatudenNa-
farroako Lehen Maila-
ko Aizkolari Txapelke-
takokanporaketan fina-
lerasailkatuzen.Lehen-
biziko bortzak sailkatu
ziren,AnderErasun tar-
tean.Orainurriaren7an
Etxarri-aranatzen egi-
nen den finalean parte
hartuko du. Zorte on!

Greba
Irailaren 26rako dei-

tua zen greba oroko-

rrean Udalak, eskolak
eta hainbat enpresek
bat egin zuten.

Garbiketa
arduraduna

Udalak berriki eslei-
tuduHerrikoEtxea, es-
kola, medikuaren kon-
tsulta,Aurtitzeta Ituren-
go plazaren garbiketa
eginen duen arduradu-
na.Udalak lehiaketabi-
dez esleitu du eta lau
herritarrenarteanAlazne
Untxa lok aurkez tu
zuenproposamenego-

kiena eta bera izanen
da urte batez garbike-
ta lanak eginen ditue-
na.

Aurtizko San
Martin bestak

GuttiagofaltadaAur-
tizko San Martinak ai-
legatzeko. Jadanik bi-
leratan dabiltza herriko
gazteak azaroaren 8tik
11ra ospatuko diren
bestak antolatzen. Hu-
rrengo aleetan emanen
dugu programaren be-
rri.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Javier Sein bikain dabil. Argazki nagusian, Zegaman irabazle sartzen ageri da. Ezkerrean,
Agoizko Nafarroako txapelketan eta eskuinean Avilesen Nafarroako selekzioarekin.
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ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � NAFARROAKO KONKISTAREN BOSGARREN MENDEURRENA IZANEN DA AURTENGO GAI NAGUSIA

Euskararen Egunean hainbat ekitaldi
izanen dira urriaren 12 eta 13an
Makilipurdira
mendi irteera
antolatu dute
ostiral goizean

Fermin ETXEKOLONEA
Lehengo urteetan

bezala, herriko gazteek
Euskararen Eguna an-
tolatu dute. Egun han-
dia urriaren 13a izanen
da, larunbata, baina
bezperan ere zenbait
ekitaldiantolatudituzte,
Nafarroakokonkistaren
bosgarren mendeurre-
na gai nagusizat hartu-
ta.

Ostiral goizean,Ma-
kilipurdi mendira, Ekai-
tza ingururamendi ate-
raldiaantolatudute.Be-
re garaian, gazteluren
bat izan omen zen in-
guru horretan eta gel-
ditzen diren aztarnak
ikustera joanen dira.
Arratsaldean,18:30ean
pintxo lehiaketa izanen
da Errandonea osta-
tuan. 20:00etanherriko
estalpean Nafarroako
konkista500urtehitzal-
dia eskainiko dute.
22:00etan mus txapel-

keta jokatukodaErran-
donea ostatuan eta
gauez rock kontzertua
eskainikoduteErrando-
neako atarian, herriko
musikarien eskutik.

DANTZA LUZEA
BERRESKURATZEKO
SAIOA LARUNBATEAN

Egun handia larun-
bata izanen da. Goiz
guztianherrikoeskulan-

gileek beraien produk-
tuak erakutsiko dituzte
eta erosteko ere atera-
kodituzteplazan.10:00-
etan, egunari hasiera
ematekokalejira izanen
da herriko trikitilari eta
panderojoleekin.11:00-
etan serigrafia tailerra
haur eta helduendako.
Kamisetak norberak
eraman beharko ditu.
12:00etan dantza era-

kustaldi irekia. Muxi-
koak, jauziak… Zubie-
tako dantza luzea be-
rreskuratzeko saiakera
ere eginen da. Zenbait
entsaioegindituztehe-
rriko dantzariek, baina
saio irekia izanendaeta
edozeinekparteharde-
zake. Eguna antolatze-
ko dirua biltzeko ur-
daiazpikoa eta gazta-
ren apustua eginen da.

Pisua asmatu edo ge-
hien hurbiltzen denak
etxeratukodituurdaiaz-
pikoa eta gazta.

14:30ean bertso
bazkaria izanen da,Mi-
ren Amuriza eta Aitzol
Barandiaran bertsola-
riekin. Izen emateko
epea urriaren 4an aki-
tukoda.TxartelakErran-
donea ostatuan eta
Santxookindegiandau-
de salgai.

Bazkalondoan, he-
rriari itzulia eginen du-
te bertsopoteoan, triki-
tilarien laguntzarekin.
17:00etanhaurrendako
ipuin kontalaria izanen
da plazan. 18:00etan
berenduaereeskainiko
zaie haurrei. 20:00etan
dantzaldia izanen da
Gabenara taldearekin.
21:30ean urdaiazpiko
eta gazta apustuaren
irabazlea jakinaraziko
da eta bertan emanen
zaizkiosariak.Haurren-
dako karaokea ere iza-
nen da. Gauerditik au-
rrera, berriz ere Gabe-
narataldeaarikoda,bai-
na aurretik Askatu tal-
deak ere emanaldia es-
kainiko du.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Herriko eskulangileen lanak ikusteko eta erosteko aukeraz gain, taloak dastatzeko modua
ere izanen da Euskararen Egunean.
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BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � URRIRUKO BESTA LARUNBATEAN

Euskal Herriko Harri Ttikien Txapelketa
jokatuko da Urriko Bestan
Tribal Fusio
dantza ikusgai
izanen da
afaltzen den
bitartean

Amaia MINDEGIA
Azkeneko urtetan

bezala, urriko lehenda-
biziko larunbatean os-
patuko da Beintza-La-
baienen egiten dugun
Urriruko besta.

Urriaren6an,17:00e-
tan Euskal Herriko Ha-
rri Txikien Txapelketak
irerikoduekitaldia.Bost
harrijasotzaile lehianari-
ko dira, txapelaren bi-
la. Aimar Irigoien (Erre-
zil,Gipuzkoa), JesusMª
Iruretagoiena Izeta III.a
(Zarautz,Gipuzkoa),Ho-
dei Iruretagoiena Izeta
IV.a (Zarautz,Gipuzkoa),
JosetxoUrrutia (Leitza)
eta Xabier Ar iztegi
Santxin (Etxalar). Harri-
jasotzaile bakoitzak hi-
ruminutukosaioakegin
beharkoditu125kiloko
harri errektangularrare-
kin,125kilokozilindroa-
rekin,112,5kilokokubi-
koarekin eta 100 kiloko

bolarek in. Ondot ik
19:00alderaohidenbe-
zalaaizkoraapustua iza-
nen da herriko aizkola-
rien artean. Aurten par-
tehartukodutenhirubi-
koteak hauek dira: Mi-
guel Angel Etxeberria
eta Jesus Etxeberria;
Jacinto Etxekonanea
eta Peio Telletxea; Xa-
bier Mindegia eta Jose
Luis Telletxea.

Ondotik, 06:00etan
Jaime Mindegiak pres-
tatzen hasitako afaria-
ren txanda izanen da.
Azken urtetan bezala,
eguraldiari aurre egite-
ko karpa barruan iza-
nendaafaria,20:30ean.
Menua ere ohikoa: en-
tsalada, salda, aretzea,
gazta, irasagarraeta fru-
ta, kafea eta kopa. Aur-
tenGaliziakobi lagunek

queimada prestatuko
dute.

Afaltzeko orduan,
Nafarroako produktue-
kin betetako zare eder
baten zozketa eginen
da.Herritargehienakez
ezik, inguruko herrieta-
tik ere jende dezente
hurbiltzea espero da.

Lehengo urtean be-
zala, aurtenereerakus-
taldi berezia izanen da

jendeak afaltzen duen
bitartean: Tribal Fusio
Dantza giroan afalduko
dugu. Iruñeko Adasha
dantzataldekoadenZe-
notzeko Rebeka Erice-
ren eskutik izanen da
emanaldia eta aurten
ere sorpresaz beteriko
ikuskizuna izateaespe-
ro da.

Gauean, Aierrik tal-
deakalaitukoduafalos-
tea goizalderarte.

Baiegunhorretaneta
bai aurretik laguntzen
arikodirenelkartekoki-
de eta herritarrei esker
ona azaldu nahi die el-
karteko batzordeak.

Afarirako txartelak
Itur-Ondo elkartean,
herriko ostatuetan eta
Baleztena dendan iza-
nendira salgai 28 euro-
tan. 8 eta 14 urte arte-
ko gaztetxoek 14 euro
ordaindu beharko dute
eta8urtezazpikoekde-
balde izanen dute. Es-
kertukodaurterobeza-
la txartelak lehenagotik
hartzea, antolatzaileek
zenbat jende bilduko
den jakindezatenanto-
lakuntza hobe joan da-
din.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Afaria ez ezik, dantza bereziak eta beste hainbat ikusgarri izanen dira Urriruko bestan.
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SALDIAS

Espeleologo
talde bat izandu
da Tantadiko
zuloan, istorioak
dakarrena egia
ote den ikusten

Markel LIZASOAIN
Espeleologo talde

bat izandu da Tanta-
dian, jakiteko ea egia
dioen lehengoistorioza-
har batek: hango zu-
loanerortzendenaUrro-
zen agertzen dela. Ho-
la ba, hartu dituzte har-
tu beharreko endrezu
guziak: sokak, kopeta-
ko argiak, esku-argiak,
bi sagar...Denakmaku-
toetan sartu, eta han
joan dira, autoan, Bizu-
lan barrena. Martisko-
neko borda parera aile-
gatu,etahantxeutzidu-
teautoa,bazterbatean.
Errekaraoinez jautsi,eta
Autsidetik goiti abiatu
dira.

Arratsaldea da, ilu-
nabartzen hasia; ez da
argi handirik sartzen
hango arbola tantaien
artetik. Zuloaren pare-
raailegatu,etapixkobat

ikaratu dira errekaren
asotsarekin, baina go-
gor egin, eta, soka ha-
rri kozkorbati lotuta,zu-
lo beltzean sartu dira,
baita agudo asko zipa-
zipa egin ere, besape
batean soka, bestean
erreka.Kanpoanhaize-
goadabil,baina leizean
frexko dago. Sarrera
horretan, estutu egiten
da leizea, baina estura
hori pasatu, eta franko
zabaltzen da. Errekak
lan handia egina duba-
rren horretan. Halako
batean,auribatzukadi-
tu dituzte; pilek indar
gutxidute;mistoekbai-
no argi gutxiago egiten
dutela daude, eta ez da
ikustenzerdabilen ilun-
betan. Elkarren arri-
moan jarri dira, katupe-
latuak bezala. Eta hor
non hasi diren boz ba-
tzuk, arroituka: «Ze us-
te zuten ba! Inkisioak
sorgin guziak harrapa-
tu, epaitu... eta...», «...
sorginmaltzurrakbeza-
la...»; ez zaie dena en-
tenditzen, irri eta ajari
artean. Alde batera be-
giratu, bestera begira-
tu, deus ere ez ikusten.
Kakalarria sartu zaiegi-

zontxoei, etanolaUrro-
za urruti samar dauka-
ten oraindik, kanpora
atera dira, sartu diren
tokitik, ziztu batean.
Kanpoan iluna da, eta
pilak itzali gabe joandi-
ra autora, ttapa-ttapa.

GIZARTEA � LURRAZPIAN BARNA

Espeleologoak
Tantadian

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian, espeleolo-
goak auriak sumatuta

gelditu direnean. Erdiko
argazkian, Tantadiko leizea,

barrendik eta beheko
argazkian, ilunduta, etxera

bueltan.
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DONAMARIA

EHIZA � USO POSTUEN ENKANTEA

42.600 euro inguru
atera ditu Udalak
uso postuen
enkantetik
Kostata esleitu
dira postuak
eta oraindik ere
batzuk hutsik
gelditu dira

TTIPI-TTAPA
Kostata,bainauso-pos-

tugehienakadjudikatu-
ak gelditu dira. Zortzi
frentetan banatuta,
guztira 70 postu atera
ditu aurten Udalak en-
kantera,bi urtekoapro-
betxamendurako, bai-
nahorietakobatzukbai-
no ez dira esleitu. Gai-
nera, lehenbizikoenkan-
te deialdian izandako

erantzuneskasarenon-
dotik, bigarren deialdi
bat egin zuen Udalak
hasierakoprezioak%10
jeitsiz.Orduanereezzi-
ren denak esleitu eta
hortik aitzinera eskain-
tzak aurkeztuz joan di-
ra ehiztariak, baina ez
denakhartzeraino.Ube-

don, adibidez, ez dute
postubakarbaterehar-
tu etaBidasostaetaAr-
gibelen ere ez dira de-
nak esleitu. Golbain,
Uztalakorda,Bidakorri,
Labeaga eta Txarutan,
aldiz,postuguztiakhar-
tudituzteehiztariek,bai-
nahasieran finkatutako

prezioen azpitik.
Aurten, guztira 46.631
euro bildu ditu Udalak
usopostuenenkantetik,
hasierako prezioetan
finkatubaino19.369eu-
ro guttiago. Dena ha-
sierako prezioetan es-
leitu izatera 62.000 eu-
ro bildu izanen lirateke.

POSTUAK HASIERAKO PREZIOA HARTU DEN PREZIOA

Golbai (11 postu) 27.000 euro 17.500 euro

Uztalakorda (8 postu) 10.500 euro 6.800 euro

Bidakorri (11 postu) 8.250 euro 8.250 euro

Labeaga (9 postu) 4.000 euro 3.500 euro

Bidasosta (10 postu) 4.500 euro 2.181 euro*

Txaruta (7 postu) 5.250 euro 4.000 euro

Ubedo (6 postu) 1.000 euro Hutsik

Argibel (8 postu) 1.500 euro 400 euro*

GUZTIRA 62.000 euro 42.631 euro

*Uso postu batzuk esleitu dira, ez denak.

ARKUPEAK
GIZARTEA � EGUTEGI BETEA

600 lagun bilduko
dira urriaren 13an
Donezteben eginen
den Bazkidearen
Egunean
Horrez gain,
hainbat ateraldi
eginen dituzte
hilabeteotan

TTIPI-TTAPA
Batera eta bertzera

segitzen dute Arkupeak
Jubilatuen Elkarteko ki-
deek. Irailean, bertzeak
bertze, Parisera eta Le-
zora egin dituzte ateral-
diak,etahoriezgain, irai-
laren 27tik urriaren 9ra
Benidormen izanen dira
90bazkide.Horrezgain,

urriaren13anBazkidea-
renEgunaospatukodu-
te Donezteben eta ho-
rren barne, 85 urte bete
dituztenak eta 50 urte
ezkondurikegindituzten
bikoteak omenduko di-
tuzte. Bazkide, omendu
eta senitartekoekin,
guztira 600bat lagunel-
kartuko dira.

Horrez gain, urriaren
25ean Lodosako kon-
tserba lantegia bisita-
tzerajoanendiraetaaza-
roaren5etik14raLanza-
rote irlara joanendira 36
bazkide.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Lezora ateraldia
Irailaren 14an Arkupeak-eko 123 lagun Lezon izan ziren. Meza ondotik, herri kiro-
lak ikusi etaHondarribianbazkalduzuten.Dantzanaritzekoaukeraere izanzuten.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Parisera ateraldia
Arkupeak-eko 103 lagunek Paris eta inguruko txoko zoragarriez gozatzeko au-
kera izan zuten irailaren 10etik 16ra egindako ateraldian.
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GIZARTEA

OSPAKIZUNAK � EUSKAL ARTZAINAK AMERIKETAN

Boisetik bereziki
etorritako Beñardo
Igantzi omendu
dute amerikanoen
bestan
Ameriketan ibili
ziren artzainen
besta giro ede-
rrean joan da

TTIPI-TTAPA
Euskal Artzainak

Ameriketanelkarteakirai-
laren15eanospatuzuen
artzainamerikanoenurte-
rokobesta Iruñean.Aur-
tengoa zazpigarren edi-
zioaizandaeta,ohibeza-
la, hegoaldeko zein ipa-
rraldeko artzainak bildu
zituzten, giro ederrean.

Eguneko egitaraua,
San Nicolas elizan gaur
egun Leitzako erretorea
denetaberegaraianBaz-

tan eta Lesakan ibili zen
Ander Gillegik emanda-
komezarekinabiatuzen.
AmeriketannahizEuskal
Herrianhildakoartzainak
gogoratuzituztenetabe-
rezikielkartekolaguntzai-
le izan diren Angel Igan-
tzi,DoloresLazkano,Je-
sus Goldaraz eta Kepa
Mallea. Segidan, Iruñe-
ko Gotorlekuko Arma
Aretorabisitaeginzuten
artzainek eta han Iruñe-
koudalekoetaNafarroa-
ko Parlamentuko zen-
bait ordezkarik artzainei
harrera egin zieten.

Laura Igantzi Euskal
ArtzainakAmeriketanEl-
karteko presidenteak,
berealdetik,bestanpar-

te hartzera bereziki Boi-
setiketorritakoBeñardo
Igantzi osabari omenal-
di ttiki bat egin zion. Be-
ñardok 87 urte ditu eta
Elkoko Euskal Etxearen
sortzaileetako bat izan
zen,baitadantzataldea-
renaere.Akordeoiirakas-
lea ere izan zen eta Lau-
rak azaldu bezala, «ar-
tzainenkolektiboakAme-
riketan egin zuen kultur
ekarpenaren erakuslee-
takobat».Gaineratuzue-
nez,dagoeneko170baz-
kide baino gehiago ditu
elkarteaketahauenekar-
peneiesker laneansegi-
tzendute.OlondrizkoAn-

tonioCamposekeginda-
kodiru-ekarpenariesker,
berriz, Renoko Uniber-
tsitateak, Nafarroako
Unibertsitatearenlagun-
tzarekin, AEBerako Na-
farroakoemigrazioaribu-
ruzko tesia ere eginen
dela-eta, «gure ametse-
takobategibihurtu»de-
la aipatu zuen Laurak.

Harreraofizialarenon-
dotik, Iturramaeskolako
frontoian bazkaldu zu-
ten eta ohiko highballa
dastatzeko aukera ere
izan zuten artzainek,
Ameriketako oroigarri.
Bazkalondoan,Amerike-
tatik espreski etorritako

lagunbatzueimikrofono-
rahurbiltzekoeskatuzie-
tenetagainerakobazkal-
tiarren txalo zaparrada
jaso zuten, Bankako
Menditarraktaldeakkan-
tuaeskainizienbitartean.
Segidan omenaldien
txanda etorri zen.

2006an ospatu zen
artzain amerikanoen le-
henbiziko festa, Lesa-
kan.Hurrengourteanhi-
tzordubikoitzaeginzen,
aldiberean,Gernikaneta
Alduden. Bertze edi-
zioak Elizondon, Auri-
tzen,SunbillanetaEugi-
Zubirin izandiraetaaur-
tengoa Iruñean.

ARGAZKIA: EUSKAL ARTZAINAK AMERIKETAN ELKARTEA
Laura Igantzi Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea eta bere osaba Beñardo,
irailaren 15eko harrera ekitaldian.
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LANA

ESKUALDEA � IRAILAREN 26KO GREBA

Grebak segida
zabala izan du
eskualdean
TTIPI-TTAPA

Murrizketen kontra
irailaren 26rako deitua
zen greba orokorrak se-
gidazabala izanzuenes-
kualdean.LABekmobili-
zaziojendetsuakazpima-
rratu zituen eta ELAren
erranetan martxoaren
29koanbainoeskasagoa
izan zen segida.

INDUSTRIA
Industria arloan gre-

bak lantegi handienak
geldiarazi zituen. Lesa-
kan, Arcelor Mittal Proc-
cesing lantegian %100-
ekoa izan zen grebaren
segida eta AM Lesakan
%90ekoa.ZalaingoCon-
desa, Funvera eta Save-
ra lantegietako produk-
zioa ere erabat geldirik
egonzen.Aldiz,Alco,Hi-
drorubber edo Conser-
vas Martiko lantegietan
langile gutti batzuk ba-
karrikegindutegrebaeta
CompositesGureanlan-
gileen %20ak baino ge-
hiagoklaneginzuen.Oro-
korrean,ZalainetaAlkaia-
gako industrialdeetan
grebaren segida %70-
80koaizanzelaaipatuzu-
ten sindikatuek.

DoneztebekoAparan
industrialdeanetaLeitzal-
derako errepideko tailer
eta lantegietan aktibita-
terik gabe egon ziren.
Baztanen Harrilan eta
Marmoles del Baztan
enpresekitxieginzituzten
ateaketaLeitzakoSarrio-
papel lantegian greba
eginzutenlangileguziek.

ADMINISTRAZIOA,
IRAKASKUNTZA ETA
KOMERTZIOAK
Administrazio arloan,

Herriko Etxe gehienetan
guttieneko zerbitzuak
bertzerik ez zituzten es-
kaini. Komertzioetan,ia
erabatitxizituztenkomer-
tzioak.Irakaskuntzanere,
ikastetxe gehienek zer-
bitzu minimoak eskaini
zituzten.

MOBILIZAZIOAK
Herrizherrikokontzen-

trazioezgain,manifesta-
zioak egin ziren. Beran,
konbokatuazegoenma-
nifestazioa bertan behe-
ra gelditu zen, Guardia
Zibilakateratzeagalerazi
baitzuen.EspainiakoGo-
bernuko Delegazioak
erran zuen baimenak
epez kanpo eskatu zire-
la eta aitzakia horrekin,
manifestazioa ateratzen
bazenkargatueginenzu-
tela adierazi zuten guar-
diazibilek.Etahorrenera-
kusgarri, Berako kuarte-
letik sirenakmartxan eta
antidisturbiomaterialare-
kinagertuziren.Sindika-
tuetakoordezkariekaipa-
tu zutenez, baimena ha-
maregunlehenagoeska-
tuzen lehenaldizetahau
ukatuondotik, bertzebi-
tanereeskatuzen, eran-
tzunik jasogabe.Halere,
Guardia Zibilaren jarrera
ikusita, manifestazioan
ez ateratzea erabaki zu-
ten. Orduberean,Elizon-
donmanifestazio jende-
tsua egin zen, 350 eta
400 lagun artean bildu
baitziren.

Arratsaldean, Baz-
tan-Bidasoaldeko ma-
nifestazioaeginzenDo-
nezteben eta banke-
txeentzat dirua, herria-
rentzatmiseria lelopean
jendetzaelkartuzen,sin-

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Berako manifestazioa ateratzea galerazi egin zuen Guardia Zibilak

ARGAZKIA: ARRANBELA
Elizondon egindako manifestazioa.

ARGAZKIA: ENEKO ASTIBIA
Leitzan egindako manifestazioa.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Donezteben egindako manifestazioa.

dikatuen arabera, 500
bat lagun.
Leitzan ere egin ziren

mobilizazioak: goizez
hemezortzi auto ibili zi-
ren herrian barna buel-

taka eta arratsaldeko
manifestazioan 500 la-
gun inguru bildu ziren.
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GOIZUETA

12 eta 16
urteko gazteei
zuzendutako
zerbitzua

TTIPI-TTAPA
Duela hiru ikasturte

hasi zen lehen aldiz
Gazte Txokoa eskain-
tzen,garaibatekoesko-
letanetagauregun fes-
tetako ikastolako taber-
na jartzendeneraikina-
ren atzeko aldean ze-
goen frontoi txikia ego-
kituta. Aurten ere ateak
zabaldu ditu asteburu
honetanetaurritikekai-
nera bitarte, larunbate-
tan17:00etatik20:30era
eta igandetan17:00eta-
tik 20:00etara. Futboli-
na,mendiateraldiaketa
gazteekproposatzendi-
tuztenak antolatzen la-

guntzekoprestdagogu-
rasoen komisioa.

Koroko entsaioak
UmoreOnaabesba-

tzak irailaren 21ean ha-
si zituen ikasturteberri-
ko entsaioak. Geroztik,
ostiralero 19:30etik
21:30era biltzen da es-
kolan entsaioetan.

Azaro kulturalerako
bilerak

Hilabeteabesterikez
da falta eta dagoeneko
Azaro Kulturalerako le-
hen bilerak egiten ha-
siak dira. Beti bezala,
azienda feria izanen da
ekitaldi nagusia, baina
beste kontu ugari ere
plantatuko dira, herri-
tarrek urteroko boron-
datea erakusten badu-
te bederen.

GIZARTEA � LARUNBAT ETA IGANDE ARRATSALDEZ

Gazte Txokoa
lanean hasi da
berriz ere

UTZITAKO ARGAZKIAK

Euskal Jaiarekin maiatza
bitarte itxi ditu ateak Ixkibik
Irailaren23anospatuzen Iskibi kan-
pineko Euskal Jaia. Eguerdiko toka
txapelketanpartehartzehandiaizan
zen.Gero talo jatea izanzenetaber-
tan 100 pertsonatik gora bildu ziren
giro ederrean, nahiz eta lehengo ur-
tean baino sagardo gutxiago edan.
Arratsaldean berriz, Bonatxok bere
soinuarekinederkiberotuzituenbaz-
terrak, hezurrak mugiaraziz. Egun
horretan itxi zen kanpina hurrengo
urtekomaiatzeraarte.Kanpinetikes-
kerrak eman nahi dizkiete bertaratu
diren guztiei eta bereziki Goizueta-
ko jendeari, suhiltzaileei eta Udala-
ri, emandako laguntzagatik.

Kontsejun jarri
zen buzoian
bilduko dira
aldizkarirako
kolaborazioak

Ainhoa ANSA
Miaxiriaaldizkariaren

2. zenbakiaurteaamai-
tu aurretik aterako da,

IparraldekoMankomu-
nitatekoEuskaraZerbi-
tzuaren eta Aranoko
Udalaren laguntzarekin.
Horretarako dagoene-
ko martxan da herritar
taldebatgauza interes-
garriak guztion goza-
menetako idazten, bil-
tzen eta sortzen.

Izena bera erabaki-
tzerakoan ere herritar

guztion partehartzea
bultzatuzenduelabiur-
te aldizkaria sortu ze-
nean, eta honekin ba-
teraantzekoariketapro-
posatu nahi da aldizka-
ria koordinatzenari den
lantaldetik.

Bere garaian, Kon-
tsejun jarri zenbuzoian,
Aranon aspaldian (edo
kasu batzuetan gazte-

enarteanbehinere) en-
tzun ez genituen hitzak
bildu genituen eta ho-
rren laguntzazgurehiz-
kera gehiago aberastu.
Burura etortzen zaizki-
zuen hitz berezi, arraro,
ahaztu edo kurioso ho-
riek buzoian sartzera
gonbidatzen zaituzte-
gu, Miaxiriako atal bat
ea denon artean osa-

tzendugun! Buzoiaurri-
ra arte egongo da ja-
rrita eta arano.euska
ra@gmail.comhelbide-
an ere egin daiteke.

ARANO

KULTURA � UDALAREN ETA IPARRALDEKO MANKOMUNITATEKO EUSKARA ZERBITZUAREN LAGUNTZAREKIN

Miaxiria aldizkariaren bigarren
alea prestatzen hasiak dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Miaxiria aldizkariaren
lehen aleko azala. 2. alea
prestatzen ari dira orain.
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LEITZA

Babi-Leto
folklore
jaialdian izan
dira

JM BARRIOLA
Dantzari eta txistula-

riak itzuli dira Txekiar
Errepublikako Valasske
Mezirici herrian ospatu-
tako Babi-Leto folklore
jaialditik.Bidaialuzeaizan
arren, merezi izan duela
eta oso balorazio ona
egin dute, esperientzia
apartaizanbaitataldeki-
de guztientzat. Ekitaldiz
beteriko egunak izan zi-
ren, euskal folklorea za-
baltzeko parada ugariz
beteak.Osoharreraona
jaso zuten, bai antola-

tzaileenpartetik eta bai-
ta gainontzeko talde eta
ikusleengatik ere. Jaial-
dian Polonia, Eslovakia,
Eslovenia eta Txekiako
taldeekhartuzutenparte.

Dantza saioei dago-
kionez, ahalik eta dan-
tzadesberdingehienes-
kaintzen saiatu ziren.
Umeeizuzendurikodan-
tza saioa ere izan zuten,
etaumeekberaiekinba-
tera dantzatzeko auke-
raizanzuten.Heldueizu-
zenduriko dantza ikas-
taroa ere eman zuten.

Normalean, dantzan
etatxistuajozikustenba-
ditugu ere, jaialdi hone-
tansukalderakoetakan-
tatzeko abilidadea ere
badutelaerakutsi zuten.
Jaialdiko ekitaldien ar-

tean taldebakoitzakbe-
raien herrialdetako ja-
kiakeskaintzekoaukera
izan zuen, eta leitzarrek
taloakprestatu zituzten,
txakolinarekin batera
dastatzeko.Kantuanere
aritubeharizanzuteneta
txistulariek ere beraien
kontzertuaeskainizuten.

Jaialdiko ekitaldi ofi-
zialez gain, aisialdirako
denbora pixka bat ere
izan zuten: ingurua eza-
gutu, erlaxatu, eta nola
ez, txekiar garagardoa
probatzeko aukera.

KULTURA � AURRERAKOAK TXEKIAN BARNA

Herriko dantzariak
pozik bueltatu dira
Txekiatik

ARGAZKIA: PLAZAOLA PARTZUERGOA

Plazaolako IX. Mendi Bizikleta Martxa eta VI. Maratoi Erdia
Irailaren 16an ospatu ziren biak Leitzatik igarotzen den Plazaolako natur bide-
tik barrena. 6500 bat personek hartu zuten parte eta arrakastatsua izan zen.
Familien ikuspegitik, azpimarratubeharradago txikienenmartxan izandakoani-
mazioa. Izan ere, antzinako Plazaola trenaren mende hasierako bidaiari baten
papera hartu zuen aktore batek heldu eta txikiak liluratuta utzi zituen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko musikari eta dantzariak ederki ibili dira Txekian barrena.

Aurrera Eguna
larunbatean eginen da
JM BARRIOLA

Urriaren6an,larunba-
tean izanen da Aurrera
Elkartearen eguna, egi-
tarauzabalarekin.09:00-
etanBTTtaldearekinbizi-
kleta irteera Plazaolako
geltokitik abiatuta, haur
eta helduentzako. Ordu
bereantxistulariekindia-
na.10:00etatik13:00eta-
ra jokoak: rokodromoa,
tirolinaetazaldi ibilaldia,
futbito partidak plazan.
11:30ean Aurrera pilota

eskolakoensaioa.13:00-
etanIncansablestxaran-
garekinpoteoa.14:30ean
bazkideen bazkaria ka-
rrapen.Bazkaria20euro-
tan izanen da aurretik
txartelahartuta.Bazkal-
duta, bazkideen inguru-
txoa.Ondoren, Incansa-
blesekinherripoteoabu-
ruhaundiekin.21:30ean
luntxa Aurreran eta gi-
zon orkesta. Blusa bel-
tzaetaAurrerako ikurre-
kinazaltzeaeskatudute.

ARGAZKIA: BURDINA TALDEA

Meatzak berreskuratzen
Burdina taldeaetaUdalak elkarlaneansegitzendu-
te.Errekaauzoan,karburo fabrika/kantinakoatzean
dagoen karobia garbitu zuten, gero Urto-txiki eta
Juanabordakoakgarbitu dituzte udan eta azken al-
dian, Tolaremina inguruan dagoen meatza zuloa
garbitzen ari dira, barrutik ikertzeko asmoarekin.
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ARESO

LEITZALDEA
EUSKARA � DIRULAGUNTZAK

Euskalduntzen edo alfabetatzen ari direnei
dirulaguntza emanen die Mankomunitateak
Eskaerak
urriaren 5erako
aurkeztu behar
dira

TTIPI-TTAPA
Euskalduntzen edo

alfabetatzenaridirenhe-

rritarrei diru laguntzak
emanen dizkie Nafa-
rroako Iparraldeko Eus-
karaMankomunitateak.
2011ko irailaren 1etik
2012koabuztuaren31ra
arte egindako ikastaro-
enmatrikuletarakoema-
nen du laguntza, esten-
tsiboak,trinkoak,barne-

tegiak, informatika bi-
dezkoak izanetaorohar
Balorazio Batzordeak
onesten dituenak. La-
guntzaren zenbatekoa
gastuaren%50ekoaiza-
nendagehienezere,eta
ikasturtean langabezian
egondakoentzat%100-
ekoa izanen da lagun-

tza. Halere, diru lagun-
tzaren onuradunek ezin
izanendute640eurobai-
no gehiagoko laguntza-
rik jasodeialdibakoitze-
koetakilometrajeaezda
diruz lagunduko.

Eskabideak urriaren
5era bitarte aurkezten
ahalko dira, Iparraldeko

Mankomunitateko erre-
gistroan edo dagokien
herrikoudaletxeedoeus-
kara zerbitzuan. Eskae-
ra aurkeztekoNafarroa-
ko Iparraldeko Euskara
Mankomunitatea osa-
tzen duten herrietan
erroldatua egotea ezin-
bestekoa izanen da.

KIROLA � NAZIOARTEKO ARTZAIN TXAKUR TXAPELKETA OÑATIN

Hirugarren txapela lortu
dute Alustiza eta Ttikik
Nafarroako
txapelketa
9 aldiz
irabaziak dira

Juana Mari SAIZAR
AntonioAlustizaketa

Ttiki txakurrak bikote
paregabeaosatzendu-
te eta horrela erakutsi
dute berriz ere, batak
aginduakemanetabes-
teakederkiburutuz .Irai-
lean 23an Oñatin era-
kustaldi ederra eman
zuten,Nazioarteko txa-

pelahirugarrenaldiz lor-
tuz. Ez zuten oso egun
ona izan,haizea eta be-
roaegitenbaitzuen,bai-
na hori ez zen aitzakia
izan eta elkarlan ederra
eginzuten; lehen frogan
lehenak suertatu ziren
eta bigarrenean ere lan
bikaina egin zuten, txa-
pel famatua irabaziz.
Badirudi Nafarroako
Txapelketan ez dutela
areriorik 9 aldiz txapel-
dun izan baitira,eta era
berean Oñatiko txapel-
keta handian ere inda-
rra hartzen ari dira.

Ikasturte berria
Herritarrak gauzak

egiteko gogoarekin ha-
si dute ikasturtea eta
hainbat ikastaro anto-
latu dituzte. Alde bate-
tik, eskulanak eta gau-
zak zaharberritzeko
ikastaroa antolatu da.
Taldeaosatutadago ja-
da, baina norbaitek
oraindik apuntatu nahi
balu Oihana Nietorekin
jardadilaharremanean.
Beste aldetik, antzerki
taldea osatu nahi da;
ongi pasatzeko eta ba-
rre egiteko aukera pa-

regabea, herrian pasa-
tako gauzak berritu na-
hi dira eta memorian
gorde lehengo bizimo-
duaetapasarteakgaur-
kora ekarriz, besteak
beste.

Azkenik, helduen
dantza ikastaroa anto-
latzen ari dira, honen
helburua herriko feste-
tanaktuaziobatpresta-
tzea izango da eta bi-

tartean euskal dantzak
ikasi eta kirol pixka bat
egiteko aukera ederra
dugu! LoreaOnsalo eta
Mirian Lasartek eraku-
tsiko dute eta apunta-
tzeko orria Sastinean
dago. Animatu parte
hartzeraetaagendabat
ere erosi, hauek denak
egiteko agenda betea-
rekin ibili beharrak ga-
ra aurtengoan eta!

UTZITAKO ARGAZKIA

Tomate uzta ederra aurtengoa
Izugarrizko tomate urtea izan da aurten, gainera to-
mate mota ezberdin gehiago egiten ari da jendea.
Batzuk oso handiak egiten dira eta Areson 1,4 ki-
loko bat ere hartu dute Bide Ondoko Nieto fami-
lian. Argazkian beraien baratzean bildutako beste
tomate eder batzuk ageri dira.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Usategietako enkanteak
Berri hauek idazterakoan bigarren enkantea burutu gabe zegoen oraindik eta hu-
rrengoaleanzehaztasungehiagorekin idatzikodugueanola joandirenaurtengoan
usategien enkanteak. Argazkia lehen enkante egunekoa da, irailaren 22an.



40 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 575 zk.

2012.10.04

BAZTAN

HERRIKO BESTAK � LARUNBATETIK ASTELEHENERA

Larunbat eguerdian botako dute Anizko
bestei hasiera emanen dien altxaferoa
Larunbatean
gantorri
autobusa ibiliko
da

TTIPI-TTAPA
Anizko Arrosarioko

Amabirjinarenbesteiere
ailegatu zaie beraien
txanda. Asteburuhone-
tanospatukodituzte, la-
runbateanhasietaaste-
lehenera bitarte. Hiru
egunez otordu, musika,
dantza, txapelketa eta
ginkana artean ongi pa-
satzeko aukera ederra
izanen dute aniztarrek.
Aipatu, bertzetik, larun-
batean gantorri autobu-
sa ibiliko dela Baztanen
herriz herri.

URRIAK 6, LAUNBETA
BEZPERA
• 12:00etan ezkil jotzea,
altxaferoakbotakodira
herriko trikitilariek alai-
tuta.
• 13:00etan haurrenda-
ko bazkaria.
• 15:30ean puzgarriak.
•18:00etantxokolateja-
tea.
•20:30eanMutildantzak.
• 20:45ean Baztan Zo-
pak.
• Ondotik dantzaldia
AGERRALDEakordeoi-
lariarekin.
• Akitzeko, xingar jatea.

URRIAK 7, IGENDIA
ARROSARIOKO
AMABIRJINAREN EGUNA
•11:30eanIratxeetaJo-
netxistulariekinkalejira.
•12:00etanMezaNagu-
sia.
• 13:00etan otordua.
• 18:00etan Iruña dan-
tza taldearen emanal-
dia.

• Ondotik, Jaione akor-
deoilariarekin dantzal-
dia.
• Akabailan, afaria.

URRIAK 8, ASTELEHENA
ADISKIDETASUN EGUNA
•11:00etanmustxapel-
keta.
• 14:00etan zikiro jatea,
JOXEANJELek alai-
tuta.
• 17:00etan ginkana.
•21:00etanxingar jatea.
• Akitzeko Gizajoa ni.

Udal langileak
euskara ikastaroan

Ikasturte berria hasi-
ta, Udaleko hamabi lan-
gilek joandenurteanha-
sitako euskara ikasta-
roarekin segituko dute
urritik aitzinera. Ikasta-
roa NAPIko teknikariek
emanen dute eta 30 or-
dukoiraupenaizanendu,
astean bi orduko saioe-
tanbanatuta. Ikastaroa-
renxedenagusiaknatu-
raltasuna,argitasunaeta
irakurgarritasunahelbu-
ru duten testuak ekoiz-
tea eta kalitateko testu-
ak sortzeko oinarrizko
irizpideez jabetzea iza-
nen dira.

Iruritako ur
hornidura sarerako
dirulaguntza

Nafarroako Gober-
nuakzenbaitudalerriren
tokiko azpiegiturak ho-
betzeko inbertsioak
onartudituetahorienar-
tean, Iruritan ur horni-
durarakoIruritaSoluzioa-
ren bigarren faserako
365.194 euroko inber-
tsioa egitea onartu du.
Horretarako,278.538eu-
roko dirulaguntza ema-
nen du Gobernuak.

Ur bilketa berria egi-
nen da Iruritari eta egun
soluziohorretandagoen
Lekarozi ur-hornidura
handitzeko. Aipatzekoa
da, uda honetan ur-hor-
nidura arazo larriak izan
dituztelabiherrietan,bai-
ta mozketak etamurriz-
ketakere.Gainera,etor-
kizunean soluzio hone-
kinbateginenduteGar-
tzain, Ziga, Zigaurre eta
Arraiozek ere.

Kultur agenda
Hainbat kultur ekital-

di izanen dira hilabete
honetan. Ortziralean,
urriak5,AnaAnandaeta
IziarMuñozenmargoera-
kusketazabaldukodute

Arizkunenean eta urria-
ren 25era arte ikusgai
egonen da.

Urriaren 11n kantal-
dia izanen daArizkungo
Xubiltz Elkartean. Gezi-
tik Gazira olerki musika-
la eskainiko dute Xabier
Soubelet (ahotsa eta gi-
tarra),NatCazarre (gita-
rra) etaAndreasEichne-
rrek(flauta).19:30eanha-
siko da.

Urriaren 13an Baz-
tango artisauen azoka
izanen da Elizondon.

Urriaren 21ean Xen-
timorik gabe antzerkia
ikusteko aukera izanen
daIruritakoDamasoZa-
balza Bilgunean, 19:00-
etanetahilaren28anPo-
ttoka & Eskortzek eta
IñigoBelzunegikkantal-
diaeskainikoduteArizku-
nenean, 12:00etan.

ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENA
Hiru egunez besta giroan murgiltzeko aukera izanen dute aniztarrek asteburuan.



PUBLIZITATEA | 41
ttipi-ttapa | 575 zk.

2012.10.04



42 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 575 zk.

2012.10.04

BAZTAN

HERRIKO BESTAK � URRIAREN 11TIK 14RA

Pilarika bezperako
txupinazoarekin
hasiko dira lau
eguneko bestak
Gartzainen
Larunbat
eguerdian herri
kirol apustua
jokatuko da

TTIPI-TTAPA
Asteburu honetan

Anizen izanen dituzte
bestak,etahurrengoas-
teburuanGartzaingoPI-
larika bestek hartuko
dute lekukoa. Lau egu-
nezadinguztietako jen-
dearendako bestak
prestatu dituzte. Bide
batez,aipatu,zopetara-
ko eta zikiro jaterako
txartelak Fransene eta
Kortarixar ostatuetan
daudelasalgaietaurria-
ren5a izanendaeroste-
ko hondarreko eguna.

URRIAK 11, ORTZEGUNE
PILARIKA BEZPERA
• 17:00etan txupinazoa
eta ezkil jotzea.
• 17:30ean mus zimizte
txapelketa.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak trinketean.
•00:30eangaupasaKU-
PELA taldearekin.
•07:00etanzinger jatea.

URRIAK 12, ORTZILERIA
PILARIKA EGUNE
• 10:00etan dianak eta

argisoinuak.
•12:00etanMezaNagu-
sia Aixteiko ermitan.
• Ondotik, luntxa.
•14:00etangaztebazka-
ria.
• 19:30ean triki bertso
poteoa herrian barna.
•22:00etantortilla jatea.
• Ondotik dantzaldia
AGERRALDErekin.

URRIAK 13, LAUNBETA
HERRITARREN EGUNE
• 10:00etan dianak eta
argisoinuak.
• 11:30ean herri kirol
apustua.
• 14:00etan zikiro jatea.
• 18:00etan dantzaldia
MIKEL SALABERRIre-
kin.
•21:30eanMutildantzak.
• 22:00etan pintxoak
afaltzeko.
• Ondotik dantzaldia.

URRIAK 14, IGENDIA
HAURREN EGUNE
• 10:00etan dianak eta
argisoinuak.
• 14:00etan haurren
bazkaria.
• 17:00etan haurrenda-
ko jokoak eta puzga-
rriak.
• 18:30ean haurrenda-
ko txokolatada.
• 20:30ean tortilla jatea
eta besten akabera.

ARGAZKIA: MAKI URTASUN

Abesbatza ttikia lanerako prest
Ikasturte berria prestatzeari ekin dio Elizondoko abesbatza ttikiak. Eta izena
emateko bi aukera zabaldu dituzte: asteazken honetan, urriak 3, Iruritako esko-
la zaharrean 18:30ean. Eta bertzela, 620 228455 telefonoan ere apunta daiteke.

ARGAZKIAK: GARAZI ARRETXEA
Kirola eta besta bateratzeko aukera ederra izanen da urriaren 11tik 14ra izanen diren
Gartzaingo bestetan.
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BAZTAN

GIZARTEA � DANTZAK EZTABAIDAN

Elbeten emakumeak
bestatik baztertu
dituztela salatu du
Bilduko Udal Taldeak
Orain arte
irekiak izan
diren dantzak
pribatizatu
dituztela dio

TTIPI-TTAPA
«Aurtengo Elbeteko

bestetako egun nagusi-
an Bilduko ordezkariek
ez dugu bertan egoterik
izan Elbeteko alkateak
berekargodunekin,ema-
kumeakbestatikbazter-
tzeko hartu duen neurri
espresagatik».Halaadie-
razi du Bilduko udal tal-
deakprentsa-oharbidez.

Bildurenoharrakdioe-
nez,alkateaudalekober-
dintasun teknikariari
«modu txarrean eta za-
karkimintzatuzitzaion»
eta ondotik, Baztango
alkateari «emakumeak
egun nagusiko mutil-
dantzatik baztertzeko,
mutil-dantzaberaiekan-
tolatutakodantza talde-
aksoilikdantzatukozue-
la» jakinarazi zion. Gisa
honetara, Bilduren erra-

netan,«orainartioirekiak
izandirendantzakpriba-
tizatu dira eta, maila bat
gorago eramanez, baz-
terketa bera ofizializa-
tuz».

Bildurenudaltaldeak
uste du ez dela «bazter-
keta hori babesten du-
en ekitaldi instituzio-
nalean» egoten ahal eta
ez duela «dantzen ikus-
pegi pribatizatzaile eta
patrimonizatzaile horre-
kin»bategitenahal,«are
gehiago,kontuanhartu-
taaitzinekourteanElbe-
tekobestetanmutil-dan-
tzetan parte hartu zuten
neskek jasan zituzten
erasoak eta entzun be-
har izanzituztenak:hijas
deputaetazernahigau-
za».

Bilduko udal taldea-
ren irudiko: «ez da inon-
dikereonartzenahalbe-
rriz ere emakumeak zi-
kiro jateetatik,kintobes-
tetatik, inauterietatik,
bestetatik edo dan-
tzetatik baztertuko du-
ten ekitaldirik eta besta
programarik».

Xalbadorren bertsoak
Amurizaren ahotik
Kultura Batzordeak antolatuta,
XabierAmurizaArizkuneneanizan
zenirailaren23an.75laguningu-
ruhurbilduzirenXalbadorrekbat-
batean bertso saioetan kantatu
zituen bertsoak aditzera. Bertze
anitzenartean,1967kotxapelke-
tantxistuakjoaitzinetiketaondo-
tikkantatutakobertsoakaditzeko
aukera izan zen Amurizarekin.

Elizondoko inauterietan tortura
parodiatzeagatik ortzegun honetan
Elizondoko lau gazte epaituko dituzte

Hainbat euskal herritarrek polizien aldetik jasan dituzten torturak salatzeko
asmoz, 2010eko inauterietan torturen parodia egin zuten hainbat lagunek.
Bada horregatik, Elizondoko lau gazte epaitzekoak zituzten joan den as-
tean Iruñean. Azkenean, ordea, epaiketa bertan behera gelditu zen Fiska-
lak bukaerako ondorioetan kalifikazioa aldatu zuelako. Hasiera batean, ka-
lumnia delituengatik zortzi hilabeteko espetxe zigorra eskatzen zuen lau
gazteentzat, eta joan den astean, berriz, irain gisa kalifikatu eta bakoitza-
rendako 5.400 euroko isuna eskatu zuen. Defentsak indefentsioa eragin zi-
tzaiola argudiatuta, bertan behera uzteko eskatu zuen eta epaileak onartu
egin zion. Ortzegun honetan, urriak 4, epaiketa berria eginen da, 13:30ean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat lagun joan ziren lehengo astean Iruñera, epaituei elkartasuna adieraztera.
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250 behi
azienda baino
gehiago
aurkeztu dira

TTIPI-TTAPA
Aurten25.edizioabe-

te duen piriniar arraza-
ko behien estatu maila-
ko lehiaketa-enkantea
egin zen Elizondon ira-
ilaren 21etik 23ra. Na-
farroa eta Bizkaiko azi-
endek lortu zituzten sa-
rigehienak.Tartean, Iru-
ritako Xorneako Teodo-
raMitxelenak lehenbizi-
kosaribatetabisaribe-
rezi eskuratu zituen.

GehienbatEuskalHe-
rrianhaztendirenazien-
dakizanzirenikusgaiEli-
zondon eta joandenur-
tean baino guttixeago
izan arren, 35 abeltzai-
nek 205 buru lehiaketa-
ra aurkeztu zituzten eta
bertze 47 salgai paratu
zituzten, baina enkan-
teak ez zuen arrakasta
handirik izan.

Baserritar bakoitzak
kategoria bakoitzera bi
buruaurkeztekoaukera
izanzueneta lehiaketan
partehartzekoaziendak
hamarkategoriatansail-
katu ziren. Denetara 60
batsaribanatuziren,eta
tartean batzuk eskual-
dean gelditu ziren.

4 urtetik goitiko ze-
zenkoetan, erraterako,
IruritakoTeodoraMitxe-
lenakhirugarrenpostua
eskuratu zuen.

8-18hilabetekourru-
xenartean,berriz, lehen-
biziko saria eskuratu
zuen Iruritako Teodora

Mitxelenak eta Ariz-
kungo Isabel Agirrek
bosgarrena.

18-24 hilabeteko
urruxetan,ArraiozkoIsa-
bel Laurnaga laugarren
gelditu zen. Eta 2-3 ur-
tekoetan, Erratzuko Ju-
an Jose Iñarreak hiru-
garren postua eskuratu
zuen. 3-4urtekoumatu-
en artean, Teodora Mi-
txelenabigarrenizanzen.

Sari bereziak ere ba-
natu ziren eta horien ar-
tean,Baztangourruxarik
eta zezenkorik onenen
sariak Iruritako Teodora
Mitxelenak lortu zituen.

GASTRONOMIA
LEHIAKETA

Iazbezala, gastrono-
mia jardunaldienbaitan,
lehiaketa izan zen eta
Baztangoaretxepintxo,
salda eta busti onenak
sarituzituzten.Sarinagu-
sigehienakOronoz-Mu-
gairiko ostatu-jatetxeek
lortu zituzten. Pierrese-
najatetxeakbustietasal-
da onenen sariak lortu
zituen. Ongi Etorri osta-
tuakNafarroakoAretxea
izeneko sari berezia es-
kuratu zuen, produktu
eskaintzaorokoronena-
gatik eta, bigarren urtez
segidan, pintxo onena-
rensariaereeskuratuzu-
en. 16 ostatu eta jate-
txek parte hartu zuten.

BAZTAN

ABELTZAINTZA � PIRINIAR ARRAZAKO BEHI-AZIENDAK

Iruritara joan dira
Baztango zezenko
eta urruxa
onenaren sariak

ARGAZKIA: ONDIKOL
Behien lehiaketako sarituak, sari banaketaren ondotik.

ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENA ETA TOTU ITURZAETA

Euskaraz bizitzeko nahiaren aldarria
Euskal Herriko herri anitzetan bezala, Baztanen ere euskaraz bizitzearen nahia al-
darri bihurtu zuten ehunka lagunek Elizondoko karriketan. 206 lagun aritu ziren
lasterka, horietarik 129 haurrak, eta 78 gazte eta helduak. Lasterkariez gain jende-
tza bildu zen ikustera. Helduetan, emaztekietan, Maria Mendiburuk irabazi zuen,
Noemi Martirena bigarren gelditu zen eta hirugarren Patricia Leiza. Gizonkietan,
AlbertoBarberena nagusitu zen, Iñaki Telletxeabigarren etaHaritzGaztelu hiruga-
rren. Irabazleek txapela,gasna,ardobotilabatetadiplomaeskuratuzituzten,biga-
rrenek bi ardo botila eta diploma eta hirugarrenek ardo botila bat eta diploma. Sa-
ri banaketaren ondotik opari ederrak zozketatu ziren eta kale antzerkia ere izan
zen. Honat ere jende anitz hurbildu zen ikustera. Bertzalde, irailaren 20an Euska-
raz bizi nahi dut solasaldi interesgarria eskaini zuen Iñaki Lasa Kontseiluko kideak.
Hizkuntza politika berri bat izan zuen hizpide. Gisa honetara, baztandarrek ere
euskaraz bizi nahi dutela argi eta garbi erakutsi dute.
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BAZTAN

BESTA ETA KIROLA � LARUNBAT HONETAN

Arizkungo
errebesten barne
helduen binakako
lasterketa eginen
da larunbatean
Eguerdian
bazkaria izanen
da eta ondotik
dantzaldia

TTIPI-TTAPA
Berrikuntzekin heldu

dira larunbat honetan,
urriak6,Arizkunenospa-
tuko diren errebestak.
Nobedade nagusia goi-
zeaneginendirenlaster-
ketakizanendira.10:00-
etanhaurrendakolaster-
ketaeginendaetaondo-
tik, helduen bikotekako
lasterketariemanenzaio
hasiera. 12:00etan, be-
rriz, mus txapelketa jo-
katuko da frontoian eta
ondotik, 14:00 aldera,
bazkari herrikoia eginen
da toki berean. Txarte-
lak 15 eurotan eros dai-
tezkeDolaetxean,eta12
urtetik beheitikoendako
10 eurotan egonen dira.

Bazkaldu ondotik,
musika izanen da.

Giltxaurdi lanean
Giltxaurdikirol instala-

zioakenpresapribatuiza-
tetik publiko izatera pa-
satu dira eta orain arte-
ko kudeaketa Masqua-
tro enpresak egiten ba-
zuen,orainbidepubliko-
tik eginen dute. Geren-
teberriahasiadalanean,
Luis Alberto Duran ara-
barra da, eta pozik eta
gogotsu hasi du ibilbide
berria.Gisaberean,aipa-
tu, irailaren 26an lehen-
biziko aldiz bildu zela
Giltxaurdienpresapubli-
koaren administrazio
kontseilua, Garbiñe Eli-
zegi,MikelOrtega, Iñigo
Iturralde,MaiteIturreeta
IsabelOlabeudalordez-
kariek eta kirol teknika-
riak eta kudeatzaileak
osatua. Orain arte egin-
dakoak azaltzeaz gain,
instalazioenegoera izan
zuten hizpide. Eta ikas-
turteberrikoekintzaketa
bonoenprezioezereari-
tuziren.Giltxaurdienpre-

sapublikoarenkontulari-
tzakanporatzekopropo-
samena ere mahai gai-
nean paratu zen, baita
hizkuntzaofizialakerabil-
tzekoirizpideakere.Uda-
lak kiroldegiko materia-
la erosteaz ere solastu
ziren. Gaur egun, 999
bazkidedituGiltxaurdik,
eta kudeatzailearenhel-
buruetako bat bazkide
kopurua haunditzea da.

Eskolara oinez,
doike!
‘Kalera oinez, doike!’

kanpainakaitzinerasegi-
tzendu.AmaiuretaOro-
noz-Mugairikoherrietan
paratu nahi dute orain
martxan eta eskolarako
bideekin hastea erabaki
dute,etxetikeskolaraeta
eskolatiketxerakojoate-
ko.Bidehorieksegurua-
goak, osasuntsuagoak,
atseginagoaketaerakar-
garriagoak egin nahi di-
tuzte, umeak oinez edo
bizikletaz joateko auke-
raedukitzeko.Horretara-
koUdala, eskolakoume
eta gurasoak, Osasun

Etxea,eskola,udaltzain-
goaetaNafarroakoIngu-
rumen Arloko Baliabide
Zentroa elkarlanean ari
dira. Dagoeneko bilerak
egindituzte, inkestakbe-
tedituzteetatailerrakere
egin dituzte, baita bi-
deak aztertu ere. Orain,
herri bakoitzean bilerak
antolatudituzte: Amaiu-
rren eta Oronoz-Mugai-
rin ortzegunean, hilak 4,
bilduko dira. Amaiurren
15:30eanOtsondoElkar-
teanetaOronoz-Mugai-
rin 17:30ean eskolan.

ARGAZKIAK: BAZTAN FILMA ETA ONDIKOL

Baztan pelikula zinema aretoetan
Irailaren 24an estreinatu zen agoteen inguruan egin den Baztan filma Donos-
tiako Zinemaldian. Eta behin agerpen nagusia eginda, ortziral honetatik aitzi-
nera, urriak 5, Euskal Herriko zinemetan ikusteko aukera izanen da.
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ZUGARRAMURDI

TURISMOA
DIRULAGUNTZAK � NAFARROAKO GOBERNUAREN ESKUTIK

Turismoko enpresa ttiki eta ertainei
dirulaguntzak eman dizkie Gobernuak
Berrikuntza lan
eta altzariei
dagozkien
laguntzak dira

TTIPI-TTAPA
Turismoarloanaridi-

ren enpresa ttiki eta er-

tainei dirulaguntzak
eman dizkie Nafarroa-
koGobernuak.Nafarroa
osoan, guztira 398.744
euro emanen ditu 31
enpresen artean bana-
tzeko. Alde batetik, es-
tablezimenduetanegin-
dako berrikuntza eta
mantentze-lanetara bi-

deratutako laguntzakdi-
ra eta bertzetik, altza-
rietan nahiz ekipamen-
duetanegindako inber-
tsioak laguntzeko.

Dirulaguntza jasoko
dutenenpresenartean,
badira batzuk eskual-
dekoak : Lesakako
Atxaspihotela,Urdazu-

biko Irigoienea hostala
eta Oronozko Salazar
ostatua,ZigakoEtxezu-
ria landetxea,Azpilkue-
tako Labakia eta Laba-
kizarra landetxeak,Erra-
tzuko Kastonea I eta II
apartamentuak eta
Arantzako Aterpe eta
Bertizko aterpeak.

2011ko azaroaren
16tik2012koazaroaren
15erabitarteaneginda-
ko obrak subentziona-
tuko dira eta deialdia-
renonuradunekazaroa-
ren15erabitartekoepea
izanen dute egindako
inbertsioa justif ika-
tzeko.

GIZARTEA � URRIAN EGINEN DIRA GRABAZIOAK

Alex de la Iglesia
zuzendariaren
pelikulak
zalaparta sortu
du herrian
500 extra
behar ziren
baina casting
egunean 912
lagun hurbildu
ziren herrira

Koro eta Margari
Sekulako zalapar-

tean dugu herria udatik
hunat. Alex de la Igle-
siarenpelikuladela eta,
ezduguaspertzekoas-
tirik.

Zuzendariaberabes-
tetan hemen barna ibi-
li zen bazterrak ezagu-
tzen, eta horien artean

Barrantxean ere egon
zen, aspaldiko Grazia-
naren etxea ezagutze-
ko ilusionea baitzuen.
Kontentateraomenzen
Barrantxetik, marmita-
ko plater pare bat jan
ondotik.

Irailaren erdi aldera
castinga izan ginuen:
500 extra behar zirela,
eta hara sorpresa, 912
lagun etorri baitziren
herrira.Hementxegau-
de orain, ea nor hauta-
tu ote duten esperoan.

Eszenaren batekoz
«gargantua» behar
omenzuten,etahoriere
Bilbotik hartu eta hunat
ekarrizuten.Plazanzeu-

den kotxe guztiak ken-
dubehar izan ziren trai-
ler animalebateaneka-
rri baitzuten,etahantxe
Sartzarrean emana du-
te.

GRABAZIO LANAK
URRIKO LEHEN
HAMABORTZALDIAN

Etaorain,urriaren le-
henbizikohamabortzal-
dian grabazioneak di-
tugu. Lehenbiziko as-
teanherrikohainbat txo-
kotan egin beharrak di-
tuzte, eta bigarren ha-

mabortzaldian, berriz,
lezeko eszenak. Leze-
ko hauek gauez izanen
dira, ilunabarretik goi-
zalderat, eta hauetan
parte hartuko dute ai-
patutakoextrek.Hauen-
dakoautobusak jarribe-
hardituzte ingurukohe-
rrietatik Zugarramurdi-
rat ekartzeko.

Hau guztia dela eta,
lezea etsita egonen da
urriko lehenbizikobias-
te horietan. Horren or-
dez, eta museoa ireki-
ta egonen denez, bisi-

ta gidatu berezi batzuk
eskainiko dire. Beraz,
zerbait diferenta ikus-
teko aukera izanen da.

Bertzalde, eta nahiz
etagurehausorginaren
herria bezala ezaguna
den,usaiangauezezda
‘martxa’ haundirik iza-
ten.Jatetxeguti egoten
dira irekita, eta osta-
tuak goiz esten dituzte,
bainan urr iko egun
hauetan gaueko zerbi-
tzua luzatukodute, jen-
de andana etortzea es-
pero baita.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Casting-ean parte hartu zuten “aktoreek” erreldo luzean esperatu behar izan zuten.
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Arantxa Arregi, Cederna Garalur elkarteko Bidasoaldeko garapen agentea

“Negozioak sortzeko ideiak dituzten
ekintzaileak erakarri nahi ditugu
Alkaiagako Enpresa Zentrora”

Lesakako Udalak eta Cederna Garalur
elkarteak lankidetza-hitzarmena sinatu
dute, Alkaiagan kokaturik dagoen en-
presa-zentroakudeatzealdera.Zentroak
bulegoak eta nabeak eskainiko dizkie
ekintzaileeietaprestakuntza-programak
eta topaketak ere antolatuko ditu.Aran-
txaArregi garapenagenteakemandigu
honen berri.

Enpresazentroakzereskainikodie
enpresa eta ekintzaileei?
Negozioaksortzekoideiakdituztenekin-
tzaileak erakarri nahi ditugu, hauei la-
guntzeko enpresa sortzeko prozesuan
zerbitzu integralaeskainiz.Bestalde,da-
goeneko martxan dauden enpresei
bideraturik, merkatuan sartu eta lehia-
kortasuna hobetzea bultzatzeko aholku-
laritza lanak eskaintzen ditugu.
Gainera, enpresa-jarduerarekin lotura
duten hainbat arlotan espezializatutako
zerbitzu teknikoak emateko prestaturik
gaude garapen agentziaren barruan.

ZerhelburuduCedernaGaralurrek
eskaintza honekin?
Cederna Garalurrek lurralde diagnos-
tikoak egin ditu gaur egungo egoera
aztertuz eta horrela, argi gelditu da au-
toenpleguairtenbidebat izandaitekeela.
Horregaitik, eskaintza honekin hemen-
go ekintzaileei bultzada bat eman nahi
diegu ehun ekonomiko zein tekno-
logikoaren aitzinean berme handiagoz
lehiatu ahal dezaten. Proiektuak sortu,
indartsu eta sendo hazi eta sustraitzeko.

Bulegoak,nabeak…errentanema-
nendituzuepreziooneanetalehen-
bizikourteetan,gainera,preziohori
murritzagoa izanen da…
Ikusita lehendabiziko bizpahiru urteak

inbertsio gogorrak eskatzen dituela
edonolako egitasmo enpresarialak, la-
gungarriairuditzenzaigugastufijohauek
murriztea. Horregatik prezio duinak
markatudituguetalehendabizikourtean,
tarifaren%50arendeskontuaeginenzaie
ekintzaileguztiei.Bigarrenurteanberriz,
% 25eko izanen da.

Prestakuntzaprogramaketatopa-
ketak ere eginen dira…
Bai, lehiakortasuna gogorra dela eta,
elkarlana ezinbestekoa ikusten dugu
gaur egungomerkatuan tartea lortzeko.
Formazioa,bestalde,printzipio moduan
hartu beharreko adarra da. Erabateko
hobekuntza profesionala barneraturik
eduki behar du gaur egungo ekintzai-
leak.Horregatikprestakuntzaprograma
berezia landuduguautoenpleguarenin-
guruan,teknologiaberriakematendituen
abantailak argituz,jardunaldi desberdi-
nakantolatuzudazkenhonetan,etabar…

Informatikalantzekoaretoaerees-
kainikoduzue…Zeinbaliabideiza-
nen ditu?
Aretoan 10 ordenagailu ditugu inter-
neterakonektaturik.Aretohau,gure for-
makuntzak emateko erabiliko dugu eta
nahiduenak,alokatu lezakeekintzades-
berdinetarako.

GARAPEN AGENTEAK
Arantxa 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

Cederna Garalur
Alkaiaga Industrialdea,Alasta 2B

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

bidasoa.admon@cederna.es

Arantxa Arregi garapen agentea,Alkaiagako Enpresa Zentroaren atarian.
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SENPERE

BERTSOLARITZA � HIRUGARREN ALDIZ XILABA

Iparraldeko bertsu
xapelketako finala
hazilaren 10ean
jokatuko da
Baionan
Lehenbiziko
kanporaketa
larunbatean
jokatuko da

Franck DOLOSOR
IparEuskalHerrikohi-

rugarrenbertsuxapelke-
ta urriaren 6tik azaroa-
ren 10erat ospatuko da
aurten.Senperen,Larral-
dea baserrian, beren
egoitzaneginzutenaur-
kezpenean Bertsularien
Lagunak elkarteko ki-
deek jakinarazi dute al-
di huntan orotarat bortz
bertsu saio eginen dire-
la:bikanporaketaAltzü-
rükün (urriak 6) eta Kan-
bon (urriak 13an); bi
finalerdi Hendaian (urri-
ak20)etaDonibaneGa-
razin(urriak27);etaazke-
nik,finalhaundiaazaroa-
ren10eanBaionakoLau-
gakirolgelan,etaezDo-
nibane Lohizunen aitzi-
nekobiedizioetanbeza-
la. Iparraldeko hiribu-
ruan euskara hutsezko
kultura ekitaldia garran-
tzitsutzatetadesafiotzat
hartzen dute bertsuza-
leek.

Aurten 16 bertsulari
lehiatuko dira, erran na-
hi baita orain arte baino
pixka bat gutiago, bai-
nan hauen artean bortz
nor baino nor ariko dira
lehenaldikoz.AmetsAr-
zallus, Odei Barroso eta
Sustrai Colinaz gain,
Azkaineko Murua hiru
anaia-arreba agertuko

dirataulengainean.Ber-
tsulari gehienak bertsu
eskoletatik iragan dira,
eta preseski irakaskun-
tzan indarhaundiaema-
tenduBertsularienLagu-
nak elkarteak. 2008an,
Iparraldekobertsuxapel-
keta jokatu zenetik 23
taldetan banatuak diren
ikasleenkopuruabikoiz-
tudaetaaurten140ber-
tsuzale baino gehiago
biltzen dira Iparralde
osoan barreatuak diren
bertsu eskola horietan.
Bertsulariez gain, gai
emaileak,antolatzaileak
edoentzuleakformatzea
daelkartearenhelburua.

JoanaItzainaBertsu-
larien lagunak elkarteko
buruarenerranetan, «le-
hen bertsularitza ez zen
biziki erakargarria gaz-
teentzat bainan gauzak
aldatzenaridiraetaorain
harrotasunaagertzenda
bertsueninguruan».Itzai-
naren ustez, «euskarak
irauten badu bertsuari
esker da neurri haundi
batean». Euskararekin
gozatzen eta jostatzen
ahal dela erakutsi nahi
dute aurten ere: «helbu-
ru nagusia ez da lehia-
tzea xapelaren itzala
haunditzeabaizik,etagi-
sa hortan parte hartzen
duten guziei xapela an-
dana banatzea nahiago
dugu», dio Itzainak.

Aurten ere, Amets
Arzallus ilusioa eta pla-
zerrarekin agertuko da
xapelketan. Hendaia-
rrak dio «kolektibo ba-

ten partaide» sentitzen
delaetahortik«elikatzen
duela ilusiopertsonala».
Askiongioroitzendaira-
bazi dituen aitzineko bi
edizioez eta orduko gri-
naz.Bereidurikoz,«erre-
zagoazenbeharbadaxa-
pelketa sortzeaetahas-
tea orain irautea baino».
Xapelketabiurteroospa-
tzea ongi iduritzen zaio
EuskalHerrikoxapeldu-
nordeari «euskara kinka
larrian baita, hil ala bizi-
ko egoeran». Lehiaki-
deen kopuruaren apal-
tzeak ez du batere kez-
katzen, kopurua baino
kalitatea nahiago baitu
begiratu. Egia erran
2008anIparraldekober-
tsuxapelketasortuzene-
tikbertsularitzaketaber-
tsuenmailakurratshaun-
dia egin dute aitzinera
etabidehortan segitzea
esperoduteorainEuskal
Herriko bertsuzaleek.

BERTSULARIAK ETA
SAIOAK

Larunbatean,urriak6,
Altzürükün jokatuko da
lehenbiziko kanporake-
ta, herriko gelan, 17:00-
etan.Seibertsolari ariko
dira:OrtziMurua (Azkai-
ne), Ortzi Idoate (Baio-
na),MaindiMurua(Azkai-
ne),MaddiAneTxopere-
na(Hendaia),XanAlkhat
(Armendar i tze ) eta

Egoitz Zelaia (Hendaia).
Urriaren 13an biga-

rrenkanporaketajokatu-
kodaKanbokoAiecge-
lan, 17:00etan. Xumai
Murua (Azkaine), Maddi
Sarasua(Itsasu),Ramun-
txoChristy (Aiherra),Ba-
ttit Crouspeyre (Baigo-
rri),BixenteHirigarai(Bai-
gorri) eta Gillen Hiriba-
rren (Itsasu) ariko dira.

Lehen finalaurrekoa
HendaiakoVarieteszine-
man jokatuko da hilaren
20an, 17:00etan.Amets
Arzallus (Hendaia) eta
Eneritz Zabaletarekin
(Baiona),kanporaketeta-
tik sailkatutakoek parte
hartuko dute.

Bigarrenfinalaurrekoa
urriaren 27an eginen da
DonibaneGarazikoVau-
banzineman,17:00etan.
Odei Barroso (Urruña)
eta Sustrai Colinarekin
(Urruña) batera, kanpo-
raketetatik sailkatuta-
koak ariko dira.

Xehetasun gehiago-
rentzat:www.xilaba.net.

Argazki lehiaketa
Argazki lehiaketa

abian da aurten ere eta
aldihuntanbada500eu-
ro irabazteko parada.
Arranoa elkarteak eta
Herriko Etxeak apailatu
dute zoingehiagokaren
gaia bidaia da. Urriaren
31 aintzin aurkeztu be-

hardiraargazkiaketage-
ro erakusketa batean
agertuko dira otsailaren
15era arteHerriko Etxe-
ko sartzean.

Urrezko Ezteiak
UrrezkoEzteiakospa-

tu dituzte berriki Danie-
lle eta Grégoire Urrutia
herritarrek. 50urte elga-
rrekinbizidirelaongimar-
katu dute meza batekin
Oletanetabazkari bate-
kin gure herriko ostatu
batean.

Bertzalde, 1952an
sortudirenherritarrekkla-
seko biltzarra izan dute
berriki Ttotta ostatuan
Ibarruneneta35urtebe-
tetzen dituzten senper-
tarrakelgarretaratukodi-
ra beren aldetik ondoko
egunetan. Xehetasunak
ondoko TTIPI TTAPAn.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Amets Arzallus, Iparraldeko xapeldunak parte hartu zuen Senperen egin zen Xilabaren aur-
kezpenean. Ondoan ziren Maurice Agerretxe eta Joana Itzaina Bertsularien Lagunak elkarte-
ko kideak eta Maite Tolosa Kutxako ordezkaria, hunek diruz sustengatzen baitu xapelketa.
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SARA

ABELTZAINTZA � ANIMALIEZ GOZATZEKO AUKERA

Gisa aunitzetako animaliak ikusteko
aukera larunbateko Animalien Bestan
10:00etan
kiroldegiko
ateak irekiko
dituzte

Joana GUERENDIAIN
Larunbat honetan,

urriak 6, animalienbes-
ta iraganen da. Horre-
tarako, goizean, 10:00-
etatik landa ateak ireki-
kodituztenkiroldegian.
Besta hori animaliak
deskubritzeko aukera
da, etxeko eta baserri-
ko animaliak, baita sal-
baiakere:erleak,harra-
pariak, sagu xaharrak
etabertzeainitz.Horrez
gain, txakur bat adop-
tatzeko aukera ere pro-
posatua izanenda,era-
kusketak eta demos-
trazioak ere eginen di-
ra, haurrentzako jo-
koak izanen dira eta to-
kiko produktuak des-
kubritzeko parada ere
bai.

TTIPI-TTAPAren le-
henagoko zenbaki ba-
tean aipatu bezala, ba-
ratzezainek landareak
trukatzeko aukera ere
izanen dute.

Pilotarien biltzarra
IzarraPilotaelkartea-

ren biltzarra igande ho-
netan, urriak 7, eginen
da. Horren karietara,
egunahonelaantolatua
izanen da: 10:30ean
meza, 11:30ean biltzar
nagusiaLurBerri gelan.
12:15ean errebota par-
tida jokatuko du Doni-

baneLohizunekBaigo-
rriren kontra.

Ondotik, Herr iko
Etxeak eskainitako zin-
tzurbustitzea izanenda.
14:00aldeanbazkaribat
izanen da pleka trinke-
tean30eurotan,etapa-
gatzeaeguneanberean
eginen da jatetxeko
sartzean eta elkartea-

ren karta erostea pro-
posatua izanen da,15
eurotan.

Urtxintxak
Eskubaloi elkarteak

bere sasoina hasi du.
Hortaz, zuen haurrak
nahibadukirolhaudes-
kubritu, entrenamen-
duetara joaten ahal da.

Asteazkenetan 11 urte
azpikoak biltzen dira
17:30etik19:00etara,13
urteazpikoak18:30etik
20:00etara,15urteazpi-
koak 18:30etik 20:00-
etara, seniorrak 20:00-
etatik 22:00 arte. Ortzi-
raletan,eskubaloiesko-
la 17:00etatik 18:15era
izanen da, 18 urte azpi-
koak 18:30etik 20:00-
etara bilduko dira eta
seniorrak 20:00etatik
22:00arte.Entrenamen-
duen ondotik, haurrak
segitzea hautatzen ba-
du, lizentziabathartzen
ahalko du.

Kantu afaria
Sarako kantariak el-

karteak, urtero bezala,
kantuafariaantolatudu,
etaaurten larunbatean,
urriak 6, iraganen da.
Hitzordua19:30etikgoi-
ti emana da Lur Berri
gelan eta afariarentzat
130 toki badira. Afaria
animatzekoPrimaderan
Urruñako taldea etorri-
ko da. Erran, arrats ho-
ri laguntzaileeieskeran-
tolatzenduela.20euro-
tanzintzurbustitzeaeta
afaria ere izanen dira.

ARGAZKIA: MARTIN GOIKOETXEA

Besta ederrak
Aurtengo bestak politak izan dira eta horretarako herriko komitea, ostatuak eta
gaztetxea eskertzekoak dira, denek parte hartu baitute besta hauek biziarazte-
ko. Zahar eta gazteek, denek atzeman dute beren plazerra: ahate jokoa, pilo-
ta partida, karro desfilea, dantzak, bertsuak, dantzaldiak, behien primak... Azpi-
marratzekoa da asteazkeneko su artifizialak ederrak izan zirela, Gernikako bon-
bardaketaren oroitzapenez egin zen!
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Harriet Ruiz de Larrinaga Maritorena,
Anizkoa, irailaren 13an.
Malen Iriarte Plaza, Berakoa, irailaren
15ean.
Ninbe Goikoetxea Sagastibeltza, Be-
rakoa, irailaren 10ean.
MaialenGoizuetaBaleztena,Aurtizkoa,
irailaren 18an.
Adur Mazzucco Maia, Iruñekoa, abuz-
tuaren 26an.
Oskar Zubitur Arrizurieta, Leitzakoa,
irailaren 9an.
Onintza Kamino Subizar, Zugarramur-
dikoa, irailaren 2an.
Joana Iratzoki Arbués, Igantzikoa, irai-
laren 11n.
Aratz Laka Mitxelena, Igantzikoa, irai-
laren 14ean.
Eila Oskoz Anzizar, Arantzakoa, iraila-
ren 9an.
IratiBergetTxoperena, Lesakakoa, irai-
laren 14ean.
Intza Sagardia Oiartzabal, Lesakakoa,
irailaren 18an.
Alexandre Antoine Marsant, Sarakoa,
uztailaren 12an.
Mikel Olagarai, Sarakoa, abuztuaren
10ean.
Jon Sanjurjo Behotegi, Sarakoa, abuz-
tuaren 14an.
EnolGabrielMontosaLéglise,Sarakoa.

HERIOTZAK
Ricardo Fagoaga Azkona, Berakoa,
irailaren 12an, 88 urte.
Juan Tomas Gogorza Saralegi, Leit-
zakoa, irailaren 14an, 79 urte.
Jesusa Olaetxea Odriozola, Lesaka-
koa, irailaren 15ean, 93 urte.
Jose Maria Del Rio Etxeberria, Bera-
koa, irailaren 17an, 59 urte.
Jose Maria Onsalo Arraiago, Areso-
koa, irailaren 16an, 86 urte.
TomasaOtxotekoLasaga, Lesakakoa,
irailaren 18an, 88 urte.
Jose Maria Santesteban Eskudero,
Zubietakoa, irailaren 17an, 55 urte.
Esteban Andiarena Etxekolonea, Do-
namariakoa, irailaren 18an, 79 urte.
Soledad Huizi Madariaga, Igantzikoa,
irailaren 19an, 95 urte.
Juan Jose Ziganda Ariztegi, Oizkoa,
irailaren 21ean, 98 urte.
Francisca Etxeberria Zozaia, Lesaka-
koa, irailaren 23an, 84 urte.
JuanEtxebesteZozaia, Igantzikoa, irai-
laren 24an, 83 urte.
Ana Olagarai, Sarakoa, irailaren 19an,
80 urte.

EZKONTZAK
Iban Fernandez Arroabarren eta
OihanaTelletxeaGarmendia,Alman-
dozkoa eta Donamariakoa, abuztua-
ren 25ean Almandozen.
PatxiSarrateaGaraikoetxeaetaAna
ArretxeaLasaga, LegasakoaetaSun-
billakoa, irailaren 15ean Sunbillan.
Ana Arrizurieta Eskudero etaMartin
Azpiroz Astiz, Leitzakoa eta Arrui-
tzekoa, uztailaren 28an Aralarren.
Alfredo Zozaia Mendiberri eta Sara
Aietxu Idoate, Lesakakoa eta Iruñe-
koa, irailaren 15ean Lesakan.
Ibon Ripalda Garbayo eta Itziar Fer-
nandez Ibarburu, Donostiakoa eta
Oiartzungoa, irailaren 15ean Lesakan.
Joseba Almandoz Telletxea eta Ja-
sone Susperregi Arbelaitz, Lesaka-
koak, irailaren 15ean Lesakan.
Iñigo Fernandez Herrero eta Letizia
Calleja Segura, Irungoa eta Donos-
tiakoa, irailaren 21ean Lesakan.
Mohamed Dadou eta Beatriz Serrat
Collar, Aljeria eta Kantabriakoa, irai-
laren 22an, Lesakan.
Iker AyusoAlonso-Leciñana etaRa-
quel Madejon Canosa, Etxalarkoak,
irailaren 14an Etxalarren.
NicolasCapraraetaCharlotteDaux,
abuztuaren 25ean Saran.
Julien Vallee eta Marine Chevalier,
irailaren 1ean Saran.
Sebastien Berasategi eta Maritxu
Ameztoi, irailaren 1ean Saran.
Yannick Bauer eta Nadine Sistiage,
irailaren 22an Saran.

Jose Mari
DEL RIO ETXEBERRIA

Lanean nola kanpoan
beti alai,

hainbat borroka
hainbat marmari,
gure bidean betiko

Jose Mari.

LAB SINDIKATUA

Jose Mari
DEL RIO ETXEBERRIA

Beran, 2012ko irailaren 17an
Elgorriagan jaio,
gure artean hazi,
Berara ezkondu,

baina gure lagun beti.
Bere irrifarrea eta alaitasuna
gurekin geldituko dira beti.

Agur ‘Gaztelu’.

ELGORRIAGAKO LAGUNAK
Bere oroimenez meza, Elgorriagako elizan

eginen da urriaren 14an, 10:00etan.

SORTZEAK

Beñat
ETCHART VERDU

Urdazubin, 2011ko urriaren 6an
I. URTEURRENA

Oroitzapenak eta sentimenduak
ez dira atzenduko,

nahiz eta urteak pastu.
Betiko gure bihotzetan,

AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA

Milaka muxu.

.
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Ttikienak
larunbatean eta
gazteak
asteazkenean
hastekoak dira

TTIPI-TTAPA
Atletismo eskolaren

denboraldi berria abia-
tzeko prest dago Man-
ttale taldea.Duelabi as-
tebilerakdeituzituengu-
rasoekin solasteko, eta
aste honetan, atletismo
eskola hasi du. Alde ba-
tetik, Manttale Ttiki tal-
dean, 2001 eta 2006 ur-
teen artean jaiotakoak
sartuko dira eta bertze-
tik,gazteentaldean,1997
eta 2000 urteen artean
jaiotakoak.

Aitzinekourteetanbe-
zala,Manttale Ttikin na-
hizgazteentaldeanhain-
bat jarduera eta entre-
namendu egin nahi ditu

Manttalek, lau monito-
rek gidatuta. Larunbat
honetatik aitzinera,
urriak 6, larunbatero-la-
runbatero bilduko dira

ttikienak entrenatzera
Berako kiroldegian,
10:00etatik 12:00etara.
Gazteen taldearen ka-
suan,asteazkeneanhas-

tekoakziren,urriaren3an,
hauekerekiroldegianeta
asteazkenerobildukodi-
ra 17:30etik 19:00etara.

Azken urteetan, 60
neska-mutikokbainoge-
hiagok parte hartu dute
Manttale Ttikiko esko-
lan, atletismoaren oina-
rriakikasizetajokodidak-
tikoakeginez.Laumoni-
torekklaseteorikoaketa
praktikoaktxandakatzen
dituzteetahaurrekestira-
mentuakegiten,beroke-
takedokarrerakoestilo
eta teknikak ikasten di-
tuzte.Asterokoentrena-
menduekin batera, tar-
teka lasterketetan parte
hartzendute,baitamen-
dira egiten diren txan-
goetan ere, oinez nahiz
bizikletaz.

ATLETISMOA � TTIKIAK ETA GAZTEAK

Atletismo eskolaren denboraldi berria
aste honetan abiatu du Manttale taldeak

ARGAZKIA: MANTTALE TTIKI
Manttale Ttikiko neska-mutikoak eta monitoreak, joan den urtean mendira egindako
ateraldi batean.

Finala igandean
jokatuko da
Etxarri
Aranatzen

TTIPI-TTAPA
Ma i l a Nagus i ko

NafarroakoAizkoraTxa-
pelketako finala igande
honetan, urriak 7, joka-
tuko da Etxarri Arana-

tzen, eta kanporaketan
denborarik onena egin
zutenbortzaizkolari ari-
kodira lehian,Nafarroa-
ko txapelaren bila: Flo-
renNazabal (EtxarriAra-
natz, 43 urte), Donato
Larretxea (Arantza, 52
urte), Jon Rekondo
(Leitza, 27 urte), Anto-
nio Senosiain (Olague,
46 urte) etaAnder Era-
sun (Aurtitz, 22 urte).

Kanporaketa iraila-
ren 23an jokatu zen
Uharten eta bederatzi
aizkolari aritu ziren la-
nean. Finalera sailkatu
diren bortz horiekin ba-
tera, Juan Jose Lopez
(Lezaun), Aitor Seno-
siain (Olague), Oihan

Larretxea (Bera, 22 ur-
te) eta Julen Kañama-
res (Berriozar, 22 urte).
Nazabalek egin zituen
denborarikonenakegur
guztietan (12:25.16),
baina kanporaketako
marka Donato Larre-
txeak dauka (11:09).

Maila Nagusia gal-
duko dutenak, berriz,
Julen Kañamares eta
Juanjo Erdozia dira, le-
hena kanporaketan
azkena sailkatu zelako
etaErdoziakanporake-
tanparteezhartzeaera-
baki zuelako.

AIZKORA � LEHEN MAILAKO TXAPELKETA

Donato Larretxea,
Rekondo eta
Erasun Nafarroako
Txapelketako
finalean ariko dira

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Donato Larretxea, Ander Erasun eta Jon Rekondo finalean izanen dira igandean.
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G. PIKABEA | ELIZONDO
«Nirelagunekbatzue-

taneznauteulertzeneta-
nire aitak eskubaloiare-
kingaixotasunbatdauka-
dala erraten dit». Halaxe
aitortu digu Elisa Arre-
txeak. 11 urte zituenetik
dabil eskubaloian, eta
orain, hainbertze maite
duenkirolean«ametsbat
egi bihurtu zaio», azken
lau urteotan Espainiako
EmakumezkoenEskuba-
loiLiga irabaziduenItxa-
kok fitxatu baitu.

BKTn egin zituen le-
henurratsak:«Lekarozko
institutuanhasiginenean,
Joxe Iturzaeta, Gorputz
Heziketako irakaslea,
BKTko entrenatzailea
zen, eta eskubaloian ari-
tzea proposatu zigun».
Horrela hasi zen, nahiz
eta lehendik eskubaloia
ezzuenarrotza:«nire ize-
ba Belen BKTn aritzen
zenean behin baino ge-
hiagotan joaten nintzen
partidak ikustera».

Eskubaloian oraindik
hobetzeko«aunitz»due-
laustedu:«betibadazer-
bait. Bertzenaz, hobere-
nak izanen ginateke, eta
ezgenukeesfortzurikegi-
nen.Etahoriezinda,egu-
nerolandubeharda,nor-
bereburuarigauzakongi
egin eta hobetzeko exiji-
tubeharzaio».Bainana-
barmentzeko ezauga-
rriak ere baditu bere jo-
koak: «indarra eta baloia
hartzeko abilidadea».

11urterekinBKTnha-
si, eta17urterekinorain-
dik jubenila zela, lehen

mailan aritzeko aukera
izan zuen. Baina lotailu-
gurutzatua eta barneko
meniskoa hautsi zituen
etaitzuliordukourteapa-
satu zitzaiola kontatu di-
gu. Gero Torrelavegara
joanzenfisioterapiaikas-
teraetahanbigarrenmai-
lakotaldebateanibilizen.
«Ikasketakakituta,Elizon-
dora itzuli eta BKTn zila-
rrezko mailan hiru urtez
aritunintzen». Iaz,berriz,
Logroñoko talde batean
ibili zen. Eta aurten Itxa-
kora egin du salto, Oho-
rezko Mailara: «ttikitatik
Ohorezkomailan aritzea
ametsaizanda,etaorain,
ametsa egi bihurtu da».

Itxakon «arras ongi»
dagoelaaipatudigu,«au-
nitz» ikastenaridela.Bai-
naaitortudigunez,hasie-

ra «zaila» izan da, arazo
ekonomikoaktarteko,au-
rredenboraldirikeginga-
be hasi baitira eta bi en-
trenamendueginetaEs-
painiako Superkopako
finala jokatu behar izan
baitute: «aise galdu ge-
nuen, baina ligan aunitz
etafitehobetudugulaera-
kustenarigara».Ligaha-
sieraereezdutexamurra
izan: «aurkari zailenekin
aritu gara eta alde haun-
dia nabaritu dut fisikoki
hobekidaudelakoz».Ha-
lere, itxaropentsu dago:
«teknikoki,erabiltzendu-
gun sistema desberdina
da, eta bigarren itzulian
emaitzak aldatukodira».

Itxakonegotea«ardu-
ra haundia» omen da:
«orain arte dena irabazi
du,jokalarihoberenakhe-

men izan dira, eta ema-
kumezkoen eskubaloia
ezagutzera eman dute.
Orain gaudenak ez gara
Barbosa, Macarena edo
Andrea Barno; Vera,
Selene eta Elisa gara. Ez
dugu jaiotzezhoriek izan
duten kalitaterik, baina
lanarekingauzaaunitz lor
ditzakegu». Horretarako
«arras entrenamendu
gogorrak»egitendituzte-
la azaldu du. Iruñeko ki-
rolmedikuzentrubatean
fisioterapeutagisaarida,
etagoizezlaneraetaarra-
tsaldezentrenatzerajoa-
ten da. Hortaz aparte,
partidak ditu eta zaindu
ereegitendanutrizionis-
ta eta dietista batekin.
Gainera, ikasteko eta
masterreko lanak egite-
kotarteahartzeneresaia-
tzen omen da.

Ahalduenguztia«go-
zatuetaaprobetxatu»na-
hi du. Eskubaloitik ezin
dela bizi uste du, baina
berakeskubaloiahobbie
bezaladu, «dirua irabaz-
tekobertzelanadaukat».
Talde aunitzetan ibili ba-
da ere, BKT du bereziki
gogoan: «nire betiko tal-
dea izan da eta izanen
da.HaieieskernagoItxa-
kon».BKTrekinOhorezko
Mailanaritzeagustatuko
litzaiokeelaereaitortudu.
Aregehiago,Bartzelona-
koLaMasiaBaztanenere
badela dio, eta gainera-
tu digunez, «BKTko La
Masian eskubaloia gus-
tukoizaniksosikgabejo-
katzeko izpirituak itzali
gabe segitzen du».

UTZITAKO ARGAZKIA

Elisa Arretxea eskuinean, Itxakoren partidan.

25 urterekin, azken lau urteotan Espainiako
Emakumezkoen Eskubaloi Liga irabazi duen
Lizarrako Itxako taldeak Elisa Arretxea
(Elizondo, 1987) fitxatu du, Ohorezko

Mailarako urratsa eginez. Goizez lana eta
arratsaldez entrenamenduak egiten ditu eta
eta biak bateratzea ez omen zaio gogorra
egiten:«gustuko ditudan bi gauzak egiten ari

naiz», dio. Hasieran, «zaila eta gogorra» izan
zela onartu du, baina «ongi jan, zaindu eta
igandetan amatxik egindakoa janez, indarrak
har daitezke eta aitzinerat segi daiteke».

Elisa ARRETXEA | Itxako eskubaloi taldeko jokalari elizondarra

«Ohorezko Mailan aritzea ametsa
izan da beti eta orain egi bihurtu da»

BKT GOGOAN
«BKT nire betiko
taldea izan da eta
izanen da. Haiei
esker nago Itxakon.
Aunitz ikasi dut eta
aunitz erakutsi didate
BKTtik pasatu diren
jokalari guztiek, etxe-
koek zein kanpokoek.

BKT-REN IZPIRITUA
«BKTrekin Ohorezko
Mailan aritzea
gustatuko litzaidake.
Bartzelonako La
Masia Baztanen ere
badago eta BKTko
La Masian eskubaloia
gustuko izanik sosik
gabe jokatzeko
izpirituak itzali gabe
segitzen du».
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9-7ko
emaitzarekin
Arraiozi
nagusitu zaio

TTIPI-TTAPA
Partida eder baten

ondotik, Doneztebe B
taldea izanda infantilen
laxoa txapelketan na-
gusi. Irailaren 15ean jo-
katuzenfinalaArraiozko
plazan, eta Doneztebe
Btaldeaketxeko taldea
izan zuen aurkari. Par-
tidapolitaeskaini zuten
bi taldeek, markagailu-
an emozioa sortuz, eta
lehiaparekatua izanzen
seinale,8-7koa egiteko

20minutupasatuzituz-
ten jokoan.Guztira,be-
rriz, ordu bat eta 45mi-

nutu iraun zuen lehiak.
Azkenean, 9-7ko

markagailuarekin, Do-

neztebe Bk irabazi
zuen. Gorka Iribarren
(sakatzailea), IñakiMay-

lin (numeroa), Julen La-
rretxea (laurdena)etaAi-
tor Arotzena (laurdena)
aritu ziren Doneztebe
Bn eta Eki Etxandi (sa-
katzailea),JosuEtxandi
(numeroa), Urki Etxan-
di (laurdena) eta Mikel
Organbide (laurdena)
Arraiozko taldean.

SariakXoteroEtxan-
dietaMarianoMaritore-
nak banatu zituzten eta
sari banaketarenondo-
tik, Laxoa Elkarteak pi-
lotari etaafizionatuguz-
tiei luntxa eskaini zien.
Aipatzekoada,gisabe-
rean, jende aunitz hur-
bildu zela finala ikuste-
ra eta giro ederra sortu
zela Arraiozko plazan.

PILOTA � LAXOA TXAPELKETA

Doneztebeko taldeak irabazi du
infantil mailako laxoa txapelketa

Luziano
Mitxelena eta
Ion Zeberio
txapeldun izan
dira eta AEL
taldeko Patxi
Meoki ere bai

TTIPI-TTAPA
TransportesBidasoa-

Inurrietamastermailako
taldeko txirrindulariekbi
txapeletabrontzezkodo-

mina bat lortu dituzte
EuskalHerrikoTxapelke-
tan; Luziano Mitxelena
lesakarratxapeldunizan
damaster60mailan, Ion
Zeberio elizondarra se-
niormailanetaIñakiVillo-
ria Iruritarra3.master40
mailan. Aipagarria da
AELtaldekoPatxiMeoki
elizondarrak master 50
mailanlortutakotxapela.

TransportesBidasoa-
Inurrietataldeaseitxirrin-
dularirekin aurkeztu zen
txapelketara.91kilome-

tro zituen frogak, baina
lasterketaerdianzegoen
master 60 mailako hel-
muga. Maila horretako
garaipenarenlehian,Mi-
kel Arburua igantziarra,
IbonUrtiagabetelutarra,
JoxeAngelMitxelenale-
sakarra eta Iñaki Villoria
iruritarra LuzianoMitxe-
lenaren mesedetan ari-
tu ziren; Luzianok aisa
irabazi zuen.
Bigarren erdian bi igoe-

ra zeuden eta taldeak
Iñaki Villoria eta Ion Ze-
berioren aukerak jokatu
nahi izan zituen. Baina
ihesaldian ibili arren,Ze-
berioetaMeoki taldetxo
batean helmugaratu zi-
ren. Zeberio lasterketan
hirugarren izan zen, se-
nior mailan txapela lor-
tuz, Meoki 6. helmuga-
ratu zenmaster 50mai-
lan irabaziz. Hurrengo
tropelean ailegatu zen

Villoria, master 40 mai-
lan3.postualortuz.Ger-
tuhelmugaratuzenJoxe
MariGoiaigantziarra,be-
rriki Euskal Herriko BTT
maratoia irabazi duena
etaElgorriagakoManolo
Ganboa aurtengoLa In-
durainprobakogarailea;
Ibon Urtiaga atzerago
helmugaratu zen, eta
JoxeAngelMitxelenaeta
MikelArburuakezzuten
proba bukatu.

TXIRRINDULARITZA � BETERANOAK

Euskal Herriko
txapelketatik bi
txapel ekarri ditu
Transportes Bidasoa-
Inurrieta taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Transportes Bidasoa-Inurrietako taldekideek gustura ospatu zituzten txapelak eta domina.

ARGAZKIA: TIBURTZIO ARRAZTOA
Finala nahiko berdindua izan bazen ere, Doneztebe B nagusitu zitzaion Arraiozko taldeari.
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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.
10:30-13:30 eta
16:00-17:00.

ELIZONDO
Ana Ananda eta Itziar
Muñozen margolanak
Urriaren 5etik 25era
Ana Ananda eta Itziar
Muñozen margolanak
ikusgai izanen dira
Arizkunenean astegu-
nez 18.00etatik
21:00etara eta jaiegu-
netan 12:00etatik
14:00etara.

Kontzertuak
SARA
Kantu afaria
Urriaren 11n kantu

afaria antolatu du Sa-
rako Kantariak elkarte-
ak Lur Berri gelan,
19:30etik goiti. Xeheta-
sunak 49. orrian.

ARIZKUN
Olerki musikalak
Sasternean
Urriaren 11n Gezitik
Gazira olerki musikalak
eskainiko dituzte Xa-
bier Soubelet (ahots
eta gitarra), Nat Cazar-
ré (gitarra) eta Andres
Eichner (flauta) musika-
riek, Sasterneko Xu-
biltz Elkartean. Xubiltz
Elkarteak antolatua.

Azokak
ELIZONDO
Artisauen azoka
Urriaren 13an
Baztango eskulangile-
en azoka izanen da
plazan.

Ospakizunak

BEINTZA-LABAIEN
Urriruko besta
Urriaren 6an hainbat
ekitaldi antolatu ditu
Itur-Ondo elkarteak eta
Euskal Herriko Harri
Ttikien txapelketa ere

jokatuko da. Xehetasu-
nak 32. orrian.

ELGORRIAGA
Onddo eta Zizen
Kofradiaren Eguna
Urriaren 6an eta 7an
ospatuko dute kofra-
diaren besta handia eta
kofrade berriak izenda-
tuko dituzte. Xehetasu-
nak 28. orrian.

LEITZA
Aurrera Eguna
Urriaren 6an Aurrera
Elkartearen Eguna. Xe-
hetasunak 38. orrian.

ZUBIETA
Euskararen Eguna
Urriaren 12 eta 13an
Euskararen Eguna an-
tolatu dute gazteek Xe-
hetasunak 31. orrian.

BERA
1972ko kintoen besta
Urriaren 6an ospatuko
dute. Interesatuek urri-
aren 2a baino lehen
eman beharko dute
izena Zalain jatetxean,
10 euro utziz.

DONEZTEBE
Arkupeak elkartearen
Bazkidearen Eguna
Urriaren 13an ospatu-
ko dute. 85 urte bete
eta Urrezko Ezteiak os-
patzen dituztenak
omenduko dituzte.

SARA
Animalien besta
Urriaren 6an ospatuko
da. Xehetasunak 49.
orrian.

SARA
Izarra Pilota
Elkartearen Biltzarra
Urriaren 7an antolatu
da eta horren karietara
egun osoko besta iza-
nen da. Xehetasunak
49. orrian.

DONAPALEU
Deskonkista
Kolektiboaren besta
Urriaren 14an antolatu
da. Karrika kurri, des-
konkista ekitaldia, ape-
ritifa, herri bazkaria,
musika, dantza, be-
rtsoak, Iñaki Perurena-
ren erakustaldia, Buuz-
bu kontzertuan, hau-
rren xokoa eta Hurmu-
rao Gaztetxean.

Bestak
ANIZ
Arrosarioko
Amabirjinaren bestak
Urriaren 6tik 8ra Arro-
sarioko Amabirjinaren

ELGORRIAGA | 2012.10.06/07
Onddo eta Zizen Kofradiaren
besta egun handia

Igandean kofrade berriak izen-
datuko dituzte eta onddo eta
zizekinprestatutakokaxulen le-
hiaketaeginenda.Onddobeltz
handienakere saritukodituzte.

Ospakizunak

DONEZTEBE | 2012.10.13
Arkupeak elkartearen
Bazkidearen Eguna

Urterobezala,erretiratuenelkar-
teakomenaldiaeskainikodieaur-
ten 85 urte bete dituzten bazki-
deei eta 50 urte ezkondurik egin
dituzten senar-emazteei.

Ospakizunak

LEITZA | 2012.10.06
Aurrera Elkartearen Eguna,
ekitaldiz bete aurten ere

Goizean BTT ateraldia, txistu-
lariak, jokoak,pilotariak, Incan-
sables txaranga eta bazkideen
bazkariarenondotik, ingurutxoa
eta herri poteoa izanen dira.

Ospakizunak

urriak 4 - urriak 18

PROPOSAMENA

ZUBIETA
Euskararen Eguna
antolatu dute gazteek

Aurtengoan Nafarroa-
ren konkistaren bos-
garren mendeurrena
hartu dute gai nagusi-
tzat eta urriaren 12an
Makilipurdira mendi
ateraldia eginen dute,
bertze zenbait ekitaldi-
rekin batera. Egun
handia, halere, urriaren
13a izanen da. Egita-
rau zabalaren barnean,
eguerdian dantza era-
kustaldi rekia eginen
da, Zubietako dantza
luzea berreskuratuz.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Ileapaindegiko lanak
uzten dion denbora
libre pixarra familiare-
kin, «semea eta alaba-
rekin»emateagustatzen
zaioelizondarrari.Men-
dira eta hondartzara
gan eta asteburuetan,
«tarteka lagunekin junta-
tzea»eregustatzenzaio.
Oporrak hartzen ditue-
nean, berriz, «kanpora
gateko» ohitura izaten
du. «Haurrekin gateko
moduko tokiak aukera-
tu behar izaten dugu,
toki lasaiak,bertzeplan
bateanmugitzengara»,
aipatu diguMaitek. La-
na dela medio, bertze
bidai batzuk ere egiten
ditu eta alde horretatik,
beti ezagutu nahi izan
duen Ibiza ezagutzeko
aukera izanen du abu-
do. «Loreal etxearenbi-
tartez, kruzero bat egi-
nen dugu Monako eta
Ibiza artean. Denak pe-
lukeroak gara eta joe-
rak ikusi bidenabarko-
an turismo pittat egiten
dugu».Libururik irakur-
tzeko ohiturarik ez du,
baina Vogue aldizkaria,
gustokodu, «nere lane-
an egunean egoteko».
Zinean, berriz, «azken
aldian umeendako pe-
likulak bakarrik ikusten
ditut», erran digu.

«Monako eta Ibiza
artean kruzeroa
eginen dut Loreal
etxearen bitartez»

Nire aukera

Maite JAIMERENA
Elizondoko ileapaintzailea

bestak. Xehetasunak
40. orrian.

GARTZAIN
Pilarika bestak
Urriaren 11tik 14ra Pi-
larika bestak. Xeheta-
sunak 42. orrian.

ARIZKUN
Errebestak
Urriaren 6an errebes-
tak ospatuko dituzte
Arizkunen. Xehetasu-
nak 45. orrian.

Antzerkiak
ETXALAR
«Ispilua» antzeslana
Kultur Etxean
Urriaren 6an Ion Mar-
tinez eta Saioa Royo
aktoreen Ispilua an-
tzezlana izanen da
19:00etan Kultur Etxe-
an.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte elkartearen
argazki lehiaketa
Urriaren 31n bukatuko
da Beti Gazte elkartea-
ren argazki lehiaketara
lanak aurkezteko epea.

SENPERE
Arranoa elkartearen
argazki lehiaketa
Urriaren 31n bukatuko
da Arranoa elkateak
eta Herriko Etxeak
apailatu argazki zo-
ingehiagoka. Gaia: Bi-
daia. Lehenbiziko saria
500 eurokoa da.

Mendi ateraldiak
SUNBILLA
Ulibeltzak mendi taldea
Urriaren 12an Etxalar-
Sunbila ateraldia egi-
nen du Ulibeltzak men-
di taldeak.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Kartzelan urteak pasatu eta gero, iraganeko zo-
rrakgarbitu nahi dituengizasemea, batetik; ne-

gozio ilunak tarteko postutik baztertu zuten eta be-
re bizkarra zaindu behar polizia, bestetik. Ehiztari-
sena dute biek, eta bata bestea harrapatu nahian
dihardute, eginahal guztian. Erdian, berriz, nora
ezean dabilen koitadu bat, duela urte batzuk bere
familia ezbehar batean galdu zuena, eta orain fa-
milia berri bat osatu nahi lukeena. Alberto Ladron
Aranakohiturikgauzkanmaisutasunez josidituele-
berri bizi-bizi honen hariak, misterioa eta suspen-
sea erabiliz irakurlearen arreta bereganatzeko.

111 Akademian garbi dute irakurleari ahalik eta
protagonismorik handiena eman behar zaiola

euskal literaturgintzan, eragile handia baita, baina
eragiletzahori kontsumotikareagoeramannahidu-
te, ahalik eta gehien hizpidea eman eta harreman
bidea zabaldu egileekiko. Horretarako, orain arte
Beterriko Liburuko ohorezko aipamenaz arduratu
den Epaimahai Orokorra 111 epaimahaikideraino
zabalduko dute, eta akademia izaera ematen aha-
legindukodira; 111deitukoda, hots, 100+11.Aka-
demia horren helburua piskanaka euskal literatur-
zaleen arteko lan eta harreman egitura bat sortzen
joatea izango litzateke, literaturaren baitan irakur-
learen presentzia eta partehartzea indartuz. 111
Akademiaren zeregin nagusietako bat urtero Be-
terriko Liburua ohorezko literatur saria ematea iza-
nen da, baina bertze hainbat ekintza eta lan ere bu-
rutuko dituzte akademikideek.

Gipuzkoako herri ezberdinetako bost gazteren
proiektuaren izena da Glaukoma. Tolosa, Irun

eta Donostiako gazteek osatutako boskotea. Rap-
reggae taldea da. Roots reggae ukitu xamurretatik
hasi eta danxehall bortitz eta gogorrenera arte, rap
gordin eta raggamuffin melodikoagoetatik igarota.
Tolosako Bonberena gaztetxearen eskutik iritsi
zitzaien 2012ko neguan euren lehen diskoa gra-
batzeko aukera. Martxoan ekin zioten estudio la-
nari eta maiatzaren 18an aurkeztu zuten Bonbere-
neanzazpiabestizosatutakoGaukomavol.1 ,CD/LP
formatuan. Euskal Herriko hainbat txokotara era-
mateko aukera izan dute, tartean Lesakako Gazte
Egunera. Espainiara ere lehen jauzia egin dute, Ke-
ingo El Bierzon ospatzen den ReggaeBoa jaialdi-
anaritubaitziren.Diskoaren reedizioaeginberri du-
te, CD formatuan. Ordu erdi luzez, rap, reggae eta
hauen bizilagunekin batera egoteko aukera.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Piztiaren begiak

Liburua

ALBERTO LADRON ARANA

Promomusika, 2012

Glaukoma vol.1

Musika

GLAUKOMA

Euskal literaturzaleen
txokoa sarean

Internet

WWW.111AKADEMIA.COM
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ZERBITZUAK
denetarik

Afrikakomutil batek, Le-
sakan bizi denak, dan-
tza klase desberdinak
eman nahi ditu: afrikar
dantza,hip-hop,saltsa...
� 620 575749 / 660
219447.

LANA
eskariak

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-
takegin,konpainiaeskai-
ni... Abeltzaintza: ardiak,
behiak...Garbiketa lanak:
ostatuak,portalak,nego-
zioak... �699 121936.

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

Emakumezko bat Eli-
zondo edo zonaldean
garbiketak egiten, plan-
txalanetan, fregatzen, fre-
gaderan egon edo per-
tsonak zaintzen ariko li-
tzateke. �603 640776.

Zonaldeanbizidenema-
kumea interna moduan
lan egiteko prest dago.
Elizondon externa edo
interna moduan ere lan
egitekoprestdago.�673
533472.

garajean, berogailu zen-
trala eta igogailua. Kali-
tateko eraikin berria eta
inguru lasaian. Prezio
onean. Errentan hartze-
ko aukera ere bai. �628
473539.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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,

LESAKA.Guztizmoblez-
tatua eta ekipatua da-
goen duplexa errentan
emateko, 1 edo 2 lagu-
nentzako aproposa. Zo-
nalde polita eta lasaia.
�658 943702.

ELIZONDO. Pisuaerren-
tanemateko,berritua (es-
trenatzekoa), bizitzera
sartzeko prest. 3 logela,
egongela, sukaldea, ko-
muna eta bi balkoi (bis-
tapolitak eta arras eguz-
kitsua). �649 213382.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Bikote batekBe-
ran etxea edo pisua
errentan hartuko luke.
�687 609684.

BERA, LESAKA eta IN-
GURUAN. 2neskaardu-
ratsuk eta garbik pisua
errentanhartu nahi dute,
hilabetean 400 euroko
errentaordaintzekoprest.
�663 420685.

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.

UITZI.Pisuaberriaerren-
tan emateko, lur eremu
t t i k i ba tek in . � 696
269511/ 677 026614.

LESAKA.Herrierdianeta
kondiziozoragarrietanpi-
sua errentan emateko. 3
egongela, trastelekua,
despentsa, climalit le-
hioak, kalefazkioa gasa-
rekin, argitsua eta lasai.
�670 754034.

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.

LEITZA. Duplexa salgai
KaleNagusian,Etxe txu-
ri izenekoeraikinean.Pre-
zioa adosteke. �676
954464.

ELIZONDO. Exebizitza
salgai,330m2,4.000m2ko
partzela.Paregabeko to-
kiankokaturik.Argiak izan
du lehentasunaetxearen
diseinuan, material mo-
dernoak.Berazsentitze-
ko eta bizitzeko etxea.
�610 508206.

SUNBILLA. Pisu atikoa
salgai. 2 logela, egonge-
la tximinia itxiarekin, su-
kaldea hornitua, balkoia
eta terraza. Trastelekua
goiko solairuan, marra

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€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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): 39,00 € (+4,00)

Zerri gizena
1,490 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,910€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,31 (=)
1.koa 4,22 (=)
2.koa 3,96 (=)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,39 (=)
1.koa 4,00 (=)
2.koa 3,86 (=)

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
(irailaren 14tik 21era bitarteko prezioak)
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Emakume euskalduna
etxeko lanak egiten edo
haurrak zaintzen ariko li-
tzateke. �948 630914/
678 903294.

Neskagazteeuskaldu-
na laneanariko litzateke.
�637 715383.

Emakumezkoa, kotxea-
rekin, etxeko lanak egi-
ten eta pertsonak zain-
tzen ariko litzateke. Dis-
ponibilitatea goizeko
10etatik aurrera. �699
651477.

Neskagazteeuskaldu-
nak haurrak zainduko li-
tuzke Lesakan. �620
421380.

LANA
eskaintzak

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.

ANSOAIN. Ile-apaintzai-
lea behar da, estetikako
ezagutza duena. Lanal-
di osoan aritzeko. �649
457183.

SARA-ZUGARRAMUR-
DI. Urtxola jatetxean su-
kaldari laguntzailebatbe-
har da. Hobe esperien-
tziarekin. �(0033) 559
542131.

IBARDIN. Beola Bentan
egun erdiz lan egiteko
zerbitzariaetadendan lan
egiteko bertze pertsona
bat behar dira. Frantse-
sa daki tenak. � 948
630709.

ANIMALIAK
salerosketak

6 txerrikume salgai, 3

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

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

ANIMALIAK
oparitzeko

2 zakurkume eme opa-
ritzeko. �690 388263.

MOTORRAK
salgai

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

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

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

Toyota Runner 3.O sal-
gai, oso egoera onean.
175.000 km.Altueran al-
txatua, leiho tintatuak,
kubierta berriekin dena
homologatua eta ITV
egune ra tua . � 653
709496.

Fiat Punto Sporting 1.2
16v 82cv horia salgai,
2003koa. Oso egoera
onean,gasolinabadaere
oso gutxi kontsumitzen
du (7 martxa). 130.000
km. Beti garajean edu-
kia. �626 079259.

Golf VR6 salgai. Extra
guztiekin.1994koa.2.000
eurotan. �679 982109.

DENETARIK
salerosketak

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

ARIZKUN.Egurrezkoar-
mairua salgai, egoera
arras onean. Neurriak:
3 ,80 x 2 ,20 . � 699
375558.

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.
BERA. Arraindegia tras-
pasatzendaEztegarapa-
sealekuan (20). Bertako
altzariak erosteko auke-
ra e re bada . � 649
110229.

Trikitixabaterrentanhar-
tuko nuke ikasturte oso-
rako. �666 663642/ 948
453460.
Enpakadorea salgai,
New Holland markakoa.
�660 251884.

UDALBATZARRAREN
AKORDIOA

Udalbatzarrak, 2012koabuz-
tuaren 23an egindako bilku-
ran, Udal Plan Orokorraren
SNS1 Sektorea eta CI3 Uni-
tatea aldatzeko ikerketa egi-
teko sektore eta unitate ho-
rietako eremuan lizentziak
ematearen etendura agintzea
erabaki du.

Bera, 2012.09.20
Behin-behineko alkatea,

Jon Abril Olaetxea
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IRAIA
ERRANDONEA

IRIGOIEN
beratarrak irai-
laren 21ean 3
urte bete ditu.
Muxu haundi
bat etxekoen
partetik.

Aunitz urtez
MARIBEL! Aran-
tzako kamarera
finenak urriaren
19an urteak
beteko dituelako
muxu haundi
haundi bat lagu-
nen partetik.

Aunitz urtez
AITZIBER!
Urriaren 21ean
gure txirrindu-
lariak urteak
beteko ditu.
Muxu haundi
haundi bat lagu-
nen partetik.

USOA eta AMAIA gure publizistek
urteak beteko dituzte urriaren 9an
eta 24an. Aunitz urtez eta oroitu
gosari goxoa ekartzeaz e!

IRAI OLAIZOLA ANSO gure etxeko
potokitok urtea egin zuen irailaren
7an. Muxu goxo-goxoa aitatxo eta
amatxoren partetik.

Goizuetako IRAIk urtea egin zuen
irailaren 7an. Muxu eta besarkada
handi-handia familia guztiaren
partetik.

LOREA REKARTE ETXEPARE

arizkundarrak 5 urte beteko ditu
urriaren 5ean. Zorionak eta muxu
haundi-haundi bat familia guztia-
ren partetik, berexiki bere anaia
Julenen partetik.

XUBAN LAKAR
PACHECO Lega-
sako potoletek
3 urte bete ditu
urriaren 1ean.
Zorionak
Berako familia
eta Koldoren
partetik. Muxux.

SARA SANTESTEBAN OTXANDORENAk
6 urte beteko ditu urriaren 4an.
Zorionak Zubietako familia guztia-
ren eta berexiki aitatxo eta ama-
txoren partetik. 6 muxu pottolo
gure ‘amazonari’.

Urrozko AITZIBER eta NAROA ZOZAIA
JUANENAk urteak beteko dituzte
urriaren 4an eta azaroaren 9an.
Zorionak Donamariako familia
osoaren partetik eta berexiki
beraien lehengusina Alaitzen
partetik. Ongi pasa zuen egunean
eta muxu potolo bana gure bi
sorgintxoentzat.

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA

sunbildarrak 8 urte beteko ditu
urriaren 10ean. Zorionak torero!
Eta muxu haundi bat Sunbilla eta
Urdazubiko familien partetik.

ZUHAITZ BAZTERRIKA, PABLO IRAZOKI
eta IBAI AGESTA urdazubiarrek
10, 8 eta 2 urte beteko dituzte
urriaren 7an, 10ean eta 15ean.
Zorionak aunitz Landibarko
bihurriei.

ARANTXA TOLOSA eta OIER GASTESI

tolosarrek irailaren 22an eta 27an
37 eta 7 urte egin dituzte.
Zorionak familia guztiaren partetik
eta berexiki Leitzatik izeba
Mª Joseren partetik. Muxu potolo
bat.

Doneztebeko IRAIA
TELLETXEA ELIZAL-
DEk 3 urte beteko
ditu urriaren 6an.
Aunitz urtez pre-
ziosa. Prestatu
bizkotxo goxoa
eta guk opari pila
eramanen ditugu.

Doneztebeko
ENEA TELLETXEA
ELIZALDE sorgin-
txoak urtea egi-
nen du urriaren
13an. Muxu po-
txolo bat zuretako
eta segi orain be-
zain trastoa izaten

Igantziko AMANE
OBESO SEIN etxe-
ko sorginak urtea
beteko du urria-
ren 7an. Aunitz
urtez attatto,
amatto eta fami-
liaren partetik.
Muxu bat pottoka!

GORKA OBESO INZA attattok urteak
beteko ditu urriaren 12an. Aunitz
urtez! Muxu haundi bat!

IRATI LIZARDI ABASOLO aranztarrak
urteak bete ditu irailaren 25ean.
Zorionak printzesa Arantzako eta
Bizkaiko familiaren partetik,
bereziki Mikeldiren partetik.
Muxu handi-handi bat.

JARE MAIA AROZENA lesakarrak
urtea beteko du urriaren 5ean.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
familia osoaren eta bereziki Orti,
Lexuri, Elorri eta Aiert lehengu-
suen partetik.

JARE MAIA ARO-
ZENA lesakarrak
urtea beteko du
urriaren 5ean.
Aunitz urtez fa-
miliaren partetik
eta bereziki
Olatzen partetik
muxu bat.

MATTERE

PAGOLAk urteak
beteko ditu
urriaren 6an.
Zorionakkkkkk
taintantos????
Berako koadri-
la. Muxux.

Aizoaingo JANIRE
REMIREZ PERURE-
NAk 8 urte bete di-
tu irailaren 29an.
Zorionak! Ama,
atta, Iraia eta Itu-
rengo amatxi, ize-
ba-osabak, Naroa,
Unax eta Beñat.
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