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Sukil Etxenike Narbarteko gazteak hamasei
urte ditu. Hiru hilabete zituenean galdu zuen
ikusmena. Mundua begiekin ikusi beharrean,
belarriekin ikusten du geroztik, soinuen bidez

baliatzen baita. Bere ingurunean integratua
sentitzen dela dio, baina bai berak eta baita
ingurukoek ere ahalegin hori egin izan ez
balute, integrazioa ez zela posible izanen

aitortzen du. Zailtasun eta oztopoak izanen
dituela dakien arren, unibertsitatera joan eta
ingeles filologia ikasi nahi du. Hori lortzeko
bere eskuetan dagoen guztia eginen du.

Sukil ETXENIKE | Narbarteko gaztea

«Nahi dudana izatera iritsi nahi dut,
nahiz eta bidea ez den erraza izanen»
E. IRAOLA | NARBARTE

SukilEtxenike...norda-
go izen-abizen horien
gibelean?
16 urtekomutil bat, itsua
eta lan egiteko prest da-
goena.Jendenormalba-
tena bezalakoa da nire
egunerokoa.Batxilergoa
Lekarozkoinstitutuanegi-
ten ari naiz. Asteburue-
tandeskantsatu,ordena-
gailuan ibili, irakurri eta
musika entzuteko ohitu-
ra dut. Bertsotan aritze-
koafizioaerebadut. Do-
neztebeko bertso esko-
lan aritzen naiz.
Ikusmen gabezia asko
nabaritzen al duzu?
Hiruhilabeteondorenha-
si zitzaidan erretina izo-
rratzen eta kontua da, ni
ez naizela oroitzen nola
denikustea.Eznaizenez
oroitzen, ez dut falta ho-
ri asko sumatzen. Ikus-
mena gehienetan ez da
behar bat niretzat. Mun-
dua soinuen bidez bizi
dut. Hala ere, gaur egun
gehienaitxurada,garran-
tzia gehiegi ematen zaio
ikusmenari.
Makilaren laguntza iza-
ten duzu...
Bai, baina makila erabil-
tzeko aurrena tokia eza-
gutu behar da. Nora jo-
an behar duzun jakin be-
har duzu, makila ez bai-
ta gps bat. Makilak ozto-
poaketanabaritzekoba-
lio du, baina tokia ez ba-
duzu aldez aurretik eza-
gutzen alferrikakoa da.
Nik institutuan bakarrik
erabiltzen dut makila,

etxean ez. Etxean ikasia
dut makilarik gabe ibil-
tzen,ateak,paretakerre-
ferentziatzathartutaditut
eta ez dut makilik behar.
Kalean bakarrik mugi-
tzea ez da erraza izan-
go orduan...
Egiaerraneznaizgehie-
gimugitzenetaegitendu-
danean,betinorbaitenla-
guntzarekin mugitzen
naiz. Kotxeak azkar ibil-
tzen dira, zuloak daude
eta bideak ere jakin egin
behar dituzu.
Baal dago itsuen ingu-
ruko estereotiporik?
Dezentedaude,famatue-
na da itsuek hobeki adi-
tzen dugula. Ez dakit ho-
rrela den, soinuen bitar-
tez mugitzen gara bai,
bainaezizatezentzume-

nagaratuagoadugulako,
nik uste arreta gehiago
jartzen dugulako dela.
Irakurtzeko afizioa ai-
patu duzu. Non lortzen
duzu materiala?
ONCEn eskuratzen du-
gu. Euskarazko liburuak
lortzea zailagoa da, bai-
na nik gehienak gaztele-
raz irakurtzenditut. Idaz-
tekoordenagailuaerabil-
tzendudanarren, irakur-
tzeko brailea erabiltzen
dut. Liburu aunitz trans-
kribituak daude, baina
transkribituak ez daude-
naktranskribitzekoeska-
tubehar da.Adibidezes-
kolakomaterialarekinbe-
ti pasatzen da. ONCEk
egiten du lan hori. Gure
sistemakduenpartikula-
ridadea da, ezin dela le-

tra tamaina txikitu. Or-
duan liburuak tamaina
handiagokoakdiraetaho-
rregatikliburupilabatdau-
de liburu bakarrarenda-
ko.
Baduzu harremanik
beste itsuekin ?
Bai.ONCEkoitsuekinha-
rreman handia dut. Iru-
ñean, adibidez, bi lagun
elkartu eta ikastaro ba-
tzuk egiten ditugu. Arro-
pa doblatzen, janaria
prestatzen... ikasten du-
gu. Eta kanpamendue-
tan ere izan naiz. Aurten
Pontevedran izan gara.
Ingelesa ikasi, jolasean
aritu.Espainiaosokojen-
dea elkartu ginen. Nire
taldean20bat lagunzeu-
den.
Etorkizunaribegira,zer
amets dituzu?
Ingelesfilologiaikasinahi
dut,oraindikezdakitzein
unibertsitatetan,bainaur-
tebete falta da eta badut
pentsatzeko denbora.
Kanpora joan behar ba-
dut badakit zaila izanen
dela. Arriskua, toki berri
bat, hor ez dela hainber-
tze laguntzarik izanen.
Baina joan behar baldin
bada joan egingo naiz.
Nahi dudana izatera iritsi
nahi dut, nahiz eta bidea
ezdenerrazaizanen.Ho-
rrelakoetan, institutuan
pasadenbezala,ONCE-
koak etorriko lirateke bi
edo hiru egun lehenago
tokiaezagutaraztera,eta
bestelabakarrikmoldatu
beharko naiz, zer erre-
medio!

TTIPI-TTAPA
Sukil Etxenike Narbarteko gaztea herriko plazan.

INTEGRAZIOA
«Bi faktore hartu behar
dira kontuan. Inguruko
jendeak zer egiten
duen eta itsuak berak
egiten duena. Inguruko
jendea prest badago
eta itsua saiatzen
bada, integrazioa ego-
nen da. Baina bi fakto-
re horietako batek
huts egiten badu, itsua
baztertua sentituko da.
Nik nire inguruan suer-
tea izan dut. Laguntza
behar dudala nabari-
tzean ematen didate-
lako. Eta neroni ere
saiatu egiten naiz.
Badakit jendea non
dagoen eta beraienga-
na joaten naiz.»
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E. IRAOLA
Gara i hobeek in

ametsetan ari dira es-
kualdeko merkatariak
azkeneko urteetan.
Etortzen ez diren garai
hobeekin. Dituzten be-

zeroei eutsi eta berriak
erakarrinahidituzte,bai-
nagerozetagehiagodi-
ra autoa hartu eta mer-
kataritzazentrohandie-
tanerostekoohituradu-
tenak. Jendehelduada

herrianerostensegitzen
duena, baina gazteek
ez omen dute horreta-
rako ohiturarik. Kezka
handia sortzen dieten
gaia da,etorkizunik iza-
tekotan gazteek herri-

HERRIETAKO MERKATARITZA � Egoera larrian dagoen sektorea

Laino beltzenen artean
argia ikusi nahian dabiltza
eskualdeko merkatariak
Egoera ekonomiko latzak, merkataritza
zentro handien eskaintzak eta jendearen
ohitura aldaketak kinka larrian jarri du
herrietako denden etorkizuna

Bezeroak erakartzeko kanpainak,
eskaintza bereziak... ez dira geldirik
egotekoak. Beraien eskuetan dago-
en guztia egiten ari dira aitzinera
jarraitzeko. Bezeroak behar dituzte

eta horretarako herritarren kon-
tzientzia aldatu behar da. Oztopoak
baino ez dituzten arren, denda ireki-
ta dagoela paratzen duen karteltxoa
atean jarri nahi dutelako luzaroan.

an erosten hasi behar-
ko luketeela uste baitu-
te. Dendariek jendea-
renkontzientziaezasa-
latzendute.Dendakate-
akbetiko ixtendituene-
anpenatubai,bainahe-
rritarrak aitzinetik ber-
tan erosteaz ahanzten
direla nabari dutelako.
Saltoki handien aur-

ka lehiatzeko ez dute
nahikoa indarrik, haiek
produktu aukera zaba-
lagoa eta etengabeko
deskontuakeskaintzen
dizkietelako bezeroei.
Hala ere, merkatari tti-
kiak ez dira handien
itzalpean geldirik gera-
tu. Ematen duten tratu
hurbila dute beraien al-
deetabezeroazaintzea
bihurtu da beraien egi-
teko nagusiena. Horre-
tarako, fidelizazio kan-
painak, arreta berega-
natzeko ekimenak, es-
kaintzabereziak,zozke-
tak... egiten dituzte.
Merkatari taldeetanbil-
tzendirabatzuk, denen
indarrak batzeko, ba-
karka lan egiten dute

ber-tzeek, geldirik ez
egotea da kontua. Ge-
hienek, hala ere, kalita-
tezkoproduktuakeska-
intzen jarraitu eta pre-
zioak jeitsi behar izan
dituzte, irabazienkalte-
tan. Baina hori da au-
rrera segitzeko duten
aukera guttienetarikoa.
Gainera, BEZ-aren

igoerak ere ez die me-
sederikegin.Produktu-
ak garestiago erosten
dituztenez, irabazirik
lortzekotanprezioak igo
behar dituzte. Prezioa
jartzea lan zaila bihur-
tzen da orduan. Beze-
roak erakarri, BEZaren
igoerari aurre egin eta
i r abaz i ak emango
dizkieten formula lor-
tzea ez baita lan erra-
za.
Etorkizunak, ikara

ematendie,bainaezdu-
teesperantzagalduna-
hi.Ahaldenmoduanai-
tzinera egin nahi dute,
dendetako mostrado-
rearen gibelean segitu
nahidutelakourte luzez
lanean.

“Buelta eman nahi diogu” kanpainan parte hartu duten Doneztebarrak Merkatarien Elkarteko kideak, sariarekin.
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«Merkataritzarik
gabeko herria,
hildako herria iza-
nen litzateke»

«Egoerarekin
batera, gu ere
aldatzen saiatzen
gara»

«Lauurte daramatzagu
maldan beheiti eta ez
dakigu non bukatzen
den, arront beltz dago
dena» Hala dio Deñe
Abuin lesakarrakegoe-
rariburuzgaldetzendio-
gunean. Duela 23 urte
zabaldu zituen ateak
dendak eta bere iduri-
ko«itxibainolehenedo-
zer egiten saiatu behar
zara».Teknologiaberri-
enaldekoapustuaegin
du«sozialkisareanegon
behar dugu, erakuslei-
hoa baita». Abuinen e-
rranetan zerbitzu ona
eskaintzeada irtenbide
bakarra «gauzak pro-
batzeko etxera erama-
tenuztea, itzulketetara-
koerraztasunakematea
eta tratu hurbila es-
kaintzea». Azken hau
azpimarratu du, «salto-
kihandietantxartelzen-
bakibatdabezeroa.He-
men denok ezagutzen
dugu elkar». Etorkizu-
nakbeldurraematendio
«dena nahiko hila da-
go».Hala ere, ez du es-
perantza galdu »dato-
rrena datorrela aurrera
egin behar dugu». Lan-
du beharreko esparru-
azgaldetzeanezduza-
lantzarik «gazteengana
hurbildu behar dugu,
etorkizuneko bezeroak
direlako».

Kimetz Belar dendako
jabearen iduritan jende-
ak kanpoan erosteko
ohitura du eta beran-
duegi ohartzen da he-
rrian ez kontsumitzeak
duen eraginaz «denda
ttikiak ixteandenokpe-
nahartzendugunarren,
merkataritzazentrohan-
dietara joateko ohitura
handia da eta ez da ba-
loratzen bertan dagoe-
na».Merkataritza herri-
ak bizirik mantentzeko
ezinbestekoa da bere
hitzetan «merkataritza-
rikgabekoherria, hilda-
ko herria izanen litzate-
ke». Bezeroak erakar-
tzeko ekimen aunitz ja-
rri dituzte martxan «fi-
delizazio kanpainak,
deskontubereziak ,eki-
men berriak, Urriaren
11ko feria eta gure pro-
duktuen kalitateaman-
tendu dugu prezioak
egokituz». BEZaren
igoerak ez die lagundu
«badirudi prezioak goi-
tu ditugula baina ezdu-
gubertzeerremediorik,
guri prezio guztiak goi-
tu dizkigutelako». Etor-
kizunari buruz zalant-
zak ditu «jendeak ohi-
turak aunitz aldatu be-
harko ditu, bertan ge-
hiagokontsumituz,guk
herrian lan egiteko au-
kera eduki dezagun».

� ESKUALDEKO MERKATARIEKIN SOLASEAN

Duelabosturte ireki zu-
ten Leitzako Ariztela
dendaetakrisiarenera-
ginez, jendearen pen-
tsaera aldatu egin de-
la dio Estitxu Lertxun-
dik «opari bat eroste-
ko garaian, lehen jen-
de gutxik pentsatzen
zuen maindireak opa-
ritu zitezkeenik, orain
estimatzen den oparia
da». Krisiaren aurrean
neurri berriak hartu di-
tuzte «egoerarekin ba-
teraguerealdatzensa-
iatzen gara eta orain
beti daukagu eskain-
tzaren bat. Eskaintza
jartzen dugunean jen-
deasegituanmugitzen
dela nabari da». Ler-
txundik dio zaharbe-
rritze lanakegitekoohi-
tura zabaltzen ari dela
«jendea gauzak kon-
pontzen hasi da berria
erosibeharrean». Jen-
dearen ohiturez dio
«bezero leialak ditugu
baina normalean, kan-
pora joatekodenbora-
rik ez dugunean ohar-
tzen gara herrian ko-
mertzioa edukitzearen
mesedeaz». Etorkizun
«zaila ikustendugubai-
nagureofizioan ilusioz
beterik segitzen dugu.
Eazertanbukatzendu-
en gure herrietako ko-
mertzio txikiak».

Fran AGARA
BERA

«Orain prezioak
kalitateak baino
garrantzia handia-
goa duela dirudi»

«Eskaintzekin ira-
bazia ttikitu arren,
salmentak mugi-
tzea da kontua»

1928an sortu zen Aga-
radendaetaazkenber-
rogei urtean Fran Aga-
ra dagoerakusmahaia-
ren gibelean. Krisiaren
eragina egunerokoan
arras nabarmena dela
dio«kontsumoapilabat
murriztudujendeak»eta
kontsumitzeko modua
erealdatudu«orainpre-
zioak kalitateak baino
garrantzia handiagoa
duela dirudi». Jendea
dendara sartzeko mo-
dua bilatu behar dute-
la pentsatzen du, uste
okeraunitzbaitaudebe-
re iduritan«badirudiba-
tzuetan herriko jendea-
ridendarasartzeakbel-
durra ematen diola,
erostekoobligazioadu-
tela pentsatzen dutela-
ko. Sartzen direnean
ikusten dute dagoena
ikusi eta gero arte erran
dezaketela lasai». «Mer-
kataritzazentrohandiek
lortu duten arrakasta
ikusita kezka ere azal-
du du, «boom bat izan
da, jendea ez da eros-
teratbakarrik joaten,ai-
sialdiaetaerosketenar-
teko lotura egitea lortu
dute». Etorkizunari be-
gira, ez da oso baiko-
rra, bere ustez «lau ur-
te beharko dira behinik
behin, argia pixka bat
ikusteko».

JaimeViguriaElizondo-
ko Eskiz informatika
dendako jabearen idu-
riz, eskaintza onak dira
aitzineraegitekomodua
«deskontuekin irabazia
ttikitu arren, salmentak
mugitzea da kontua».
Bezeroek ez dutela es-
karia aldatu dio baina
prezioaribegiratzendio-
tela «alde handirik ez
dugu nabaritzen eska-
rian,normaleanmerkee-
na izaten da hautatzen
dena».Jaimekdioenez,
saltoki handiek kalte
handia egiten diete
«zentru koxkorrak min
haundiaegitensegitzen
dute, hain xuxen prezio
arrasbaxuakeskaintzen
dutelakoz. Horren kon-
tra, zaila da borroka-
tzea». Modu bakarra
«zerbitzuahalbezain fi-
nena ematea, hurbilta-
suna, gure gain konfi-
antza izatea lortzea»de-
la dio. BEZaren igoera
nabaritubaduere,gau-
za lasaitzen doala uste
du «irail hasmentan na-
barituzen,orain iduridu
gauza normaltzen ari
dela». Viguriak ez du e-
tsitzeko asmorik «beltz
ikusten dut etorkizuna
goititik ikeratzenbaikai-
tuzte. Hala ere, egoera
txarhoni eustensaiatu-
ko gara».

Jaime VIGURIA
ELIZONDO

Estitxu LERTXUNDI
LEITZA

Lorea AGIRRE
DONEZTEBE

Deñe ABUIN
LESAKA

«Gazteengana
hurbildu behar
dugu, etorkizune-
ko bezeroak dira»
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Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak
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Bi aste euskaldunen Ameriketan, Estitxu Arozenaren eskutik
North American Basque Organitation (NABO) erakundeak gonbidatuta joan zi-
ren Nevadako Renon (AEB) egiten den Aste Nagusira Euskal Herriko musika
talde eta bertsolari batzuk. Horien artean zegoen Estitxu Arozena lesakarra.
«Egitaraua da guttienekoa, Euskal Astearen helburua han bizi diren euskaldu-
nak elkartzea baita» zioen bertsolariak. Bi aste eman zituen eta han laketuta-
ko euskaldunen bizimodua ezagutzekomodua izan zuen. Euskalduntasuna ga-
tazkarik gabe bizi zutela zioen. Horren erakusgarri, Mugairiko Esteban Goñi-
ren solasak: «Nik bertsoak, aizkora eta pilota, ez dut bertze deus nahi!».

Oi, udazkeneko koloreak, poeta eta abesla-
ri euskaldun guztiok laudatuak eta kanta-
tuak. Garai txarrak hauexek, hala ere, liri-

karako. Zeren eta udazken honetako koloreak ai-
patzen baditugu, tonua aldatu beharko dugu, gu-
re melankolia zahar eta lanbrotsu hartatik depre-
sio sakon hutsera joanez. Hainbertze maite ditu-
gunkoloreakerealdatzendi-
ra. Hostoen gorria Madrile-
ko eta bertze hiritako polizi-
ak ateratako odolaren gorria
bilakatu da.Morea, kolpatu-
takomanifestalarien zaurien
morea. Morea ere Rajoyren
nagusiek Suitzan kontzen dituzten billeteen kolo-
rea. Horiak, langabetuen aurpegienak, itxaropenik
gabekoak.Marroiak, okreak, arreak, barkatuko di-
dazue, gurebaimenarekin sartzenari gaituztenka-
karena, garai bateko proiektuak eta ilusioak lapur-
tu dizkiguten ondoren.
Zeruko gris iluna? Gure seme-alaben etorkizuna-
rena, kapitalismo basatiaren bide honetatik des-
bideratzeko kapaz ez bagara.

Udazken honetako koloreak

Nire txanda
Luis GARDE

«Zeruko gris
iluna? Gure
seme-alaben
etorkizunarena»

Unai BERTIZ
Sunbillako harrijasotzailea

Uda partean izan zuen
lesioagainditu etabos-
garren urtez segidan
Nafarroakoharrijasotza-
ile txapelketanagusita-
sunez irabazizuen Igan-
tzin, SanMigel egunez,
6.125 kilo altxatuta.

Patxi VILA
Txirrindularitza utzi du

Beghelli sari nagusia
txirrindulari profesional
bezala bere azken las-
terketa izan dela adie-
razi du. Bere kirol ibil-
bidean lagundudiotenei
ere eskerrak eman
dizkie eskutitz bidez.

Jose Javier ESPARZA
Onddo eta zizen kofrade

NafarroakoGobernuko
ingurumen kontseilaria
izendatu dute Elgorria-
gakokofradeberri,Em-
butidos Burgos enpre-
sako Alberto Rios eta
CruzcampokoJoseLuis
Cepedarekin batera.
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UPNk adierazi du, datorren urtetik aurrera, ez ditue-
la antolatuko San Fermin eta San Miguel egunean
ospatzen diren zaldi-feriak. Arguratu duen aitzakia:

iruñeko hiriari, onurarik ez omendio ekartzen. Dudarik ga-
be, argudio makala eta, batez ere, arina. Nafarroako Go-
bernuak, nafar guztientzak lan egin behar du eta ez baka-
rrik iruñarrentzat. Zaldi feriak, batez ere, San Fermin egu-
nakoa, tradizio handikoa izateaz gain, estatu espainiarre-
an toki askotanezagunadaetaFrantziakohegoaldeanere
bai. Horrelako erabaki bat hartu aurretik, informazioa es-
kuratu eta kontuan hartu behar da, sortzen diren eraginak.
Zaldi feriak, zaldiekin lan egiten dutenentzat, merkatu bat
da. Hauek aukera dute urte osoan zaindutako zaldiak ha-
raeramaneta ahaliketadiruge-
hiena eskuratzekoa. UPNk har-
tu duen erabakia aurrera atera-
tzen baldin bada, gure inguru-
ko herrietan bizi diren zaldizai-
nek, galera handiak izango di-
tuzte.Merkatuamurriztuegingo
zaieetaetsipenarekin,batekbai-
no gehiagok, zaldiak zaindu eta
izatearen tradizioari bukaera
emango dio. UPNk hartu duen
erabakia, zaila egiten zait uler-
tzea! Baliteke, ezkutuko interesak egotea. Beti bezala, bo-
teretsuak gehiago nahi dute eta merkatu-desagerpenare-
kin zaldizain txikiak beraien esku gelditzen dira. Zaldien
sektorea, oso zapalduta dago eta oraindik gehiago zapa-
du nahi dute. Aldiz, sektorearen gainean dauden botere-
tsuak, gero eta diru gehiago irabazten ari dira. Nafarroan
jaio eta hazten diren zaldi gehienak, Valentzia, Bartzelona,
Madril eta batez ere Italian kontsumitzen dira. Zaldi hara-
giaren behar handia dago! UPNk hartu duen edo hartze-
kotan dagoen erabakiarekin, herrietan bizi diren zaldizai-
nen eskubideak zapaltzen dira. Zaldizainentzat, zaldiekin
bizitzea, lanbide eta bizi ohitura bat da. Urte osoan beraie-
kin bizi dira! Hauek egiten duten lanaren ondorioz, gure
inguruko mendiak garbiagoak mantentzen dira. Inoiz ez
zaie modu horretara baloratu, baina desagertzen badira,
gogoratuko gara beraietaz. Kontu hau zabaltzearen alde-
koa naiz. Onura ekartzen diguten ohiturak,mantentzearen
aldekoa naiz eta erabaki honen aurka borrokatzeko, prest
nago! UPN gobernuan egon arren, nire iritzian horrek “ez
dio eskubiderik ematen ehun urte baino gehiago duen tra-
dizio bat bertan behera uzteko”. Are gutxiago argudio na-
gusirik gabe! Nik behintzat, horrela ulertzen dut. San Fer-
mineguneanospatzenden feriamantentzeko indarrakba-
tu behar ditugu. Indarrak batuz gero, UPNri ulertaraziko
diogu, jende askok, gustuko dugula San Fermin feria eta
tradizioari eutsi nahi diogula. UPNk, hartu duen erabakia-
rekin, garbi da ni ez nagoela ados. Gobernuak, herriak ur-
te askotan izan eta mantendu dituen tradizioak baloratu
egin behar ditu. Horiek dira herriak dituen euskarriak eta
horrek ematen dio herriari identitatea. UPNk arinkeriaz jo-
katu du. Argudioak bilduz, erabakiari aurre egitearen alde-
koa naiz.

San Ferminetako feria

«Nafarroan jaio eta
hazten diren zaldi
gehienak
Valentzia,
Bartzelona, Madril
eta batez ere
Italian
kontsumitzen dira»

Jexux BULDAIN

Berriz hauteskundeak! Berriz ere beldur
egotekomotiboa.Betikosasiasmoenzurrun-
biloan eroriko gara non, helburua, “gu eta

gutarrak” onenak garela publizitatzea dirudien. Al-
derdikeriak han eta hemen.
Erkidegoan dagoeneko gainean dituztelako = bo-
toen ehiza garaia. Nafarroan, laster izanen direla-
ko, elkarri muturka. Politikan ari direnek –ni ez naiz
hobea– beheraldi edo depresio gogorrean eror-
tzekomoduko giroa pizten dute. Asper-asper ego-
tekomodukoadelako,apartesentitzengara,urrun,
horrekdakarrenarrisku ikaragarriekin.Agintea, teo-
rikoki bederen, han nonbait pilatzen da, gero eta
urrunago,autonomietan,estatuetan,Europan,Mun-
duko Bankuan... Hurbilekoak hobeak?
Hainbat egoera larri, erantzun zuzenak guttie-
gi. Krisialdi ekonomikoari, sozialari, kulturalari
aurre egin behar zaionean –horiek izan beharko lu-
kete lehentasuna– ohiko den bezala elkar mokoka
aritzeko gauza gara. Horrek zer erakusten du? Al-
derdien garai hauetan, behar edo arazoen konpon-
ketengainetik, alder-
dikeriakdaudela;na-
gusi direla gure bo-
toa‘erosteko’edolor-
tzekomanerak jorra-
tzea (uztartzea=arra-
kasta)azpiandauden
gatazka gordeak
–aberastasunen ba-
naketa, klase sozia-
len arteko harrema-
nak,baztertutakokul-
turen babesa– kon-
pon bidean jarri or-
dez.
Motiboaunitzenar-
tean, bat nagusi. Behin botoa emanda, zein mo-
duduzuzukdelegatutakoaginduabetekodelaziur-
tatzeko? Zuzentzeko? Hurrengo hauteskundeen
espero gelditu besterik ez… orduan, agian, be-
rriro toki berdinean egoteko. Ez dugu boterea de-
legatzen, lapurtzen digute!
Gora errepublika! Benetako errepublika bat, hur-
bila, erabakitzeko gaitasunarekin, arduraz jokatze-
kogaitasunarautuarekin, nonagintariekboterede-
legatua dutelako botoemailen aitzinean erantzun
beharkoduten.Erakundeenarduraduna,beheruntz
eta goruntz, tokian tokiko eta globalizaziorako bi-
deen kontrola egokituko zaio. Zerrenda irekiak, al-
derdirik gabekoak. Ametsa ote? Polítiko profesio-
nalen aldetik, guztiz kontrakoa ari dira prestatzen:
Udal eta kontzejuak murriztu, mankomunitateak
eta zerbitzuak mugatu… den-dena herriaren alde
eta gure hobe beharrez.

Berriz hauteskundeak! Berriz
ere beldur egoteko motiboa

«Behin botoa emanda,
zein modua duzu zuk
delegatutako agindua
beteko dela
ziurtatzeko?
Zuzentzeko? Hurrengo
hauteskundeen
esperoan gelditu
besterik ez… Ez dugu
boterea delegatzen,
lapurtzen digute!»

Juainas PAUL ARZAK

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

Aitzaki merkea!

Joana ESTANGA
(Beintza-Labaien)

Nafarroako Gober-
nuaaspalditikmurrizke-
takegitenarida,etaora-
ingoan, aspalditik bu-
rutan zerabilkien plana
betetzeko aitzakia ezin
hobea aurkitu du, kri-
siarena alegia.
Nafarroak mapa be-

rriabeharomendu,gaur
egungo 272 udalerriak
soberan ikusten ditu
Gobernuak eta gastua
murrizte aldera udalerri
horiek elkartzeko gon-
bidapenaluzatudu.Gai-
nera, hauteskundeeta-
ra hautagairik aurkeztu
ez diren udalerriak eta
16biztanletikbeherako
kontzejuaknahitaezde-
sagerraraziko ditu.
Oraingoz,mankomuni-
tateekinhasi damurriz-
keta,67tik6ramurrizte-
ko proposamena aur-
keztu dute.
Aitzakia merkea da

murrizketarena, hain
merkea ezen urtean 3
milioi euro aurreztea
aurreikustenduten.Zer
dira 3 milioi Nafarroa-
rentzat? ezer gutxi.
Zergatik egin nahi

dutebadamaparenbe-
rrantolaketa hau? Mo-
tibo politikoengatik, ez
gaitzatela engainatu.
Izan ere, egungo egoe-
ra ez da erosoa Gober-
nuarentzat, adibide bat
jartze aldera, AHTa be-
zalakoproiektubat;go-
bernuak erregela hartu
du eta marra zuzen bat
egindu, “hemendikpa-
satuko da trena”, ber-
din zaie lur horren gai-
nean zer dagoen, nor
bizi den, etab. Arazoa

zeradaesate-batera40
herri zeharkatzen ditu,
hauek denak ados jar-
tzea oso zaila da, aldiz,
denak elkartu eta 40ak
5era murriztuko balira
errazagoa izangodabe-
re plana burutzea.
Nolanahi ere herrie-

takoaginteaherritarren-
gandikurrunago jartzea
da lortunahidutena,bo-
terea kendu nahi diete
herri txikiei eta bertako
biztanleei. Ez nago
ados, eta garbi erraten
dut nik nire herria mai-
te dut eta bertakoa iza-
ten segitu nahi dut, ez
dugu kanpokoen kon-
trolik behar. Herri txiki
hauetako ordezkariei
egitenduten lanarenza-
ti txiki bat besterik ez
zaie ordaintzen, lan as-
ko beraien borondatez
egitenduteherriaaurre-
ra ateratzeko ez beste
politiko handiuste ho-
riek bezala.
Nik beste proposa-

men bat luzatuko diot
Gobernuari: “Barcina,
utzazu Gobernua” eta
zu re a tze t i k bes te
zerrenda luze batek ere
utziko balu eskertuko
genuke nafar askok.

Ziztada bat
euskararen alde

Dabid ANAUT PEÑA
(Leitzako Euskara
Batzordearen izenean)

Euskarazko Komu-
nikazio Taldeak, Berria
Taldea deitzen dugun
horrek, zure ziztada be-
har dugu kanpaina jar-

ri du abian. Leitzako
Euskara Batzordeak
kanpaina horrekin bat
egin nahi du, eta Lei-
tzako herritar eta eus-
kaltzaleguztiakereeki-
menhorrekin bat egite-
ra animatu nahi ditu.
Euskarahizkuntzabi-

zia eta osasuntsua izan
dadinnahibadugu,eus-
karazko komunikabide
sendoak eta biziak ere
beharkoditugu,ezinbe-
stean.Euskarazbizina-
hi badugu, horretarako
bitartekoakbeharkodi-
tugu. Horren aldeko
apustua egin behar du-
gu, beraz, eta are ge-
hiagokomunikabideho-
riek garai zail eta kriti-
koak bizi dituzten une-
an.
Eta hori da, hain zu-

zen ere, gaurko egoe-
ra. Krisiak gogor astin-
du ditu bazter guztiak,
baita hedabideen arloa
ere. Hedabideen mer-
katua aldatzen ari da,
diru-sarrerakmurrizten,
baita laguntza publiko-
akere…Panorama,hor-
taz, nahikoa zaila da.
Euskarazkokomuni-

kabideen beharra, or-
dea, beti bezain handia
eta garrantzitsua da,
euskaraz bizi nahi ba-
dugubehintzat. Etaba-
dira horretarako auke-
ra eta bidea ematen ari
zaizkigun hedabideak,
Leitzako Euskara Ba-
tzordearenustezdenon
laguntza merezi dute-
nak.Euskararenetorki-
zunerako ezinbesteko-
akdirenez,gizarteakbe-
rak lagundu behar du
horiengeroabermatzen,
bere garaian hedabide
horieksortzenetaaltxa-
tzen lagundu zuen be-
zalaxe.
Ziztada kanpainak he-

rritarren sostengua eta
bultzada bilatzen du
orain arteko eskaintza-
ri eusteko eta proiektu
berriak garatzen joate-
ko.BERRIALAGUNiza-
tekoaukerazabalduda,
eta ahalegin kolektibo
horretan5.000 lagunen
ziztada lortzeko apus-
tua egin dute. Leitzako
EuskaraBatzordeakdei
egitendizuedeneiapus-
tuhorretanparteharde-
zazuen,etaBerrialagun
izateko urratsa eman
dezazuen.
www.berria.info/berria-
lguna helbidean aurki-
tuko duzue horren in-
guruko informazio ze-
hatza.Animo,beraz,eta
parte hartu euskararen
aldekoekimenhonetan.

San Migeletako
bestondo goxua

Itziar Mitxelena (Igantziko
Eskolako guraso elkarteko
juntaren izenean

Joan dire aurtengo-
an ere Sanmigelak eta
joan da Sanmigelekin
batera bat bainogehia-
goren bestondoa. Gu-
re bestondoa aurten,
guztiz eramangarri eta
goxua izanduda, inola-
ko buruko minik gabe-
koa.
2012.ur tea , mu-

rrizketak direla eta, ha-
gitz aipatua izandu da
eta guri, eskolako mu-
rrizketak, hagitz hurbil-
tik ikustea tokatuzaigu;
Joan diren urteetan
Igantziko eskolan gure
haurrek lantzen zuten

“emozioen hezkuntza”
eta bertze zenbait proi-
ektu arriskuan daude
(edo zeuden?) eta hori
ikusita, guraso elkarte-
kook herriko bestetan
ostatua jartzea erabaki
genuen proiektu horie-
kin aitzinera segitu ahal
izateko.
Ostatuak izan duen

arrakasta ikusita, guri,
guraso elkarteko junta-
koe i , ESKERRAK
EMATEA bertzerik ez
zaigu tokatzen. ESKE-
RRAK AUNITZ beraz,
lehenik eta behin Mar-
t in Legarrar i lokala
uzteagatik; Txopene-
koei gure buila eta zi-
kinkeriazuenatean iku-
sita ere, pazientzia iza-
teagatik eta garbitzea-
gatik; eskolako guraso
izan gabe, bertan bo-
londres gisa lanean ari-
tu zareten guztioi (Jo-
xan, Joxe, Xeli, Ampa-
ro, Inazio,Felixa); esko-
lako irakasleei zuen la-
nordutik kanpo ostatu-
an ere lanean aritzea-
gatik;hainbertze ilusioz
zerbitzatzen,muntai la-
netan,pintura lanetan…
aritu zareten guraso
guztiei; Marijori besta
aitzinetik eta bitartean,
guri eskeinitakodenbo-
ra guztiarengatik, eta,
nola ez, besta hauetan
bertara hurbildu zare-
ten eta guregan konfi-
dantza jarri duzuen
guztiei.
Heldu den urtean

berriz ere bestondoa
izateko prest gaudela
erran beharrik ez dago;
bestondo goxoa; ordu
aunitz laneanemanon-
dotik jasotzen ahal den
ordain goxua. BEJON-
DEIZUELA denei!!!.

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Goizuetan jaiotako igantziarra
edo Igantzin bizi den goizueta-
rra?
Erantzun errexa da, dudik gabe
Igantzin bizi den goizuetarra.

Zer dauki Igantzik Goizuetak ez
duena?
Bortzirietakoherriakondoan.Goi-
zueta aparteago dago, inkomuni-
katuagoak gaude.

Etaalderantziz,zerdaukiGoizue-
tak Igantzik ez duena?
Giroa. Igantzin ere bada, baina
Goizuetan beste modukoa da.

Igantziko Sanmigelak edo Goi-
zuetako Amarjinak?
Hemen ere dudik ez, amabirjinak.

NolagogoratuzitzaizunXXImen-
dean ikatz-txondorra egitea?
Goizuetakogazteei esker,beraiek
proposatuzuten,elkarrekinproiek-
tuaegin,gazteak laguntzekoprest
zeudenetaazkeneanegingenuen.

Facebooken kontua duen lehen-
biziko ikazgilea izanen zara?
Seguru aski bai, baina atzetik hel-
dudira gazteak eta horiek ere sar-
tuko dira sare sozialetan. Wha-
tsappen ere badugu talde bat:
Txondarreros.

Neguanberotzeko, ikatzaedogas
naturala?
Nik nahiago duk egurra berotze-
ko eta txuleta ona jateko ikatza.

Zerbehardutxondorrak ikatzona
egiteko?
Denbora, lasaitasuna eta kontro-
latu pixko bat.

Gaur egungo krisiarekin, petro-
leoautzieta ikatzerabueltatube-
harko ote dugu?
Ni badaezpada prest nago. Zaila
izanen da, lan asko duelako, bai-
na zeinek daki!

Futbitoa edo pilota?
Bietan aritua naiz, futbolean eta
herri kirolean ere bai, baina kiro-
lik politena pilota da.

Bestesorpresarenbat izanenote
duguaurtenGoizuetakoBaserri-
tarren Egunean?
Ez nintzen harrituko!
Hemenbeti lane-
rako p res t
daude gazte-
ak eta beti ba-
da gauza polit
edo intere-
sante-
ren
bat…

«Udan, batez ere
abuztuan eta irailean
ongi jokatu dut.
Emaitzak ere alde izan
ditut eta partida onak
atera zaizkit. Kantxan
oso gustora sentitu
naiz eta uste bainio
partida gehiago jokatu
ditut».
«Hainbeste denbora
jokatzen aritzearen
giltza lesioekin suer-
tea izatea da. Baita
zaintzea eta egunero
egunero lan egitea
entrenamenduetan».

Asier OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
D.VASCO, 2012.10.02

«Txirrindularitzan ber-
gizarteratzea ez da
esistitzen, arauak ez
direlako argiak. Nik
ezin izan dut
Espainiako taldetan
aritu, taldeek badakite-
lako positiboa eman
duten txirrindulariak
izatea ez zaiola UCIri
gustatzen, eta horrek
arazoak ekartzen ahal
dizkie (…) Nere positi-
botik aunitz ikasi nuen
bizitzarako; gauza txa-
rretatik gehiago ikasten
da onetatik baino».

Patxi VILA
Berako txirrindulari ohia
D. NAVARRA, 2012.10.10 � Andoni ETXENIKE � Goizuetako ikazgilea Igantzin
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GIZARTEA

MURRIZKETAK � NAFARROAKO GOBERNUAREN TOKIKO MAPA BERRIAREN AURREPROIEKTUAN

Mankomunitateak 67tik 6ra
murriztea planteatzen dute
Ttipi-Ttapak
Nafarroan
hartzen duen
eremu osoa
Sakanarekin
bilduko litzateke

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuakurriaren3kobilku-
ran ezagutzera eman
zuen Nafarroako Toki-
ko Administrazioaren
berrantolaketako Foru
Legearen aurreproiek-
tua. Aurreproiektu ho-
rrek jasotzen du, alde
batetik, ur, zabor eta
abarren zerbitzua es-
kaintzen dituzten man-
komunitateaketaelkar-
te tradizionalak mur-
riztea, egun dauden 67
horietatik 6ra pasatuz.
Ttipi-Ttapak Nafa-

rroanhartzenduenere-
mu osoa (Malerreka,
Bertizarana, Bortziriak,
Leitzaldea, Baztan eta
Zugarramurdi-Urdazu-
bi) mankomunitate ba-
karrean bilduko litzate-
ke, Sakanarekin batera
(Bidasoa-Sakanako
Mankomunitatea).

Bertzetik, udalerrie-
tako idazkaritzaetakon-
tu-hartzailetzako fun-
tzioak zentralizatzea;
hala, egun dauden ku-
deaketako166unitate-
tatik103pasakodira fa-
se ertain batean (59k
zerbitzuabanakaeman-
go die 2.000 biztanletik
goitiko toki-erakundeei
eta 44k administrazio-
funtzio horiek taldeka
eskainiko dituzte 2.000
biztanle baino gutxia-
goko udalerrietan) eta
40an geldituko dira fa-

sefaseaurreratuagoba-
tean.
Aurreproiektuak to-

kikomapaberrantolatu
nahi omen du udalerri-
enetakontzejuenkude-
aketa-egiturak murriz-
tuz, kostuen aurreztea
sustatzekoxedearekin.
Nafarroako udalerri

eta kontzejuen kopuru-
ak kasik egun dagoen
bezalasegitukodu (272
udalerri eta348kontze-
ju gaur egun), nahiz eta
berrantolatzekopropo-
samenak mekanismo-

ak ezartzen dituen mu-
rrizketan aitzinera egi-
teko. Bertzeak bertze,
udalerriak eta kontze-
juak desagertzea plan-
teatzen da hauteskun-
deetarako hautagaiak
aurkezten ez badira.

HURRENGO PAUSOAK
Nafarroako Gober-

nuak Nafarroako Toki
Administrazioaren be-
rrantolaketakoForuLe-
gearen aurreproiektua-
ren berri jaso ondoren,
testua inplikatuta dau-
dendepartamentueibi-
daliko zaie dagozkien
txostenakeginditzaten.
Gainera, kontseilariak
NafarroakoUdalerri eta
KontzejuenFederazioa-
ri proposamena igorri
dio. Toki Erregimeneko
ForuBatzordearentxos-
tena eta Gobernuak
onartutakoLegeProiek-
tua Nafarroako Parla-
mentura bidali aurreko
pausoak izanen dira,
bertan izapidetu deza-
ten.Aldiberean, lan-tal-
dea abian jarriko da to-
ki-erakundeen finan-
tzaketan aldaketarako
proposamenazehazte-
ko.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Horrela geldituko litzateke Mankomunitateen mapa.

KULTURA

Herri hizkeren
Atlasa argitara
eman du
Euskaltzaindiak

TTIPI-TTAPA
Euskararenherri hizke-
renAtlasaren IV. liburu-
kia aurkeztu dute Eus-
kaltzaindiaetaNafarro-
ako Gobernuak. Abel-
tzantzarietaetxearilotu-
takohitzakbiltzendira.
Herri batean eta ber-
tzean gauza bakoitzari
nola erraten zaion jakin
nahi duenak Atlasean
begiratzekoaukeraiza-
nen du. Nafarroako 27
herritan egin dute bila-
keta,horienarteanAniz,
Donamaria, Erratzu,
Etxalar, Ezkurra, Goi-
zueta, Leitza, Lekaroz,
Sunbilla eta Zugarra-
murdin.
Liburukia bi zatitan da-
go banatua, lehenen-
goaetxe-abereeieskai-
niadago.Zerriareningu-
ruko gaiak hartzen du
tarterik handiena, ber-
tzeak bertze zerriaren
izenak, etxean hartzen
zuen tokia, zerri-hiltze
prozesua...herribakoi-
tzekoberezitasunakja-
sotzendira.Bigarrenza-
tian,etxearenesparru-
ariburuzkoakageridi-
ra: eraikuntza motak,
jabetza mailak...





12 | ttipi-ttapa | 576 zbk.

2012.10.18

OMIASAINDU EGUNEKO GOZOKIAK

Haize kruxpetak, santuhezurrak…
Azaroaren 1ean Santu Guztien eguna ospatzen da, katolikoen artean
hildakoak omentzeko dagoen ospakizun eguna. Baina egun honetan de-
na ez da negar malkoa, familiak mahai inguruan bildu eta jaki gozoak das-
tatzeko ohitura ere izaten da. Data honekin lotuta, hauek dira ia gozotegi
guztietan aurki ditzakegun postre tipikoak:

HAIZEKRUXPETAK:AsteSantuetange-
hiagokontsumitzenbadiraere,Omia-
saindu egunean ere aunitz saltzen
dira. Ura, irina, arrautzak, gurina,
azukrea eta gatz ximiko batekin egi-
ten da orea eta olio ugaritan frijitu.
Gero,ongixukatuondotik,aldebatetik
ebaki eta krema, esne-gaina edota
txokolatearekin betetzen dira. Ez badira betetzen, gainetik azukre hau-
tsa eta kanela botatzen zaie eta… jateko prest.

SANTUHEZURRAK:Mazapanorearekin
egindako tututxo hauek, gainetik
almibarrez estaltzen dira eta, duten
hezur itxuragatik hartzen dute izen
berezi hori. Santu hezurrak hainbat
gairekin betetzen dituzte gozotegi-
etan: tradizionalenak arrautza
gorringoarekin beteak izaten dira,
baina… aukeran, badira txokolatez, marmeladaz, aingeru-adatsez…
beteak. Norberaren esku gelditzen da gustokoena hautatzea.

HILOBIAK ETA HILARRIAK

Hilerri-baratzeak
Euskal Herrian gaindi, eta batez ere
Ipar Euskal Herrian, hilerri-baratzeak
nahiago dituzte arrazoi estetiko eta sin-
bolikoengatik. Jokabide berri honek
gaurkohilerrien itsuskeriariburuzkogo-
goeta egitera gonbidatzen du. Horretan
ari den elkarte bat ere bada antolatua,
LauburuElkartea,etahainbatHerrikoEtxek
elkarte honekin bat egin dute hilerri-
baratzeen proposamenak aitzinera era-
mateko.
Nagusiki, lehengoondarea inspirazio iturri
bezala hartzen dute, baina formak eta
teknikak erabat kopiatu gabe.

Oroitarri modernoek lehengo ikurrak erabiltzen dituzte, baina erreproduzitu gabe
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Krisiak lore salmentari ere
afektatu diola bistakoa bada
ere, Santu Guztien egunean
lore freskoak (moztuak eta
landareak) hilerrietara era-
mateko ohiturari eusten dio
jendeak.

Lore-denda eta mintegiek
prest dituzte dagoeneko
urteroko eskaintzak: kra-
belinak, gladioloak, krisan-
temoak, arrosak… Izan ere,
lore produkziora emanak
diren mintegi handiek urri
hondarrerakoprogramatzen
dute euren ekoizpena, izaten
den eskakizun handiagoari
aurre egiteko.

Krisantemoaketakrabelinak
dira gehien saltzen direnak
eta azkeneko urteotan ez di-
rahainbertze ‘zentro’egiten.
Alabaina, larrosak eta mar-
garitak ere aukeratuenen
artean egoten dira. Kolore-
ari dagokionez, berriz, zuria
da gehien eskatzen dena
baina bada kolore biziak es-
katzekojoeraere:morea,fuk-
sia, arrosa, horia… Jakina,
honetaneremodakizatendi-
ra eta

KRISANTEMOAK, KRABELINAK, GLADIOLOAK…

Hilerriak apaintzeko loreak
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BERA

Bezperan
Lizuniagako
Igoera eta
barazkiopil
lehiaketa eginen
dira

TTIPI-TTAPA
Aurten 26. edizioa

betekoduLurrarenEgu-
nak Berak. Gure Txo-
koaElkarteak antolatu-
ta, urriaren 28an ospa-
tuko da, baina bezpe-
ran ere izanen dira eki-
taldiak.
Urriaren27an, larun-

ba t a r r a t sa ldeko
17:00etan Lizuniagako
Igoeraren32.edizioa jo-
katuko da. Beti bezala,
4,9 kilometroko ibilbi-
dea izanen dute korri-
kalariek,baina informa-
ziozehatzagoakirolorri-
aldeetan topatuko du-
zue. 15:30ean ttikien
lasterketa eginen da.
18 :30ean , Rosa

Errandoneak prestatu-
tako Baserriak argazki
erakusketa zabalduko
daLabiagaIkastolaneta
19:00etan barazkiopil
lehiaketaren seigarren
edizioa jokatukoda. Ira-
bazleak oroigarria, 100
euro eta ardo kaxa era-
manen ditu saritzat eta
bigarrenak ardo kaxa.
Trikitilariak ere ariko di-
ra Altzateko frontoian.
Urriaren 28an, igan-

de goizeko 09:00etan
lehiaketarako barazki-
ak, gaztak eta sagardo
botilak bilduko dira Ri-
cardo Baroja eskolan.
10:00etatikaitzineraes-
kulangileen azoka eta

barazki erakusketa za-
balduko dira. 90 esku-
langile espero ditu Gu-
re Txokoa elkarteak.
10:30eanAltzatekopla-
zan txalaparta, zeltiar
musika eta Irats trikiti-
lariak adituko dira.

GASNA ETA SAGARDO
LEHIAKETAK
11:00etan Bortzirie-

takoXXVI.Gasna lehia-
ketaabiatukodaetaBe-
rakoeskolako trikitilari-
ak ibiliko dira karrikaz
karrika. Gazta lehiake-
tako irabazleak220eu-
roko saria eta oroigar-
ria eramanen ditu, eta
bigarrenak 100 euro.
Gazta bakoitzaren tru-
ke 12 euro ordainduko
dira. Eguerdian sagar-
do lehiaketaren hama-
bosgarren edizioa egi-
nenda. Musikaeskola-
komusikarien eta Ban-
daren karrikabuelta ere
orduan hasiko. Sagar-
do lehiaketako irabazle-
ak 200 euroko saria ja-
soko du eta bigarrenak
100 eurokoa. Bi sagar-
do botilaren truke 6 eu-
ro ordainduko da.
16:00etan Altzateko

plazan DantzJolasJaia
eskainiko du Zirika Zir-
kus taldeak. 17:00etan
GureTxokoakodantza-
rien saioa, sari banake-
ta, enkantea, bertsola-
riak eta Trikidantz tal-
dearekindantzaldia iza-
nen dira.
Egunguzianmusika,

taloak, jakietaedaridas-
tatzeak izanendira.Eu-
ria eginen balu, ekital-
diakAltzateko frontoian
eta Toki Ona kiroldegi-
an eginen dira.

KULTURA � GURE TXOKOA ELKARTEAK ANTOLATUTA

XXVI. Lurraren
Eguna urriaren
28an ospatuko da

UTZITAKO ARGAZKIA

2.000 lagun bildu ziren Bortzirietako Haur Bestan
Goiz euritsu baten ondotik, eguzkia atera zen eta horrekin batera familia aunitz
hurbildu zen irailaren 29an kiroldegira. 2.000 pertsona inguruk ospatu zuten I.
BortzirietakoHaurbesta.Adindesberdinetakoneskamutikoekeskalatzen,mar-
gotzen, puzgarrietan ibiltzen... gozatu zuten. Malerreka, Baztan eta Iparralde-
ko bizilagunak biltzeko asmoz, Labiaga Ikastolako Guraso Taldeak antolatu du
lehen aldiz besta, haurren eta gurasoen arteko harremanak bultzatzeko asmoz
eta antolatzaileak gustora agertu dira bestak izan duen erantzunarekin.

LANAK � NAFARROAKO GOBERNUAK %80KO DIRULAGUNTZA EMAN DU

Herriko Etxe berrituan izanen dira
berriz ere udal bulegoak azaroan
TTIPI-TTAPA
HerrikoEtxean hain-

bat lanegindiraetaaza-
roan udal bulegoak be-
rriz bertan irekiko dira.
Sotoanartxibogela, lan-
gileentzako aldagelak
eta dutxak, galdara…
Beheko solairuan hiru
bulego berri egin dira,
batean epaitegia ego-
nen da eta bertze biak
erabileradesberdineta-
koak izanen dira, aldika
kanpotik etortzen diren
bertze zerbitzuak ema-
teko. Komunak eskal-
buruaren azpian anto-
latudira.Lehenengoso-
lairuan, berriz, orain ar-
te bigarren solairuan
zeuden bertze bulego-
ak (alkatetza, idazkaria,
kontu hartzailea, admi-
nistrazioa…), egunero-
ko artxiborako gela, bi-
lera gela eta udal langi-
leendako gelak egin di-
ra. Izan ere, orain arte
udal bilera eta komisio-

ak pleno aretoan egin
behar izaten zituzten.
Beraz,bigarrensolai-

ruanzeudenzerbitzuge-
hienak beheiti joan di-
ra,bainaalkateakgogo-
rarazi duenez, «pleno
aretoahorgelditzenda,
lehengoko egoera kax-
karrean. Ez dakigu noiz
izanen dugun hori mol-
datzekoaukera,egungo
egoeraekonomikokax-

karrarekin jai dugu».
Nafarroako Gobernuko
inbertsioen planaren
barrenean%80ko diru-
laguntza jaso du Herri-
ko Etxeak esleitutako
preziotik,bainagastuer-
reala nabarmen goiti
egin duela aipatu digu
Marisol Tabernak eta
«udalaren gain joan di-
ra proiektua, obren zu-
zendaritza,altzariak…».

UTZITAKO ARGAZKIAA

Udal bulegoak erakutsi zituzten urriaren 6an.
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LESAKA

GIZARTE � URRIAREN 5EAN EGIN ZEN INAUGURAZIOA

Liburutegi berezia estreinatu
dute Irain eskolan
Eskola
orduetatik
kanpo ere
irekia dago
ikasle eta
gurasoentzat

Aitor AROTZENA
Irain ikastetxepubli-

koan liburutegi berria
inauguratu zuten urria-
ren5ean.Eskolaordue-
tanekintzabereziakegin
zituzten ikasleek (irakur-
ketak, tailerrak, joku-
ak…)etagerohelduen-
tzako inaugurazioaegin
zen. Liburutegiaren in-
guruan, guraso eta ira-
kasleen artean eginda-
koproiektubatda.Lour-
des Mazizior zuzenda-
riakaipatudigunez,«de-
nok lan asko egin du-
gu, baina azpimarra-
tzekoadaMaiteGazte-
lumendi ilustratzaileak
egindako lana, berak
marrazkiakeginditueta
proiektua koordinatu
du».
Liburutegia hiru ere-

mutan banatu dute.
Haur ttikientxokoan, ira-
kurri, margotu eta ma-
rraztu dezakete; lane-
rako txokoan kontsul-
tarako libururuaketaor-
denagailuakdituzte, In-
ternet konexioarekin;
eta irakurketa txokoan,
berriz, plazerrezko ira-
kurketa egiteko liburu-
ak, aldizkariak, komiki-

ak, CDak, DVDak eta
bertze irakurgaiak di-
tuzte,bertan irakurriedo
maileguan hartzeko.
Horretarako ikasle ba-
koitzak liburutegikokar-
neta du.

Urriaren 8tik aitzine-
raberriz, liburutegiaes-
kola orduetatik kanpo
ere irekia dago eta ira-
kurketarekin lotuakdau-
den ekintzak burutuko
dira,bai ikasleentzatbai
gurasoentzat (irakurke-
ta txokoak, ipuin kon-
talariak, kamishibai, li-
buruaren astea, berri-
kuntzak, idazleak…)eta
lanakegitekoaukeraere
ematen du. Lourdes
Mazizior zuzendariaren
erranetan, «Irain esko-
la komunitatea ilusioz
beterik hasi da erronka

honetanetaproiektuho-
nekin ikasleekzutenbe-
harbatierantzunaeman
nahi izan zaio».

Bertso desafioa
Lesaka eta Sakana-

renartekobertsodesa-
fioa eginen da urriaren
20an, larunbatarratsal-
deko 17:00etan Arrano
elkartean. Sakanarekin
Eneko Lazkoz, Joseba
Beltza eta Joxema Lei-
tza ariko dira eta herri-
ko ordezkariak Xabier
Silveira, Ioar Tainta eta
Josu Sanjurjo. Aitzine-
tik bazkaria izanen da,
Arrano elkartearen ur-
teurrena dela eta ospa-
tzen ari den sukaldari-
tza lehiaketaren barne-
an. Sukaldiariak bertso
eskolakokideak izanen

dira. Bazkaria 10 euro
kostako da eta bertso
saioa opari.

UEMAri buruzko
bilera urriaren 19an
Aitzinekoaleanaipa-

tubezala,Udalerri Eus-
kaldunen Mankomuni-
tatean sartzekotan da
Udala eta herritarrek
izan ditzaketen zalan-
t zak a rg i t zeko e ta
kezkak eta ekarpenak
jasotzeko bilera eginen
da urriaren 19an, ortzi-
ral arratseko 20:00etan
HerrikoEtxean.Udalor-
dezkariek, Bortzirieta-
ko bertze udaletako or-
dezkariek, eta UEMA-
kokoordinatzaileakpar-
te hartuko dute. Herri-
tarrak eta eragileak ere
gonbidatuta daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Liburutegia hiru eremutan banatua dago: haur txikien txokoa, lanerako txokoa eta irakur-
keta txokoa.

Txondorra egiteko
asmoa
Kabi bat, hamaika he-
gada izenburupean25.
urteurreneko ospaki-
zunak egiten ari da
Arrano elkartea. Ho-
rren barnean, txondo-
rra eta kultur harroal-
diaantolatzekoasmoa
dute. Urriaren 5ean
Goizuetako txondorra
bideoa ikusi eta hori
bultzatuzutenGoizue-
tako gazteen azalpe-
nak aditu zituzten. Or-
duan ez zuten eraba-
ki herrian txondorra
eginedoez,bainaurri-
aren 12an berriz ere
biltzekoakzirensolas-
teko.

Auzolan Eguna
gazteen eskutik
Azkenurteetakoohiru-
ra r i eu ts i z , Gaz te
Asanbladak lan eguna
izan zuen urriaren 12a.
Aurten, Auzolanaren
kultura solasaldia es-
kaini zuen izen bereko
liburuarenegiledenJa-
soneMitxeltorenaetxa-
lartarrak. Ondotik ha-
meketakoa izan zuten
gazteek.

Beti Gazteren
argazki lehiaketa
BetiGazteelkarteakan-
tolatzen duen argazki
lehiaketara lanak aur-
kezteko epea urriaren
31n bukatuko da.Lau
sari emanen ditu. Le-
henbizikosaria,300eu-
roetatrofeoa izanenda
eta bigarrena 200 euro
eta trofeoa. Gainera,
herriko egileen artean
argazkirik onenari 150
euro eta trofeoa ema-
nen zaio eta sari bere-
zia izanen da kirol ar-
gazkirik onenarentzat.
Epaimahaiakazaroaren
12an emanen du era-
bakia eta egun horre-
tatikabenduaren2raar-
teerakusketaizanenda
BetiGazterenegoitzan.

� FLASH
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GIZARTEA � OSPAKIZUNA LIZAIETAN ETA PLAZAN

Urriaren 21ean
ospatuko da
Usategietako
Igandea
Altxatak ostatua
jarriko du
goizean
Lizarietan
eguraldi ederra
izanez gero

Irune eta Itsaso
Arratsaldean berriz,

urtero bezala frontoian
izanen da ostatua bai-
ta bokatak eta opilak
ere. Lehengo urtetan
bezala, boletoak salgai
izanen dira Andre Mari
dantza taldeari lagun-
tzeko. Sariak 12usobi-
zirik, 2 lagunentzako
otorduaetakanpinden-
dabat izanendira.Arra-
tsaldean 18:00etatik
21:30eradantzaldia iza-
nen da plazan Gaube-
la taldearen eskutik.
Bezperan,emakumeen
afaria ere antolatu dute
Herriko Ostatuan.

Bisita gidatuak
Hamargarren urtez,

urriaren 1a eta azaroa-

ren 20a bitarteko ortzi-
ral, larunbateta igande-
tan, Usategietan bisita
gidatuak izanendira,sa-
rezkoehizaren tradizioa
bertatik bertara ezagu-
tu ahal izateko. Bisitak
goizez izanen dira eta
09:00etan, 11:00etan
edo 13:00etan egiteko
aukera dago. Ordu bat
inguruko bisitak izanen
dira eta prezioa, 4 euro
pertsonako eta 10 per-
sona baino gehiagoko
taldeetan, 3 euro per-
tsonako.

Santxin bikain
Irailaren 29an jokatu

zen Igantzin Nafarroa-
ko Harrijasotze txapel-
keta.Bortzharrijasotzai-
le aritu ziren lehian eta
Xabier Ariztegi Santxin
herritarrahirugarren izan
zen, Unai Bertiz eta Jo-
setxo Urrutiaren ondo-
tik (informazio gehiago
kirol orrietan).
Urriaren 6a, berriz,

Labaienen jokatu zen
Euskal HerrikoHarri tti-
kien txapelketa. Seiga-

rren urtez segidan, Ai-
mar Irigoien izan zen
txapeldun; bigarren Ize-
ta III, etahirugarren Ize-
ta IVa . Xabier Ariztegi
Santxin izan zen lauga-
rren gelditu zena. Le-
hengo urteko mar-

ka,1.000 kilo baino ge-
hiagotan hobetu zuen
gainera.20altxaldi egin
zituen errektangularra-
rekin, 22 zilindroarekin,
16 kubikoarekin eta 16
bolarekin. Bosgarren
JosetxoUrrutia izanzen.

ETXALAR

UTZITAKO ARGAZKIA

Xalba Zubietak onddo ederra
«Ibiliz gero harrapatzen dire!». Halaxe aipatu zigun
Xalba Zubietak, urri hasieran harrapatutako onddo
eder hori erakutsiz. Pisatu gabe jan omen zuen.

Kultur Egunak
Aurtenere,Altxatakan-
tolatuta, kulturegunak
izanen dira urrian eta-
berriz ere egitarau po-
lita antolatu dute.
Urriak 19, ortzirala:
14:30ean txistu ema-
naldipedagogikoaKul-
tur etxean.
Urriak25,ortzeguna:
19:30eanhitzaldiakul-
tur etxean, Andres Iñi-
go euskaltzainarekin.
Euskara: landu eta in-
da r t u beha r r eko
hizkuntza izanendaso-
lasaldiaren izenburua.
Azaroak 4, igandea:
12:15ean Lesakako
abesbatzarenemanal-
dia Elizan.

Organoa
zaharberritzea
Elizakoorganoaerres-
tauratzeko jendeak
eman duen dirua aski
ez delako, herritar ba-
tzuk falta dena nola-
bait atera nahian hasi-
ak dira. Urriaren 7an
bileraeginzenetaber-
taratuziren60 lagunek
eguberrietako saskia-
ren errifak salduz edo
jendeak emandako
gauzekin merkatua
edosubastaeginezdi-
rua ateratzekomodua
ikusten dute. Hurren-
go TTIPI-TTAPAn ho-
nen berri zehatzago
izanen duzue.

� FLASH

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Xabier Ariztegi Santxin lanean Igantzin.
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ARANTZA

OSPAKIZUNAK � KULTUR EGUNEN BARRENEAN

Azaroaren 1ean
XVII. Baserritarren
Eguna eginen da
Ekaitzak herritar
guztiak
gonbidatu ditu
egunean parte
har dezaten

Nerea ALTZURI
Aurten ere, baserri-

tarren eguna azaroaren
1ean izanen da. Ekaitza
Elkarteak, ohi bezala,
eguna prestatzeko gu-
tuna bidali du etxez e-
txe, goizeko merkatuan
herritarrak parte hartze-
ra gonbidatuz. Azkene-
an, herritarrenpartehar-
tzerik gabe zaila izanen
baita azoka antolatzea.
17.ediziohonetanere,

etxe nahiz baserrietan
egin eta hazitako hain-
bat produktu, eskulan
eta azienda erakustea
nahidaelkartetik,funtse-
an hori baita egunaren
helburua: bertan egiten
dena plazan erakustea.
Goizean herriko pla-

za eta frontoian azien-
dak, barazkiak, fruituak,
gozoakiak, opilak, zerri-
kiak, gaztak, artisau la-

nak… denetarik ikusgai
eta salgai izaten dira.
Zortzigarren ardi gazta
lehiaketa ere eginen da
aurtengoan.
Azokan nola lehiake-

tanpartehartunahidue-
nak, aste hondarra bai-
no lehen (urriak 25) hor-
ren berri elkarteko kide-
renbati emanbehardio:
Maixe Fagoaga (617
296458) edo Aitor Te-
lletxea (647 289778).
Baserritarren egune-

koa Euskara Batzorde-
ak antolatzen duen
udazkeneko kulturaldi-
an kokatzen da. Aurten
azaroarenhasierakoas-
teburuanizanendirakul-
tur egunak.

Eskolaz kanpoko
ekintzak
EskolakoGuratsoEl-

karteakantolaturikozen-
bait jarduera hasiak di-
ra.Aurten,lauekintzaan-
tolatu dituzte:
Gaztetxotaldebatka-

ratea ikasten hasiak di-
ra. Astelehen eta ortze-
gun arratsaldetan ema-
tendaeta IkerOrdoki le-

sakarra irakaslea da.
Trikitrixa eta pande-

reta ikastaroa, ortzegu-
netanLesakakoJoneEl-
gorriagakematendueta
hemen ere, ikasle talde
bat bildu da.
Pilotanaritzenerakus-

teko, bertako pilotaria
denBeñatMitxelenakar-
dura hartu duaurten ere
eta ortziralero, arratsal-
deko 18:00etan biltzen
dira.Pilotaeskolarenka-
suan, Guraso elkartea-
ren eta Ekaitzaren arte-
an antolatzen dute.
Azkenik,dantzaikas-

taldiarenhasieranoiziza-
nen den oraindik ez da
zehaztua; nolanahi ere,

hiru urtetik gorako hau-
rrekizenaemandezake-
te.

Eskulanak eta
aerobika
Joanden alean aipa-

turiko eskulan ikastaroa
iadanik abiatu da. Rosa
Mari, Rakel, Maixe, Lo-
li, Pili eta bi Kontxitak,
betiko partaideek segi-
tzen dute. Pui Urtasun
iruritarra,hauere,hasie-
ratik izan duten irakas-
leak hortxe segitzen du.
Astearte arratsaldetan,
bortzetaerdietatikzazpi
eta erdietara eta Zahar
Txokon aritzen dira.
Bertzalde, aurten ere,

herritar talde bat astean
bi egunez aerobika egi-
ten hasia da. Ana La-
rretxeak ikastaroa ema-
ten segitzen du astear-
te eta ortzegunetan,
18:00etatik 19:00etara.

1961eko kintoak
1961ean jaiotako

Bortzirietako herritarren
kinto besta eginen da
Arantzan azaroaren
17an.
Kintobestaegitendu-

tenbigarrenaldiada, jo-
an den urtean Igantzin
egin zen. Afaltzera joan
nahi duenak Aterpera
deitu behar du (948
634179).

UTZITAKO ARGAZKIA

Onddo zareak ederki beteta datoz udazken honetan
Onddo bila dabiltzanak, zareak ederki beteta etortzen dira gehienak. Onddoa
atera da eta zaletuek, mendian itzulixka egin bidenabar, produktu preziatu hau
ekartzen dute etxera. Aski frexkoak ditugu hauek…xehetu eta jan aintzinetik
ateritako argazkia da, tartean, ia kiloko piezaren bat ere bai. Baserritarren egu-
nean, tenoreko jaki honek ere seguru hainbat postu edertuko dituztela!
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IGANTZI

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Bortz ostatu izan
dira aurten
herriko San
Migel bestetan
Urriaren 23an
eginen da
Herriko Etxean
bestak
baloratzeko
bilera

Joxean ORTEGA
Aurtengobestakda-

goeneko joan dira, bai-
na denok gogoratzen
ditugu oraindik: gazte-
ek antolatutako Gran-
Prix-ak arrakasta itzela
izanzuenetaherritarren
artean sortutako ikus-
mina nabaritu zen: jen-
de saldoa joaten zen
parte hartu zuten 20
gazte, antolatzaile eta
epaileen gibeletik, ea

hurrengoprobazein iza-
nenzen ikustekoetago-
zatzeko irrikaz. Aurten
bortz ostatu izan ditu-
gu herrian, Guraso El-
karteakZentroanEsko-
lakoOstatuaparatuba-
itzuen: irakasleek eta
gurasoek(gehienek) la-
gundu zuten eta beste-
tanere lanpixkabategin
zuten. Aski ostatu poli-
ta egin zuten argazkian
ikustendenbezala. Zir-
koa, kontzertuak, Herri
kirolak, pilota eta pala
partidak, toka, gaitero-
ak, trikitrilariak,dantzak,
dantza-jazz, mus, par-
txis, kankailu eta buru-
haundiak, zinea, mu-
xikoak, puzgarriak,He-
rri Bazkaria (aurten ere
haurrek berea izan du-

te!!), bertsoak, zezen-
suzkoa,.. denetatik!!
Heldu den astearte-

an, urriroaren 23an,
Udaletxeanegingoden
bi lerara, nahi duen
guztia Bestetako Balo-
razioa egitera etortzen
ahal da: iradokizunak,
kexak, proposamenak,
e.a. ekartzen ahal dira
heldudenurtekobestak
aurtengoak baino ho-
beak izateko!!
Eta orain, hurrengo

urtekoak itxaronbehar..
Guttiago falta da!.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA
Guraso Elkarteak zentroan eskolako ostatu dotorea paratu zuen.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Aurten ere herri kirol saio ikusgarria eskaini dute gazteek.
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GAZTE OIHUA

GIZARTEA � EUSKAL HERRIA

Gazte prozesu
eratzailea
eskualdera iritsi da
Herriz herri
aurkezpenak eta
lehendabiziko
asanbladak egin
dituzte

GAZTE OIHUA
Irailaren29anZarau-

tzengazteZukGuapro-
zesu eratzaileari hasie-
raemanzitzaionetikes-
kualdeko herri ezberdi-
netara hedatu da pro-
zesuaetageroetagazte
gehiagoaridagaztean-
tolakundeasortzekobi-
dean bere ekarpenak
egiten.
Udan zehar Hego

Euskal Herriko 200 he-
rri inguruko 800 bat
gazte independentista
eta sozialista Lan Talde
Motoretanbildu izandi-
ra, gazte antolakunde
batenbeharrazeztabai-
datu eta martxan den
prozesu eratzaile hau
prestatzeko. Lan talde
motorehorietakoehun-
ka gaztek Zarautzen
egin zuten topo, elkar
ezagutu, esperientzia
eta ideia ezberdinak el-

karbanatu eta prozesu
eratzailearihasieraema-
teko(irudian ikustenden
bezala).Bertan jokueta
ekimenezberdinakegin
zituzten,guztiak fruitue-
kinzerikusiazutela, fru-
tak eta zukua hartuko
baitira prozesu honen
erreferentziagisara. Izan
ere, “norbanakotik ko-
lektibora”, gazte oro-
ren freskotasunetik zu-
ku goxo eta emankorra
ateratzea espero da,
gazte antolakundeak
gazte guztion beharrak
asetzekotresna izanna-
hi baitu.
BainaZarautzenpro-

zesuari hasiera bertze-
rik ez zitzaion eman eta
orain herrien txanda iri-
tsida.Hainzuzen,udan
zehar herrietako ekar-
penei esker idatzitako
ponentziak, herriz herri
eztabaidatu eta aldatu
beharko dituzte urritik
martxora bitartean lu-
zatuko den prozesuan.
Eztabaida hau hiru blo-
ketan banatuko da : le-
hendabizi egoeraren
azterketa orokorra egi-
nendutegazteek,mun-

duan eta jendartean
daudenarazoetanerre-
paratuz, gero Euskal
Herriko ziklo politikoaz
eztabaidatuko dute eta
azkenik gazte estrate-
gia definitzea egokitu-
kozaie. Ezdute lanma-
kala izanen beraz, bai-
na eskualde honetako
gazteekereerakutsidu-
te lanerako eta borro-
karakogogotsudaude-
la.
Herri batzuetanaur-

kezpenak egin dituzte
jada.Horienartean,Ma-
lerrekako aurkezpena
Itureneneginzutenurri-
aren 5ean,Lesaka eta
Berakoak urriaren 6an,
Igantzi, Arantza eta
Etxalarren12an,Leitzan
13an… (argazkian Bor-
tzirietako aurkezpenen
kartela) Asanblada ire-
kiak ere burutu dituzte
herri batzuetan mun-
duaren egoera oroko-
rrari buruz eztabaida-

tzen hasteko. Prozesu-
an parte hartzen ari di-
ren gazteek bertze
gazteei ere animatzeko
deia zabaldu diete,
asanblada guztiak ire-
kiak izanen direla azpi-
marraturik.Prozesuho-
netan ekarpen guziak
ongietorriak direla eta
hausnarketarako, for-
makuntzarako eta ongi
pasatzekotartea izanen
delagaineratudute. (In-
f o rmaz io geh i ago
www.gaztezukgua.info
webgunean).

Urriaren 12a
Auzolan Eguna
Urriak 12a guretzat

jai egun arrotza izanik,
AuzolanEgunak izandi-
tuzte hainbat herritan.
BerakoKaxernagaz-

tetxean talde ezberdi-
netan banatu eta lanak
egin dituzte terrazan,
sukaldean, Mini-Fron-

toian, Eskalada, Taile-
rra...). Bazkariaren on-
dotik, bakoitza bere la-
narekin segitu zuen
Gaztetxean.
Lesakan ere auzola-

nean aritu ziren gazte-
ak etaAuzolanaren kul-
tura solasaldia eskaini
zuen Jasone Mitxelto-
rena Auzolan ekimene-
ko kideak eta Auzola-
narenkultura liburuaren
egileak.
Elizondok herriak

deitutaerrekagarbitzen
aritu ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Irailaren 29an aurkeztu zen gazte prozesua eratzailea Zarautzen.



HERRIZ HERRI | 21
ttipi-ttapa | 576 zk.

2012.10.18

SUNBILLA

Euskal Herriko
harri txikien
txapelketan
badaezpada ez
zuen parte
hartu
Labaienen

Maider PETRIRENA
Irailak 29an Nafa-

rroako Harrijasotzaile
txapelketa egin zen
Igantziko frontoian.Ber-
tan5partehartzaile izan
ziren eta bat, nola ez,

Sunbillako Unai Bertiz.
Erran beharra da txa-
pelketa hau Sanfermi-
netanegitekoazelabai-
na partehartzaile gutti
zeudela eta atzeratu
zen,zehazkiUnaiorain-
dik ez zegoenberemo-
menturik onenean eta
ez zuen parte hartzeko
aukerarik.

Oraingoan bai par-
tehartu zuenetagaine-
ra berriz ere txapela
Sunbillaraekarri,bosga-
rrenurtezsegidan.Urri-
aren 6an Euskal He-
rrikotxapelketaeginzen

bainaUnaikezzuenpar-
te hartu beldurra ema-
tenziolakodenboraba-
jan egon eta bi txapel-
ketakhain jarraian izan-
dapartehartzea.Zorio-
nak Unai eta segi ho-
rrela. Animo.

KIROLA � IRAILAREN 29AN IGANTZIN

Nafarroako harrijasotzaileen
txapela bosgarren urtez
irabazi du Unai Bertizek

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak Hiru Erregeen Mahaian
Ulibeltzak Mendi taldeak 2.444 metroko mendi irtee-
ra egin zuen urriaren 6an, hain zuzen ere Hiru Errege-
en Mahaira joanez. Eguraldia lagun zutela oso giro
onean egin zuten irteera. Aski nabaria da argazkian.

ARGAZKIA: GARI LARRABURU

Sunbildarrak Berako BTT martxan
Irailaren 30ean Beran BTT martxa egin zen eta jende andana bildu zen parte har-
tzera. Erran beharra dago Sunbildar kuadrila joan zirela parte hartzera eta gainera
egunkarian atera. Azpimarratzekoa da argazkian ageri den gazteenak soilik 9 urte
dituela, hain zuzen ere Koldo Herrerak eta bere anaia Enekok 15. Zorionak!

ARGAZKIA: ANA BELEN AGERREBERE

Eskolako haurrak goiz-arratsaldez hasiak dira
Bertze herrietan bezala, Sunbillan ere eskolako haurrak goiz-arratsaldez hasi di-
tuzte klaseak urriaren 1etik aitzinera. Eskola hasi duten berriak egokitzapen proze-
sua egin dute irailako hilabetean. Azken astean elkarrekin pasa zuten goiza osoa.
Kurtso hasierako bilerak ere egiten ari dira.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Unai Bertiz lanean Igantzin. Bosgarren urtez segidan
Nafarroako txapela janztea lortu zuen.
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ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � ASTE HONDAR MUGITUA

Malerreka kantuz eta
Kofradiaren Eguna izan ziren
urriko lehen asteburuan
Nafarroako
Zainzuriaren eta
Bidasoko
Izokinaren
Kofradiek
irabazi zuten
kaxula lehiaketa

Mattin LARRALDE
Urriaren 6an, larun-

batgoizeankalejiraegin
zen herrian barna eus-
kalkantuzaharrakabes-
tuz. Malerrekako Eus-
kara Batzordeak herriz
herri antolatzen du, eta
oraingoan Elgorriagari
suertatu zitzaion. Soi-
nujoleaz lagunduta,
haur, gazte eta adineko
jendeakantuakabesten
ibili zen. Jendearentzat
arras esperientzi gus-
tokoa izan da eta ber-
tan izan ez zirenek pe-
nazeukaten.Bertzeba-
tean beharko!
Larunbat arratsean

onddo eta xixen kofra-
dikobestahasizen.Ber-
tan kofradeak eta gon-
bidatutako jendeakafa-
ria izan zuen eta mus

txapelketa jokatu zen.
JavierTolosaaktoreaeta
Alvaro Begiristain bere
laguna suertatu ziren
txapeldun.
Baina egun handia

igandea izan zen. Goi-
zean, hildako bazkide
eta laguntzaileen ome-
nez meza izan zuten,
Arangurengo abesba-
tzakkantatua.Segidan,
Jose Miguel Galarregi,
ElgorriagakoOnddoeta
ZizenKofradiakopresi-
denteak ohorezko hiru
kideberrienmerituakai-
patu zituen. Aurten ko-
frade berriak hauek di-
ra: Jose Javier Espar-
za, Nafarroako Gober-
nuko ingurumen kon-
tseilaria, Alberto Rios,
Embut idos Burgos
enpresako jabeaetaJo-
se Luis Cepeda, Cruz-
campoenpresakoa.Ju-
an Mari Arzak sukalda-
riakezzuenbertaratze-
rik izan, baina hura ere
kofrade egin zuten.
Aurten, onddo bel-

txarik handiena saritu
nahi izan dute eta El-
gorriagangeldituzen le-
hen saria eta bigarrena

Iturenera joan zen. Sal-
vador Arozarenaren
omenezantolatzenden
kaxula lehiaketan, le-
hengoetaoraingokofra-
deek parte hartu zuten,
baitabertzekofradieta-
ko kideek ere. Hamar
taldek hartu zuten par-
te eta Nafarroako Zain-
zuriaren kofradiakoak
eta Bidasoako Izokina-
ren kofradiak izan ziren
irabazleak. Lehiaketa
eta gero, nahi zuenak

kaxulakdastatzekoau-
kera izan zuen. Zubie-
tako joaldunek ere, gi-
roa berotzen lagundu
zutenberaien joare soi-
nuekinetaMigeltxoSa-
ralegikharrijasotzeera-
kustaldia eskaini zuen
plazaneta lauurtekose-
mea izan zuen lagun.

Segidan, txistorra, ur-
daiazpiko,odolki,gazta,
sagardo eta ardo das-
taketa egin ziren fron-
toian.Zubietako joaldu-
nak eta Doneztebeko
Bearzana txaranga ere
aritu ziren lanean, bai-
nuetxekobazkariarekin
bestaakitubaino lehen.

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Onddo eta Zizen kofradiako kide berriak izendatu zituzten igandean.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Javier Tolosa aktorea eta Alvaro Begiristain bere laguna
suertatu ziren garaile mus txapelketan.
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GIZARTEA � «BUELTA EMAN NAHI DIOGU»

Doneztebarrak
merkatari elkartearen
kanpaina saritu dute
Uztailean egin
zuten
erakusleiho
aldaketak
bosgarren saria
lortu du

TTIPI-TTAPA
Doneztebarrakelkar-

tearen erakusleiho al-
daketak, bortzgarren
saria eskuratu du Na-
farroakosaltokiekegin-
dako Buelta eman nahi
diogu kanpainan. De-
nera 55 proposamen
aurkeztuziren;bezeroa
pareko ostatura gosal-
tzera gonbidatzen zu-
tenak, irabazienehune-
ko bosta karitasi ema-
ten ziotenak... Herriko-
ek erakusleiho aldake-
ta egin zutenean era-
kusleihoanagertzenze-
nak ez zuen zerikusirik
bertan saltzen zenare-
kin. Elkarri publizitatea
egitekomodudeigarria
proposatu zuten.
NafarroakoMerkata-

rien Federazioak egun-
goegoeraribueltaema-
tekomartxanparatuzu-

enkanpainanpartehar-
tzea erabaki zuen Do-
neztebekomerkatari el-
karteak.Horretarako,el-
karteko bazkide batzu-
ek erakusleiho aldake-
tabategiteaerabaki zu-
ten. Ekimen honen bi-
dez, baikortasuna za-
baldu,aktibitatekomer-
tzialari bultzada bat
eman eta saltokiak ze-
inbezeroakmugidaite-
zen lortunahi zuten,kri-
si ekonomikoari buelta
emateko. Ideiasortuze-
nean ez zekiten zer ha-
rrera izanen zuen kan-
painak, baina jasotako
erantzunarekin eta lor-
tu berri duten sariare-
kin oso gustora daude-
la erran du Lorea Agi-
rre elkarteko idazkari-
ak: «Produktuazureaez
denerakusleihobatean
erakusteko aukera izan
genuenetahorrelaber-
tzela dendara etortzen
ez den jendea erakarri
dugu dendara».
Uztailaren4tik15era

eginzutenkanpainaren
lehenengo deialdia eta
arrakasta ikusita, uzta-
il hondar arte luzatu zu-
ten. Lortutakoarrakas-

taetasaria ikusirik, kan-
paina berriren bat abi-

an jartzeko ideia ez du-
te baztertzen Donezte-

barrak Elkarteko kide-
ek.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Herriko bi eskubaloi jokalari aurrez aurre Asobal ligan
Iaz elkarrekin aritu ziren Niko Mindegia eta Ibai Meoki doneztebarrak eskuba-
loiko Asobal ligan, San Antonio taldean. Baina taldea desagertu eta biek talde
berriak bilatu behar izan zituzten. Mindegia Logroñoko Naturhouse taldean ari
da eta Meoki Iruñeko Anaitasunan. Biek herri eta koadrilla berekoak eta Erre-
kako harrobikoak, arerio izan ziren irailaren 29an Anaitasunan. Aitzaki horrekin,
Doneztebetik jende aunitz hurbildu zen partida eta batez ere, bi doneztebar-
rak, «Errekako harrobiko bitxi preziatuenak» ikustera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Doneztebarrak elkarteko merkatariak, bertze saridunekin batera Iruñean.
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GIZARTEA � SAN MARTIN BESTETAN, BERRIZ, GAZTEEK IREKIKO DUTE

Txukuntze lanen ondotik,
berriz ere Aurtizko Ostatua
hartzeko lehiaketa eginen da
Goitik beheiti
garbitu eta
paretak
margotu dituzte
udan

Arkaitz MINDEGIA
Ekainazgeroztik itxia

dagoAurtizkoOstatua.
Iturengo Udalak hain-
bat obra egin ditu udan
eta Malerrekako Man-
komunitateko langileak
ostatu osoa goitik be-
heiti garbituetaparetak
pintatzenaritudira , txu-
kun txukun utziz. Orain
azkeneko lantxobatzuk
falta direla eta udalak
laister lehiaketa publi-
kora aterako du, nor-
baitek har dezan. Aitzi-
netik,Sanmartinbesta-
tan irekia egonen da,
udalak bertako gazteei
uztenbaitiebestakate-

ratzeko beraien eteki-
nak ateratzeko.

Zaborrak bere
lekuetan
Herri inguruko baz-

terrak etxeko traste za-
har eta handiak uzten
dituzteazkenaldian,hau
da jendeak etxeko so-
fa, altzari eta trasteak
edozein lekutan uzten
ditu. Udalak jakinarazi
du horretarako Male-
rrekako Mankomunita-
tera deituz gero hango
langileak etxera etorri-
ko direla trasteok eske,
ez baitira edozein baz-
terretanutzibehar.Ber-
tzela udalak neurriak
hartuko omen ditu.

Ander Erasun
bikain
Urriaren 7an jokatu

zen Etxarri Aranatzen

Nafarroako lehenengo
mailakoaizkolari txapel-
ketaren finala.Bortzaiz-
kolarien artean zegoen
Ander Erasun, finaleko
gazteena, eta meritu
handikohirugarrenpos-
tua lortu zuen. Floren
Nazabal txapeldunetik
6 minutu baino gehia-
gora gelditu zen, baina
bigarren egin zuen Jon
Rekondorekin lehiahan-
dia ibili zuen eta lau ka-
naerdiko, lau ontzako
eta bi oinbiko mozteko
leitzarrak baino 50 se-
gundu gehiago behar
izan zituen.
Aitzinetik, irailaren

30ean Aizarnazabalen
EuskalHerrikobigarren
mailakoaizkolari txapel-
ketako finalean ere Ari-
tu zen Erasun eta biga-
rrengeldituzen,Jon ira-
zugipuzkoarrarenatze-
tik.Txapelik jantziezba-

zuen ere, hurrengo ur-
teanEuskalHerrikomai-
la nagusian arituko da
herriko aizkolaria.

Aurtizko bestetan
Gozategi taldea
Itxura polita hartzen

ari daAurtizkobesteta-
ko egitarauak. Gazteak
burubelarri ari dira la-
nean eta egitarau ze-
hatza hurrengo TTIPI-
TTAPAn ikusi ahal iza-
nen da. Aurrerapen gi-
sara, larunbat gauean
kontzertupolit etaeder-

ra izanen da, berriki 25
urte bete dituen Goza-
tegitrikitixa taldearekin.

Beraien 25 urteurre-
narekinbateradiskobat
grabatu dute beraien
kanta mitikoekin (Nor
nori nork, Kalanbre-
ak…), Azaroaren 8an
aurkeztuko dute pren-
tsaurrean eta Aurtizko
bestetan azaroaren
10ean gauerditik aitzi-
neraberaiendiskoaaur-
keztukoduteprimizian,
lehenengoplaza izanen
baita. Animatu!

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ander Erasun Euskal Herriko lehen mailan ariko da.
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ZUBIETA

GIZARTEA � BERTAKO SAGARRAREKIN EGITEN DUTENEZ, BI URTETIK BETETZEN DITUZTE KUPELAK

Sagardoa egiten ari dira
aurten ere Pentako etxean
Aurtengo
sagarrak zuku
gutti duela diote

Fermin ETXEKOLONEA
Aurten ere Penta

etxeko sagardo barri-
kak bertako sagarrak
erabiliz betetzen ari da
4-5 lagunekoherritar tal-
dea.Biurtetik, sagarur-
tea denean egiten dute
lanhau,etxerakosagar-
doa lortzeko. Aurten,
utzitako prentsa zahar
batekin egin dituzte la-
nak eta dagoeneko bi
barrikabetedituzte, sa-
garraren zuku hori sa-
gardo goxoa bihurtuko
delakoan. Gehixeago
ere betetzeko asmoa
dute,baina ikusibehar-
ko, aurtengo lehortea-
ren ondorioz, sagarrak
zuku gutxi ateratzen
duela aipatu baitigute.

Eva Elizalde
Gazteguneko
arduradun
EvaElizaldeTelletxea

izango da berriz ere
Gaztegunekoarduradu-
na ikasturte honetan,

maiatza bitarte. Eskola
zaharrean egokitutako
gune horren garbiketaz
ereberaarduratukoda,
horrelaxe erabaki bai-
tzuten guratsoek bile-
ran. Lehen, guratsoek
beraiek txandaka gar-

bitzen zuten Gaztegu-
nea asteburutan. Aste-
artet ik ost i ra letara
17:00etatik 19:00etara
irekiko du Gaztegunea
etaasteburueta jaiegu-
netanguratsoek irekiko
dute txandaka.

ARGAZKIA: ARANTXA DIEZ
Irail hondarrean eta urri hasieran betetako kupelak, Pentako etxean.

Julia Hualde
omendua
Larunbathonetanegin
du Arkupeak elkarte-
ak aurten 85 urte bete
dutenei omenaldia.
TarteanzegoenOrtzai-
lenekoJuliHualdeere.
Zorionak hemendik!

Joaldunak langile
Inauterietan ez ezik,
besteurtegaraietanere
geroeta langileagoda-
biltza gure joaldunak.
Azken asteotan, Elgo-
rriagakoOnddoetaZi-
zen Kofradiaren Egu-
nean eta Zugarramur-
din, Alex de la Iglesia-
ren pelikulan aritu dira
joareak jotzen. Azken
honetatikbatezerene-
katuak itzuli ziren, or-
duak eman behar izan
baitzituzten joareak
gerritikzintzilik, zuzen-
daria irudiekin gustora
gelditu arte.

Heriotza
Tolateako Jesus Mu-
tuberria irailaren 28an
hil zenDonezteben,90
urtezituela.Doluminak
familiari.

� FLASH
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BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � URRIRUKO BESTAK OSPAKIZUNA ETA KIROLA UZTARTU ZITUEN

180 lagun bildu ditu Urriruko Bestako
bederatzigarren aretze jateak
Euskal Herriko
harri txikien
txapelketan
Aimar Irigoien
nagusitu zen

Amaia MINDEGIA
Giro ederra izan zen

Urriruko bestan eta ur-
tero bezala, ospakizu-
nakirolarekinuztartuzu-
en. Hitzordurik garran-
tzitsuena Euskal Herri-
ko harri txikien txapel-
keta izan zen eta hor,
seigarrenurtezsegidan,
Aimar Irigoien suertatu
zen garaile. Baina hori
baino lehen, Nafarroa-
kobigarrenmailakoka-
tegoriaezgaltzekonor-
gehiagoka jokatuzuten
Patxi Mindegia zubie-
tarrak eta Beintza-La-
baiengo Jesus Etxebe-
rriak.Aizkolaribakoitzak
bikanaerdikoeta60on-
tzako bat moztu behar
zuen eta azkenean, 15
segundueskasengatik,
Etxeberrianagusituzen.
Beraz, herritarrak segi-
tukodubigarrenmailan
eta zubietarra hiruga-
rrenmailara jautsikoda.
Txapelketaofizialaez

bazenere, ikusminhan-
dia piztu zuen aizkora
apustua izanzenondo-
tik herriko bi hirukote-
ren artean: Miguel An-
gel Etxeberria eta Je-
sus Etxeberria; Jacinto
Etxekonanea eta Peio
Telletxea; eta Xabier
Mindegia eta Jose Lu-
isTelletxea.Azkenhau-
ek izan ziren garaile.
Aizkora apustuaren

ondotik Xorroxin Irrati-
ak Behikaka zozketan
herriari tokatutako sa-
ria herriko etxe guztien

artean zozketatu zen,
beraz, laupabost sari
izan ziren: Fiteroko bai-
nuetxean asteburu bat
eta Nekatur landetxe-
an 2 gau eta 2 gosari
izan ziren sari haueta-
kobatzuk.Zorionaksa-
rituei!!!
Gauean,180pertso-

na inguru bildu ziren
afaltzera. Urtero beza-
la, saldaberoarekin ha-
si zuten afaria eta on-
dotik,bigarrenurtez, Iru-
ñekoAdashadantzatal-
deko den Zenotzeko
Rebeka Ericek dantza
saioa eskaini zuen jen-
dearen ikusminapiztuz.
Entsalada eta haragia
ausarki izan zen. Aipa-
tzekoadaaretzeabikai-
na zegoela, beti beza-
la.Postrerakogaztaeta
irasagarra eta fruta jan
zituzten,Rebekarensa-
beldantzaren erritmo-
an. Ondotik, kafea eta
kopak. Aierrik taldeak
karpan bildutako jen-
dea girotu zuen.

QUEIMADA ETA
KONJUROAK
Aurtennobedadegi-

sa Galiziako bi lagunek
Queimada prestatu zu-
ten afalondoan. Ikus-
garria izan zen haien
konjuroa, musika oze-
na, baita jarrita zeukan
kapa ere.
Ittur-Ondoelkarteko

batzordekideez gain,
hainbat laguntzaile izan
zirenUrrirukoBestaau-
rrera ateratzeko lane-
tan. Antolatzaileak po-
zik daude egindako la-
nak emaitza ona izan
duelako bederatziga-
rrenurtezetahelduden
urterako gogotsu dau-
de.

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Goiz goizetik erretzen jarritako aretzea gustora jan zuten arratsean 180 bat lagunek.
Aurretik, herri kirol ezberdinekin gozatzeko aukera izan zuten eta herritarren arteko
aizkora apustuan, Jose Luis Telletxea eta Xabier Mindegia nagusitu ziren.
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ESKUALDEA

TTIPI-TTAPA
Abuztu hondarrean

baino 52 langabetu ge-
hiago zeuden Donezte-
beko Enplegu Bulego-
an izenemanak irailaren
30ean, 1.242 zehazki.
Nafarroa osoan %2,74
igo da langabezia iraile-
an eta gurean oraindik
gehiago, % 4,37.
Irailean 347 kontratu

egin zirenDoneztebeko
EnpleguBulegoarenbi-
tartez (abuztuan baino
kasik 200 guttiago), eta
horietatik 41 bakarrik
izanzirenmugagabeak.
Adinaetasexuarida-

gokionez, 25 urtez goi-
tiko gizasemeen artean
524 lagundaude langa-
bezian, abuztuan baino
5guttiago.Adintarteho-
rretako emakumeen ar-
tean,aldiz,535etik572ra
igo da langabetu kopu-
rua. 25 urtez beheitiko
gizasemeen artean,
81etik 92ra igo da lan-
gabetukopuruaetaadin
tarte horretako emaku-
meetanarteanere45etik
54ra pasatu dira lanik
gabe daudenak.
Zerbitzuenarloakse-

gitzen du langabe gehi-
en izaten eta irailean
igoera nabarmenena
izan duen lan arloa izan
da,746tik791ra igobai-
ta langabetu kopurua.
Industria arloan ere
190etik 203ra igo da
langabezian daudenen
kopurua. Eraikuntzan,
aldiz, 163tik161era jau-
tsi da langabetu kopu-
rua. Nekazaritzan lau
langabetuguttiagodau-
de, 25, eta aitzinetik la-
nik egin ez dutenen ar-
tean 62 lagun daude
langabezian, abuztu
hondarrean bezalaxe.

LANGABEZIA � %4,37 GOITI EGIN DU IRAILEAN

1.242 lagunek emana
dute izena Doneztebeko
Enplegu Bulegoan



91 bazkide izan
ziren hamabi
egunez

Fernando ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko

91 bazkidek hamabi
egunemandituzteatse-
den hartzen Benidor-
men, irailaren27tikurri-
aren 9ra. Lehenbiziko
egunean bi orduz euria
egin zien, baina gaine-

rakoan eguzkiaz eta
hondartzaz gozatzeko
modua izan dute.
Joan den igandean

egin behar zuten bes-
tarenberrihurrengoale-
an emanen dugu, bai-
na etorkizunera begira
ere bi ateraldi prest di-
tuzte. Lehenbizikoa ur-
riaren 25ean Lodosara
eginen dute 158 lagu-
nek eta bigarrena, aza-
roaren 5etik 14ra Lan-

zarotera, 36 bazkidere-
kin.
Modu berean, ikas-

turte berriarekin infor-
matika ikastaroak ere
antolatu ditu Arkupeak
elkarteak Beran eta Eli-
zondon, frantses ikas-
taroan Beran eta Do-
nezteben. Azaroan ha-
siko dira.
Joan den urtean be-

zala,KoldoMartinezna-
farroako Ospitaleko

UCIko medikuak Bizi
testamentua, heriotz
duina eta aurrez eman-
dako borondateak so-
lasaldiak eskainikoditu

azaroaren 15ean Do-
neztebenetaazaroaren
22anLeitzan.Helduden
urteari begira ere bile-
rak egiten ari dira.
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URROZ

INGURUMENA � LEURTZAKO URTEGIA

Gero eta jende
gehiago hurbiltzen
da Baztan
Bidasoaldeko
hondartzara
Herriko
bestetan, aldiz,
jende guttiago
ibili da

Joseba URROTZ
Alegia,Leurtzakour-

tegiaz ari gara, itxuraz
iaz baino jende gehia-
go etorri baita, denbo-
raldiaren azkeneko as-
teetako datuen faltan.
Egia da egin duen egu-
raldiak lagunduko zue-
la, egun lainotsuetan
apenas etortzen baita
jenderik. Udaberrian
eguraldi polita hasi or-
duko dator jendea as-
teburutan.Uztail hasie-
ratik berriz, egunero.

Halere, krisi garai
hauetan seguraski iza-
nen du zerikusirik de-
baldeko plana dela
Leurtzara denbora pa-
sa etortzea. Baina itxu-
razkrisiarengatik,Nafa-
rroakoGobernuakLeur-
tzako Natur Aisiarako
Eremuarenmantentze-
lanaegitekodiru lagun-
tzamurriztu du, eta ho-
rrek eragina izan du ai-
patuko mantentze-la-
nean. Egoera zaila da
benetan, gauzakhobe-
tzen ez badira, ezinez-
koa izanen da azpiegi-
tureieustea,gainerage-
ro eta jendetza haun-
diagoaetortzeak,man-
tentze-lan behar haun-
diagoa sortuko baitu.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Jende guttiago ibili da San Migel bestetan
Iaz aipatu bezala, garbi dago gero eta gehiago herriko bestak, bertaekoentzat di-
rela, nahiz eta egia izan ortziral eta larunbat gauetan eguraldia ez zegoela batere
atsegina kanpotik jendea etortzeko. Aurten egun bat guttiago izan da, eta ikus-
ten da nahiko dela, gustorago hartzen baita gero urtean zehar bertze besta egun
bat edo bertze. Hala ere, egin diren ekitaldi guztietan jendea ibili da eta lehenbi-
ziko aldiz larunbatean, txiste kontalari eta guzi egin zen kuadrilen afariak ere arra-
kasta aunitz izan zuen. Sukaldari artistek 60 lagunendako sekulako paella egin
baitzuten, baita haragia erre ere. Eskerrak hemendik denen partetik haien lanari.
Igandean, berriz, trikitixa jaialdia egin zen eta hemen ere jendea bildu zen plazan.

ARKUPEAK � BIDAIAK

Benidormetik bueltan dira
elkarteko erretiratuak

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Gustora ibili dira jubilatuak Benidormen barna.
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KULTURA

EUSKARA � AURKEZPEN LUNTXAK EGINEN DIRA AZARO HASIERAN

Solaslaguna egitasmoa
eginen da aurten ere
herriz herri
Hitano lagunak
eta
Mendilagunak
taldeak jarriko
dituzte martxan

TTIPI-TTAPA
Euskaraz solasteko

ohitura dutenak, euska-
raz solasteko ohitura ez
dutenekin elkartzea da
helburuasolaslagunaren
helburua. Aitzineko ur-
teetan aritutako hainbat
talde irailean eta urri ha-
sieran hasi ziren lanean.
Talde berriak, berriz, u-
rribukaeraetaazaroabi-
tartean hasiko dira, bai-
na apuntatzeko aukera
urte osoan egonen da.
Iaz osotara 66 lagunek
eman zuten izena, eta
horietatik62txertatuahal

izangenituen taldeetan.
Baztanen 5 talde,Male-
rrekan 3 eta Bortzirietan
4 ibili ziren, oraingoz ja-
sotakodatuekinhorieta-
tikbederatzimantendu-
ko dituzte. Antolatzaile-
ek iazko kopurua han-
ditzea espero dute.
Aurrekourteetakotal-

de eta ekimen batzuk
errepikatuko badira ere,
berrikuntzak izanen di-
tuzteaurtengokurtsoan.
Guraso taldeapasaden
urtean jarri zenmartxan.
ikastetxeetako guraso-
endakopropioprestatu-
tako saioak dira. Gura-
solaguna proiektuaren
bitartez,familianetaikas-
tetxeetan ematen den
erabileran eragitea da
helburua.
Herri batzuetan hita-

noarenerabileragaltzen

ari dela ikusirik, hitano
lagunaktaldeasortuna-
hi dute aurten. Euskal-
dun osoak direnei bide-
ratua dago eta gure hi-
ka eta noka aberasteko
eta naturaltasunez so-
lastatzenikastekotalde-
akdira.Jadahiruurtedi-
ra, solaspoteoa antola-
tzen dutela aurten lau-
garrena izanen da. Eli-
zondon,Doneztebeneta
Beran antolatu izan du-
te eta aurten Elizondora
bueltatzeaegokitukoda.
Jendeak,inguruerrazba-
tean ireki eta ezagutze-
koaukera izanendu.Hi-
labetean behin antola-
tzen diren saio osaga-
rriak ere izanendira aur-
ten. Eskualde an parte
hartzen duten solasla-
gunendako eta herrita-
rrendako irekiak daude.

Mintzapraktiketan par-
te hartzen duen jendea
ezagutzekoaukeraema-
ten dute saio hauek.
Ikasturte honetarako,
saioosagarriberriasor-
tzea erabaki dute sola-
slagunek eta Mendila-
gunakantolatukodituzte
bi hilabetean behin.
Aitzineko urteetan

bezala, aurkezpen lun-
txak eginen dira Bera,
Doneztebe eta Elizon-
don azaroko lehenbizi-
ko bi asteetan zehar.
Bertaraagertzendenak,
solaslagunari buruz in-
formazioa galdetzeko
aukera izanendu, talde-

ak nola funtzionatzen
duten, zein den egitas-
moaren helburua, nola
partehartu,aitzinekour-
teetan parte hartutako
solaslagunakezagutze-
ko eta hauen esperien-
tzia aditzeko aukera…
Apuntatzeko eta in-

formazioaeskatzekobi-
deak: Solaslagunaren
txokoan:solaslaguna@
topagunea.org; Tel.:
610920673; Bortziriak,
Malerreka eta Baztan-
goEuskaltegietan.Bor-
tziriak eta Malerrekako
mankomunitatean,bai-
ta Baztango Balleko
Etxean ere.

UTZITAKO ARGAZKIA

Solaslagunak Artikutzara egindako txangoan.
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GIZARTEA

GIZARTEA � MOZIOA EZTABAIDATZEN ARI DA UDALEZ UDAL

Herri baten ikurrak ezin direla
inposatu dio hautetsi taldeak
Espainiako
bandera
jartzeko
eskutitzak jaso
dituzte zenbait
Herriko Etxetan

TTIPI-TTAPA
Azken hilabetetan

EspainiakoGobernuan
Nafarroan duen Dele-
gaziotik Espainiako
bandera jartzeko erra-
nez eskutitzak ailegatu
diraeskualdekozenba-
it Herriko Etxetara, tar-
tean Bera, Lesaka, El-
gorriagaedoBaztango-
ra. Honi erantzunez,
udalezudalaztertzenari
denmozioaaurkeztuzu-
tenurriaren5eanBaztan
Balleko Etxean.
Mozioak dioenez,

«Ikurren eta banderen
gaia, eduki politiko eta
karga subjektibo emo-
zional handiko gaia da,
mundu guztian zehar.
Euskal Herria bezalako
nazio zapalduen kasu-
an, ikurren gaiak ga-
rrantzia handia hartzen
du, bai zapalduen ikus-
puntutikbaitazapaltzai-
leenetik ere». Euskal
Herrianaziogisa«aitor-
tzen dugunontzan, gu-
re ikurrak; gure herria-
renexistentzia,historia,
eskubideetaaskatasu-
narensinbolodira.Mun-
duko beste herrien pa-
re garenaren adierazle
hain zuzen ere. Aldiz,
espainiar zein frantzia-
rrentzat,EuskalHerrian
zeharberaienbanderak
kokatzea, herri honen
espainiartasuneta fran-
tziartasunarenadierazle
da», dio mozioak.

Azken urteotan era
guztietako ekimen po-
litiko instituzional, eki-
taldi,manifestazio,pro-
testa eta omenaldiak
egindiragure ikurrenal-
de, eta horren kontra
isunak, inabilitazioak,
ebazpen judizialak…ja-
so dituztela salatu du-
tehautetsiek: «Momen-
tu historiko honetan
EuskalHerrianzeinatze-
rrian bake eskariak gai-
lentzenaridirenean,es-
painiakoGobernuaketa
bere ordezkaritzek ge-
rraekimenakbultzatzen
dituzte».
Horregatik,udaletan

aztertu eta zenbait ka-
sutan onartu den mo-
zioaren lehen puntuan
«herri baten sinboloak
eta ikurrak ezin direla
inposatu» adierazten
zaioNafarroakoGober-
nuari, baita Espainiako
Gobernuak Nafarroan
duen delegazioari eta
ahaleginhorretanaridi-
ren guztiei. «Euren sin-

boloak inposatzeaga-
tik, gure nortasuna, gu-
repentsamoldeaetagu-
re izaera ez dutela al-
datukoargiutzinahidie-
gu» diote.
Gisaberean,«Espai-

niako bandera jarra-
raztea eta ikurrina ke-
narazteaherritarrenge-
hiengoarenborondatea-
renkontrakoadela»sa-
latunahidute, «herriho-
netako gehiengo politi-
ko eta sozialaren kon-
trakoahainzuzen».UPN
etaberegobernuandu-
ten jarrera eta honetaz
egiten duten «erabilera
partidista»eresalatudu-
te, eta «herriaren alde
lan egin eta herriaren
kezkez arduratu behar-
rean, ikurrak inposatzea
eta geure nortasuna
ezabatzeko ahalegine-
tan aritzea inolaz ere ez
delabidea»adierazidu-
te. Modu berean, kon-
promisoa hartu dute
«gure ikurren alde, eta
inposatutako ikurren

aurka, elkarrekin herri
ekimen bat lantzeko».
Moziohaudagoene-

ko onartu da Baztan,
Bertizarana,Zubietaeta
Iturengo udaletan eta
Beran ere, ildo bereko
mozioa onartu dute.

GURE IKURRAK
ALDARRIKATZEKO BESTA
BERAN URRIAREN 20AN
Berako Udalak «gu-

re ikurrak aldarrikatze-
ko besta» antolatu du
Beran urriaren 20an.

Ekitaldia 17:30ean
izanendaAltzatekopla-
zanetabertanpartehar-
tuko dute, herriko dan-
tzariek, txistulariek, tri-
kitilariek, musikariek,
bertsolariek, txalapar-
tarieketakantariek. Tes-
tu bat irakurriko da eta
ikurrinabataltxatukoda
Altzateko plazan. Bu-
katzeko, bildutakoen-
tzat sagardoa eta txis-
torra jatea izanen da.
Bestan parte hartzeko
deia egin du Udalak.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Mozioa aurkeztu zuten zinegotzi eta alkateak urriaren 5ean Baztan Balleko Etxean.

BIDASOA

Bide Berdeak
kaltetu dituen
ondasunak
zerrendatuak

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernuak
behin-behinekozonar-
tu du Endarlatsa-Do-
neztebekozatianBida-
soaren lehengo trenbi-
deaegokitzekoproiek-
tuabideberdegisaera-
biltzeko. 1. fasea, eta
kaltetutakoondasuneta
eskubideen desjabe-
tze-izapideari ekin dio.
Bertizko Turismo Par-
tzuergoa da proiektua-
rensustatzaileetades-
jabetzeen onuradun.
Behin-behineko onar-
penhorrenondoren,15
egun balioduneko in-
formazio-aldi bat dago
proiektuari alegazioak
aurkezteko, eta haren
dokumentazioa kon-
tsulta daiteke Iruñean
edo bide berdearen 27
batkilometrokozatiho-
rretan kaltetutako lur-
sailak dituzten Herriko
Etxetan (Doneztebe,
Sunbilla, IgantzietaLe-
saka). Egun horiek iga-
rota, kaltetutakoen be-
hinbetikozerrendajen-
daurrean jarriko da eta
akordio-proposamena
aurkeztukoda.Izapidea
osatuta dagoenean,
Bertizko Partzuergoak
2013ko udarako akitu-
ta izanen dela aurrei-
kusten den obra lizita-
tu ahal izango du.
Garrantzi handieneko
obra gisa, behealdeko
pasabide bat eraikiko
daN-121-A errepidea-
ren azpitik Alkaiagatik
pasatzean. Nafarroa-
ko Gobernuak uztaila-
ren 4an onartu zuen
proiektua PSIS aitor-
tzea;horriesker,zatiho-
ri egokitu zitekeen tu-
rismo, kirol eta aisialdi-
ko bide moduan.



Bi ordu
inguruko itzulia
eginen dute,
nahi duen
guztiari
zabaldua

TTIPI-TTAPA
Aurreko alean aipa-

tu genuen moduan, la-
nean hasia da ikastur-
te berrian Gazte Txo-
koa. 12 eta 16 urteko
gazteak ari dira dagoe-

nekoping-pong txapel-
ketan eta beste jokoak
eta ekitaldiak ere pre-
statzeko gogoz hasi di-
ra. Horren erakusgarri,
azaroaren 4rako anto-
latu duten mendi ate-
raldia. Igandehorretan,
eguraldiak laguntzen
badu , go i zeko
10:00etan abiatuko di-
ra plazatik eta bi ordu
inguruko itzuli erraxa
eginen dute, edozein
herritarrek
egiteko mo-
dukoa.
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GOIZUETA

KIROLA � AZAROAREN 4AN

Mendi ateraldia
antolatu du Gazte
Txokoak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Euskal Jaiarekin maiatza bitarte itxi ditu ateak Ixkibik
Joan den urriaren 6an, herriko mendizaleak Arantzara joan ziren, 5 bat orduko ibi-
laldian. Ekaitza elkartean ederki bazkaldu eta berriz ere Goizuetara bueltatu ziren
autobusean. Heldu den urtean aranztarrek bisita itzuliko diete.

Kontsejun jarri
zen buzoian
bilduko dira
aldizkarirako
kolaborazioak

Ainhoa ANSA
Azaroaren10eanos-

patuko da San Martin
eguna aurten Aranon.
Azkenurteetanegin izan

den bezala, arratsalde-
ko jaia izango da eta
orain ari da jai batzor-
deaantolaketan.Aurre-
ra daitekeena, betiko
ereduari jarraituz, kan-
potik zerbait ekarriko
dela beti bezala eta he-
rriko sortzaile eta lanek
ere leku bat izango du-
telaegunhorretako fes-
tan. Taloak eta gaztai-
nak ere erreko dira be-

tiko moduan. Argazki
lehiaketak lehengo ur-
tean eten bat izan zu-
en, baina aurten berriz
saiakeraeginnahidu jai
batzordeak.Horregatik,
argazki erakusketa po-
lit bat antolatze aldera,
denenpartehartzeaes-
katu nahi da lerro hau-
en bidezKontsejura ar-
gazki polit, zahar, bere-
zi...horiek eramanez.

Azaroaren 9ra arte utzi
ahal izangodiraargazki-
ak edota kopiak taber-
nan (atzean izena jar-

tzeazezahaztu) etade-
nekin erakusketa mon-
tatuko da larunbat ho-
rretarako.

ARANO

OSPAKIZUNA � AURTEN AZAROAREN 10EAN IZANGO DA

San Martin Eguna prestatzen
hasia da Jai Batzordea

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean bezalaxe, aurten ere egitarau zabala
izango da San Martin jaian.

Baialtzinikin…
Oriamendi 2010 enpresak hilabetero ateratzen
duen rankinean, B multzokoen artean iraileko
erremontelari onena izendatu zuela Aritz Zubi-
ri. Lau partida irabazi eta bi galdu zituen, baina
tantu guttiko aldearekin. Sailkapen hau egiten
hasi zirenetik bigarren aldia da Zubiri jokalari
onena izendatzen dutela.

?
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LEITZA

Urriaren 28an
astean zehar
bildutako ontto
eta xixen
erakusketa
egingo da

JM BARRIOLA
Urriaren 22tik 28 bi-

tartean ALKE Leitzako
kultur taldeaketa Men-
dibil Aurrerako mendi
taldeak Udala eta Kax-
kabeltza komertziante-
enelkarteenetaLanda-
berrigaragardotegiaren
laguntzarekin, ospatu-
ko da aurten V. Miko-
logialdia. Astean zehar
lagunarteakmendietan
ibilikodiraperretxikoak
biltzen. Ostiralean, jen-
deak biltzen dituen xi-
xakkarrapeko taberna-
ra eraman beharko di-
tuzte 07:00etatik 08:00
arte.Larunbatean27an,
goizeko09:30ean,Men-
dibil aurrerako mendi
taldearen eskutik, pla-
zatik abiatuta, guraso
eta seme-alabakin on-
ttoakbiltzera joanendi-
ra Leitzalarreko men-
dietara. Arratsaldean
sailkatu eginen dira.
Igandean,urriaren28an,
goizeko 11:30etik au-
rrera, udaleko karrape-
an sailkatutako ontto-
xixekin erakusketa ja-
rriko da, arratsaldean
ere 16:30etik 18:30era
haurrentzat tailerraketa
eskolan egindako ma-
rrazkienerakusketaegi-
nen dira, eta ondoren
zozketa.
Honetazgain,didak-

tikoki, Mikel Illarregiren
proiekzioa jarrikodaka-

rrapean, xixa eta on-
ttoendastaketarekinba-
tera. ALKEkultur talde-
ak herritar guztiak gon-
bidatzenditupartehar-
tzera bai bilketetan eta
baita erakusketakoan
pesta ederra egin da-
din. Honekin batera
mendian erantzunkizu-
nez ibiltzekodeiaegiten
du, behar diren baino
perretxiko gehiago ez
hartzekoetazaborrakez
uzteko mendian.

Udal aurrekontuak
Udalaren aurrekon-

tuak lantzeko Bilduk
partehartzeasustatuna-
hi du. Horretarako urri-
aren bukaeran bilkura
zabalak abiatuko dira.
AurrekontuakUdalaren
jardueran oinarrizko
tresnadiraetaurteoso-
rako ibilbidea finkatzen
dute,berazosogarran-
tzizkoak izaten dira.

Aurrera Eguna
arrakastatsua
Urriaren 6an giro

ederrean ospatu zen
Aurreraelkartearenegu-
na. Elkarte honek 350
bazkide biltzen ditu eta
urtezurteekarpenhaun-
diak egin dizkio herria-
ri orain duela 80 bat ur-
tesortuzenetik.Bazka-
rian 120 lagun bildu zi-
renetaegunguztikoegi-
tarau mardula antolatu
zuten jendearen harre-
ta erakarriz.

Ikastetxeko
igogailua bukatuta
Erleta eskolako igo-

gailua jartzeko lanak
amaitu dira. Lanak Go-

rritz, SL enpresak egin
dituetaNafarroakoGo-
bernuarendirulaguntza
jaso dute. Igogailua ja-
rritaeraikinekomugaar-
kitektonikoak ezaba-
tzekoaspaldikoegitas-
moa gauzatu du Uda-
lak.

Ziztada bat
Euskarazko Komu-

nikazio Taldeak, Berria
Taldea deitzen dugun
horrek,Zureziztadabe-
har dugu kanpaina jarri
duabian.LeitzakoEus-
kara Batzordeak kan-
paina horrekin bat egin
nahi du, eta Leitzako
herritar eta euskaltzale
guztiak ere ekimen ho-
rrekin bat egitera ani-
matu nahi ditu.

KULTURA � ALKEK ANTOLATUTA

V. Mikologialdia
izanen da
urriaren bukaeran

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Astean zehar bidlutako ontto eta xixekin erakusketa egingo da karrapean urriaren 28an.

KIROLA � AIZKORAN ETA HARRIJASOTZEN

Azpitxapeldun izan dira
Rekondo eta Urrutia
Oraingoanezda txapelik,bainamerituhaun-

diko bigarren postuak lortu dituzte Jon Rekon-
dok eta Josetxo Urrutiak Nafarroako aizkolari
eta harrijasotzaile txapelketa nagusietan. Bie-
tan ere, maila bat gorago daudela erakutsi zu-
ten Nazabal eta Bertiz txapel-
dunek,baina leitzarrak “bes-
teen arteko” onenak izan di-
ra.Aizkolari txapelketaren fi-
nala urriaren 7an jokatu zen
Etxarri Aranatzen eta harrija-
sotzaileena irailaren29an
Igantzin. Azken hone-
tan, laneanageridaJo-
setxo Urrutia on-
doko argazkian.



Iazkoaren erdia
lortu du udalak
enkantean,
9.000 euro

Juana Mari SAIZAR
Azken alean aipatu

bezala uso enkanteak
burutu ziren herrian eta
aurtengoan uste baino
diru gutxiago emandu-
te ehiza postuek. Gai-
nera hiru ehiza postu
hutsik geratu ziren eta
udalakastebatekoepea
eman zuen postuak
hartzeko eta diruaren
eskaintzari prezioa jarri
zion; aste bat pasa eta
inork ez duenez apus-
turik egin berriro libre
gelditu dira. Kontuak
kontuaurtengodiru sa-
rrera osotara 9.000 eu-
rokoa izan da, iazkoa-
ren erdia.

Eskolaz kanpoko
ekintzak
Aurreko atalean,

hainbat ikastarorenbe-

rri eman genizuen, eta
oraingoan eskolako
umeen eskolaz kanpo-
ko ekintzei buruz ariko

gara; alde batetik txi-
kienak psikomotrizita-
tean hasi dira ostirale-
tan 16:30etik 17:30era.

Horretaz gain pandero
eta trikitixa ikastaroa-
hasi da berriro ere, her-
riko gaztea den Gorka
Arraiagokerakustendu
eta dagoeneko edoze-
in ordutan hasiak gara
trikitixa soinuak entzu-
tenherrian,nonbait ika-
sitakoa praktikan jar-
tzen hasi dira umeak!
Gustoraari diren seina-
le!Besteekintzabatere
martxan jarri da, herri-
ko jostun jubilatua den
Juany Arbillagaren es-
kutik,etahoneknahidu-
tenneskaetamutilei jos-
torratzaeta jostekoma-
kinaren berri eman eta
josten erakusten die,
hau ere iaz hasitako la-
na da eta gainera mus-
utruk egiten du aste-
azken arratsaldetan.

Aipatu iazmultikirolaere
bazegoelabainaaurten
ez da talderik osatu.
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ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Eskulanetako taldea udaletxe gaineko solairuan ageri da argazkia, iaz berritu zen gela
zikintzeko arriskua zegoela eta alboko gelan ari dira orain, argia eta mahaiak eskura jarri
zaizkie eta oso gustora dabiltza.

EHIZA � HIRU POSTU HUTSIK GELDITU DIRA

Uste baino diru gutxiago eman dute
aurten ehiza postuek
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � HAMAHIRUGARREN EDIZIOA BETEKO DU AURTENGOAN

Kirikoketa besta antolatu du Jo ala Jo
taldeak urriaren 20an Arizkunen
120
lagunendako
bazkaria eta
arratsean
kontzertua
prestatu dute

TTIPI-TTAPA
Joala Jo taldeakan-

tolatzenduenKirikoke-
ta bestak hamahiruga-
rren edizioa beteko du
urriaren 20a Arizkunen.
Egun horretarako egi-
tarau zabala prestatu
dute. 10:45ean ibilaldia
eginen da Arizkungo
herritik barna Gamio-
xarreako Dolaretxera,
musikariekin, sagar jo-
leekin, asto eta saga-
rrekin, erraldoi eta dan-
tzariekin.11:00etanate
irekitzea. Segidan, sa-
garJotzea,estutzea,zu-
ku dastaketa eta kupe-
laratzeaeginendira.La-
nakakitutakoan,Kiriko-
keta Jotzea eginen da.
Bitartean: Nafarroako
Sagardoen dastaketa,
taloak,artisauak,gaztai-
nak,musika,azalpenak
etabertze izanendituzte

Gamioxarrea inguruan.
14:30ean bazkari

Herrikoia antolatu dute
120 lagunendako.Txar-
telak ohiko lekuetan

daudesalgai.Bazkalon-
doan, 18:00 aldera he-
rritik barna ibilaldia egi-
nen da arratsalde pa-
san, kantu,dantza eta

soinuekin.AurtengoKi-
rikoketa Eguna behar
beza l a ak i t zeko ,
21:30ean kontzertua
izanen da.

Langabezian
dauden euskara
ikasleendako
laguntzak
Deialdiarenhelburua

2011-2012 ikasturtean
Baztango euskaltegian
euskara ikastenaritudi-
ren eta langabezian
daudenedo ikasleakdi-
ren herritarrak diruz la-
guntzeada.Diru-lagun-
tza hori, gehienez ere,
ikastaroarenmatrikula-
zioak sortu duen gas-
tuaren%50ekoa izanen
da. Eskabideak ikasta-
roak egin ondoan Uda-
leko erregistroan aur-
keztu beharko dira urri-
aren 31 arte. Informa-
zio eta dokumentazio
guziaBaztangoEuska-
ra Zerb i tzuan (948
580006) edo www.
baztangoudala.eu.

Kontsumo elkartea
Urriaren17an,atsal-

deko19:00etan,Arizku-
neneako sabaian, Ba-
rraskiloakkontsumoel-
kartearen aurkezpena
eta bazkide bilketa egi-
nen da.

UTZITAKO ARGAZKIA

29 autorendako aparkalekua Balleko Etxearen gibelaldean
Balleko Etxearen gibeleko aldeko parkina handitu eta bederatzi toki gehiago egin
ditu Udalak. Horretarako, lehendabizi, udalarena zen eremu publikoa berreskura-
tu eta, ondotik, autoak aparkatu ahal izateko parkina handitu du. Orain, denera
29 toki daude, horietatik 2 ezinduendako erreserbatuak. Autoendako aparkaleku-
en afera arazo nahiko larria da Elizondon, azkeneko urteetan familia bakoitzeko
auto kopurua eta auto-mugikortasuna handitu direlako. Udalak uste du herrien bi-
lakaera ez dela autoen arabera antolatzen ahal, «jendeendako kalitatezko espa-
zio urbano eta sozial baten arabera baizik» eta, horretarako, nahiz beharrezkoa
diren aparkalekuak eginen dituen, herritarren kontzientzia aldaketa behar-beha-
rrezkoa dela uste du.
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Azienda
lehiaketaren
dirulaguntza
desagertu da

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ak abuztuan aditzera
emandako murrizketa
neurriek eragin handia
izanen dutela salatu du
Balleko Etxeak. Sekto-
re guztietan izanen dira
mozketak, baina diote-
nez, hau ez da izanen
2013ko aurrekontu eta
proiektuak ezartzera-
koan udalak izanen du-
enoztopobakarra.Uda-
laren erranetan, UPN
udalak gehiengoz har-
tzen dituen erabakiak
helegiteen bidez geldi-
tzensaiatzenaridelako.
Sektore batzuetan

murrizketa handiak ja-
san eta bertzeetan la-
guntzakguztizdesager-
tu dira. Euskara Zerbi-

tzua duten udalek jaso-
tzenzutendiru-laguntza
% 85 jaitsi da 10 urte-
an.KontuanhartuzEus-
kara Zerbitzu gehiago
sortu direla handia izan
dabeherakada. Euska-
raz ari diren komu-
nikabideen kasuan
%100 murriztu da, aur-
ten ez baitute dirurik
eman.

ESKOLEN
MANTENIMENDUA
NafarroakoGobernu-

akeskolenmantenimen-
durakolaguntzakmurriz-
tu ditu, baita eskoleta-
koobrakegitekoere.Ho-
rrela, Azpilkuetako eta
Arizkuneko eskoletako
teilatuendako ez diete
hitzartutako%65ekodi-
rulaguntzaeman.Ondo-
rioz egoera makurrene-
an zein zegoen kontuan
hartuta Azpilkuetakoa
bakarrik egin ahal izan
dute eta kostua Udalak
osokiberegainhartudu.

Enplegu Babestuko
proiektuan%50ekomu-
rrizketa izan da. Horren
ondorioz, 8 langile kon-
tratatubeharrean4kon-
tratatudituzte.Etagizar-
te laguntza batzuk ere
desagertu egin dira.
Ezintasuna dutenenda-
kolaguntzateknikoalor-
tzeko,haurrasortzende-
neko eta 3. haurra iza-
teagatik zeuden lagun-
tzakdagoenekoezdituz-
te ematen.Horretaz ga-
in, etorkinen integrazio-
rako Udalak planteatu
zituen hainbat ekintza

ezinizandiraegin, lagun-
tzakdesagertuzirelako.
Azienda lehiaketen

dirulaguntzakosorikde-
sagertu dira eta aurten-
go nekazaritza azpiegi-
turetako dirulaguntza-
ren deialdia ez da ate-
ra. Pistak konpondu,
bazkalekuakmantendu,
itxierakegin,hiltegiaeta
horrelako gauzetako
erabiltzen zen dirua ez
dute jaso. Lau urteko
planari dagokionez,
hainbat bilera eta sala-
ketaeginondotik,Nafa-
rroakoGobernuaIrurita-

ko uren goi-hornidura-
ko proiekturako dirula-
guntza bideratzea lortu
dutela erran du udalak,
250.000 euro inguru ja-
soz.BallekoEtxeak, lan
hori egiteko urte hasie-
ratikberaridagokiondi-
ruaren zatia prest due-
la aipatu dute. Hala ere,
Nafarroako Gobernuak
bideendakoetaAmaiur-
ko ur depositoarenda-
ko dirua Gobernuak
oraindik ez du eman.
Eguneroko funtzio-

namenduan ere oztopo
ugaridituztelasalatudu-
te. 2011ko ekainetik 9
helegite paratu ditu
UPNk gai desberdinen
inguruan.Horietatikbie-
tan bakarrik eman zaio
arrazoia eta bertze ba-
teanerdizka.Bioraindik
erabaki gabedaudeeta
bertze lauetan udalari
emandiotearrazoia.He-
legite hauekin, udaleko
bulegoetako lana ozto-
patuetaherritarreiema-
ten zaien zerbitzu eta
erantzunetan atzerape-
nakhaundiagotzeaera-
giten dutela dio udalak.
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BAZTAN

UDALA � NAFARROAKO GOBERNUAREN NEURRIAK

Murrizketek udal
aurrekontuetan
eragin handia
izanen dutela
salatu dute UTZITAKO ARGAZKIAK

Herri ttikietako eskolen besta ospatu zen Erratzun
Ikasle, Irakasle eta guraso aunitz bildu ziren irailaren 30ean Erratzun ospatu zen
herri ttikietako eskolen bestan. Erratzuko Damek ( ihautekoak ) bestara hurbildu
zirenei ongi etorria egin zieten. Gero bi ibilbide egin zituzten; koxkorrek Gorosta-
poloraino Iñarbiletik pasata eta ttikiak zuzenean joan ziren Gorostapolora. Han
sorpresa izan zuten Irrien Lagunak aritu zirelakotz eszenatoki gainean. Ondotik
denak Erratzura joan ziren bazkaltzera, Fanfarronak bandaren gibeletik. Bazkaria
frontoian izan zen eta Erratzuko jendeak, auzolanez, herri menua eskaini zuen: ta-
loa, postrea eta edaria. Taloak Eskolako amek egin zituzten eta postreak Erratzu-
ko etxeek eginak ziren. 400 talo baino gehio egin behar izan zituzten jendea ase-
tzeko. Ondotik BKZ-ren eskutik tirolina izan zen frontoiaren gibeleko aldean eta
aurpegimargoketa tailerra. AkitzekoFranxiskorekin dantzaldia eta zonaldekopro-
duktuen loteen zozketa egin zituzten.
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BAZTAN

GIZARTEA � URRIAREN 4AN EGIN ZEN EPAIKETA

Epaiaren zain
gelditu dira tortura
parodiarengatik
auzipetutako lauak
Irainengatik
zigortzea
eskatzen du
fiskalak

TTIPI-TTAPA
Hainbat euskal he-

rritarrekpolizienaldetik
jasan dituzten torturak
sa l a t zeko asmoz ,
2010eko inauterietan
torturenparodiaeginzu-
ten Elizondon. Horren
ondorioz, lau gazteren
aurkakoepaiketaabian
jarri zuten. Hasiera ba-
tean, kalumnia delitu-
engatik zortzi hilabete-
ko espetxe zigorra es-
katzen zuen lau gazte-
entzat,bainaepaiketan,
irain gisa kalifikatu eta

bakoitzarendako 5.400
euroko isunaeskatuzu-
en fiskalak azkenean.
Defentsak indefentsioa
argudiatu eta epaiketa
berriz egin zen urriaren
4an.Azkenepaiketaho-
netan, fiskalak bere es-
kaera berretsi eta lau
gazteak irainengatik zi-
gortzea eskatu zuen.
Defentsa-abokatujk
berrizbatetik frogaobje-
tiborik ez dela beraiek
izan zirela baieztatzeko
argudiatu du, eta ber-
tzetik tortura salaketa
batdelaetazigorraadie-
razpen askatasunaren
kontrakozigorra izanen
zela adierazi zuen.
Azken epaiaren zain

daude orain auzipetu-
ak.

Iruritako etxeak
Iruritako etxeen his-

toria ezagutzeko kon-
ferentzia antolatu ditu
Dorrea elkarteak Iruri-
tako jauregian, ‘Herriba-
ten historia; Iruritako
etxeak’ izenburupean,
JoseMaria Imizkozhis-
torialariaren eskutik.
Urriaren 12an, 1366

eta 1646 urteen arteko
hazkunde handiaz ari-
tu zen Imizkoz eta urri-

aren 19an, 1646 eta
1850 urteen artean
eman zen barridetasu-
naren blokeoaz eta ba-

serrien sorkuntzaz ari-
ko da solase-
an, 17:30etik
aitzinera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ogia egiteko ikastaroak Amaiurko Otsondo elkartean
Amaiurko Otsondo elkarteak antolatuta, bi ogi tailer egin ziren irailaren 29 eta
30ean. Ogia lehengo erara, hau da, amaorearekin egiten erakutsi zuten Juan-
txo Aranburu eta Teba Gonzalez irakasleek. Gehienez ere 12 lagun aritzen ahal
ziren tailer bakoitzean eta plaza guziak bete zituzten Baztan eta Bortzirietatik
joandako 24 lagunek. Aski gustora aritu zirela aipatu dute partehartzaileek.

Bai al zenekien
Iruritako dantzariek grabatu eta interneten pa-
ratu dutela beraien ‘Dantza zatia’. ‘Gazta Zati
Bat’ dokumentalarenwebgunean proposatzen
dute herri desberdinetako dantza taldeek do-
kumentalarensoinubandako ‘MikeletaLoinaz’
abestia deskargatu eta bideo bat egitea. Iruri-
takoen proposamena: vimeo.com/50812318

?
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ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � EHUNKA LAGUN ARI DIRA LANEAN

Ikusgarria izaten
ari da Alex de la
Iglesiaren
pelikularen
grabaketa
Lezean
egindako
“makro-
akelarrean”
700 lagun aritu
ziren

Koro eta Margari
Ikusgarria izaten ari

da Alex de la Iglesiaren
pelikularen grabaketa.
Astelehenean Etxe-

berriko belaiean ‘Bra-
veheart’ gisako irudiak
ikusi ziren: 200 lagun
lasterka, oihuka, irrin-
tzika eta zalapartaka.
Ortzegun arratsean

beheitikokarrikaetaLa-
piztegianarituziren: ilu-
nabarrean hasi eta gau
osoz iraun zuengraba-
ketak. Horretarako ar-
giteripublikoa itzali zen,
eta etxeetatik argirik ez
ateratzea eskatu zen.

Makroakelarrea
Ortziralegaueanbe-

rriz, lezean“makro-ake-
larre” bat muntatu zen,
eta 700 lagun aritu zi-
ren goizeko 7:30ak ar-
te. Pertsona hauetatik
ia-ia denak emaku-
mezkoak ziren, gutti
batzuk ezik: Lantz-eko
inauterikopertsonaiba-
tzuk (ziripot eta txa-
txoak),eta IturenetaZu-
bietako joaldunak.
Seguraski irudi ede-

rrenaMikelLaboren‘Ba-
ga-biga-higa’ musika-
rekin egin zen graba-
ketarena izanenda:700
lagunmugitzenmusika
horren doinuakin, txa-
laparta eta burdin ho-
tsek lagundurik,eta joal-
dunenjoariakadituz. Iru-
di biziki pulita behar du
izan hori. Horretaz ga-
in ere, bitxia izan zen
Carmen Maura ‘Baga-
biga-higa’ kantatzen
ikustea…
Oraindik aste batez

aritu beharrak dira he-
menbarna,etaaditudu-
gunez, jendehauekgus-
turadaudegureartean,
eta ez da harritzekoa:
Barrantxekoek marmi-
takora konbidatzen,
Sartzarrekoek txokolo-
ta eta gatobazkera, eta
Bordakoetxekoek txan-
painera… hala-jokoa!!!

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Solfeoarekin batera kantu xaharrak ikasten ari dira
Gure bazter hauetan kantuz aritzeko usadio haundia izan da betitik, baina se-
guraski ostatuetan musika jartzen hasi zirenetik, afizione hau ttikituz gan da,
eta orain ez da errex mahain inguruan, edo ostatuan kantuz ari direnak aditzea.
Baina orain ideia pulita izan du Guraso Elkarteak: solfeoarekin batera kantu xa-
harrak ikasteko aukera eman baitu bi herrietako haurrei. Urriaren 18an hasi eta
ortzegunero,arratsaldeko17:30eanZugarramurdikoeskoletanemanenda ikas-
taroa. Irakaslea Erratzun bizi den Fernando Lete izanen dute. Ea aspaldiko
usadio xahar hau, gure haurren bidez biltzen dugun berriz ere.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Etxeberriko belaiean 200 lagun ibili ziren lasterka, oihuka eta zalapartaka.
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Cederna Garalur Elkartea,
euskaraz lan egiten duen lehen azokara,
'Enpresarean' Feriara gonbidatua

Urriaren 2an egin da Donostian 'Enpre-
sarean' azoka, euskaraz diharduten en-
presenlehenengoazoka,helburuaizanik
beren produktuak edo zerbitzuak eus-
karaz ematen dituzten enpresen, elkar-
teenetaerakundeenartekoharremanak
sustatzea, lan-harremanak bultzatuz,
taldean lan egitekomoduak aztertuz eta
negozio-bide berriak zabalduz.
Lehen ekitaldi honetan antolatzaileek
Cederna Garalur Elkartea gonbidatu
dute azokara; izan ere, eskualdean di-
harduen garapen-agentzia izanik, gure
elkarteak euskara darabil bere lan-arlo
guztietan (enpresekin, toki-erakun-
deekin, herritarrekin).Horrezgain,eus-
kara darabilen lurralde fisiko bat or-
dezkatzen du; Nafarroako Mendialdea,
hain zuzen ere.
Cederna Garalur Elkarteak stand bat
paratu du azokan, ez soilik bere jardue-
rarenetaproiektuenberri emateko,bai-
ta gure lurraldeko enpresa guztiek ho-
rretanpartehartzekoaukera izatekoere.
Horretarako, posta elektroniko bidezko
informazio-kanpaina bat landu du. Ho-
rrela,CedernaGaralurElkartearenstan-
da Nafarroako Mendialdeko enpresen
berriemateko,NafarroakoMendialdeko
enpresei 'Enpresarean'ekimeneanparte
hartzera gonbidatzeko, eta beren stand
propioa eduki ez eta azokan egin zitza-
keten kontaktuekiko topaleku izateko
tresnabihurtuda.Mendialdeko6enpre-
sekonartuzutengonbidapena:Lacturale
(Arakil);ComercialCiganda(Lantz);Ver-
mican (Iruña); Aralar-Urbasa Lande-
txeen Elkartea eta Kaardel landetxeak.
Bestalde,standabisitatudutenenpresek
interesaerakutsiduteteknologiaberrien
aplikazioarekin, infografiarekin, kon-
postaje komunitarioarekin, arkitektura
leheneratuetaintegratzearekin,berdinta-

sun-planekin eta euskaraz emandako
prestakuntzarekin.
Horrezgain,CedernaGaralurElkarteko
teknikariek,programatutako15tailerre-
tatik hainbatetan parte hartu zuten,
besteakbeste:EuskadikoKutxak eman-
dakoan; mahai-inguruan, non euskara
(eta bestelako hizkuntz gutxituak) usti-
atzea aztertu baitzen, enpresen arteko
harremanakindartzekoetasinergiaberri-
ak bilatzeko,eta bezeroak fidelizatzeko;
'K2K Emocionando', enpresen eraketan
aldaketak egiten dituen aholkularitza-
enpresa, enpresa horien giza gaitasuna
oinarri hartuta; eta, azkenik, 'Lehiakor-
tasunariburuzkotailerra' izenekoan,HUB
Donostiak dinamizaturik, azokan izan
ziren enpresen parte-hartzearekin.

'Enpresarean' azokan izan ziren Izaskun
Abril eta Arantxa Arregi (Baztango eta
Bidasoako eskualdeko garapen-eragi-
leak), eta Irene Gastaminza, Cederna

GaralurElkartekoenpresaketaenplegua
arloaren koordinatzailea.

Argibidegehiago: www.enpresarean.org

HARREMANETARAKO
Irene Gastaminza,‘Enpresak eta en-
plegua’ arloaren koordinatzailea
696 53 38 10 igastaminza@cederna.es

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

Izaskun Abril eta Arantxa Arregi,“Enpresarean” Azokan.
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SENPERE

INGURUMENA � SURF RIDER SURFZALE EKOLOGISTA TALDEKO KIDE BATZUEN LAGUNTZAREKIN

Angeluko Zaldunen hondartza garbitu
dute Arretxea ikastetxeko gazteek
Herritarrek
eskubideak eta
bete beharrak
ere baditugula
erakutsi nahi
izan dute
arduradunek

Franck DOLOSOR
Urterokoohiturari ja-

rraikiz, aurten ere Arre-
txeakolegioakegunpa-
sa egin du ikastetxetik
kanpo eta aldi huntan
ikasle eta irakasle guz-
tiek Angelun izan dute
hitzordua. Izadianatur-
gunea bisitatu eta Zal-
dunenhondartzagarbi-
tu dute Surf Rider surf-
zale ekologista taldeko
kide batzuen laguntza-
rekin. Egun osoan itsa-
soak hondartzetarat
ekartzen dituen zikinak
bildu dituzte eta ikasi
dute ere zer ez den bil-
du behar. Eguzkia la-
gun, ikasleek egun xo-
ragarria iragandute.Ma-
gali Zubillaga Arretxea
ikastetxeko zuzendaria
erebizikiatxikiadaegun
horri parada baita de-
nek elgarrekin egun
goxoa iragaiteko. Gai-
nerat, hondartzan ikasi
dutenguztiakurtsoetan
baliatukodutegero.Mo-
nique Demange kole-
gioko elizkizun, gogoe-
ta eta bitartekaritza ar-
duradunak dio helbu-
ruadela ikasturteahas-
tea gai baten inguruan.
Aurten, “Ensembledro-
its devant” hautatu du-
te erran nahi baita “El-
garrekin xuxen aintzi-
na” eta denbora bere-
an “Eskubideak aintzi-
na”. Egun horren bitar-

tez, Arretxeako ardura-
dunekerakutsinahi izan
duteherritarrekeskubi-
deakditugulabainabai-
ta ere bete beharrak.
Ikastetxetik kanpoko
egun bateko egonaldi-
akbalioduharremanak
sendotzeko ikasle be-
rrien, aspaldikoen eta
irakasleen artean. Izan
ere, elgar ezagutuz eta
elgarrekin biziz erre-
xago baita gero elga-
rrekin lan egitea, ikas-
tea eta geroa giro one-
an prestatzea...

Jean Ithourria
Gure Irratian
Senperennorkezdu

ezagutzen Jean Ithou-
rria pilotazale ibarrun-
darra herriko langilea,
hautetsia,musikariaeta
42 urtez pilota entre-
natzailea izan da, ber-
tzeakbertze.Bere leku-
kotasun interesgarriak
agertzen dira Senpere-
tik Senpererat liburuan
eta orain bere ahotsa

irratian eta sarean en-
tzun daiteke. Aitzineko
egunhauetanGure Irra-
tiko lankideekmikroa lu-
zatudiote ‘Ahapetik’sa-
ioan. Orain, Jean-en
erranak entzuten ahal
dira berriz nahi bezain-
bat euskal irratiak sa-
rearenwebguneanAha-
petik saila bilatuz.

Suhiltzailea
ohoratua
30urtezsenpertarrak

ederki lagundu eta zer-
bitzatu ondoan, Pascal
Larzabal herritarrakde-
liberatu du su hiltzaile-
en multxoan zuen tokia
uztea. 1980 hasi zuen
bidea aski ongi ereman
du Pascalek sailez sail
hupatuz pittaka pittaka
“ohorezko major” kar-
guratailegatuarte!Sen-
perekosuhiltzaileekes-
ker ona erakutsi diote
erranez 30 urtez buru
belarri egin duen lana
adibide ederra dela
gazteentzat eta oro har

edozoin su hiltzaile-
rentzat. Eskerrak eman
dizkioteereBernadette-
ri,Pascalenandreari,eta
denbora berean su
hiltzaile guztien andre-
eri. Julien Ubiria buru
zutelasuhiltzaileekoho-
rezkomakila eman dio-
te Pascal Larzabali 30
urtezemanduen lagun-
tzahaundiaeskertzeko.

Dantzariak
beti erne!
Zirikolatzdantza tal-

deak ez duproiektu es-
kasik. Dantza eta txis-
tu ikastaroakberrizhas-
teaz gain sei urte baino
gehiagokohaurrentzat,
2013anospatukoduten
hogoitahamargarrenur-
temuga prestatzen ha-
si dira dantzariak. Tal-
dearen ikur berria ere
nahi lukete asmatu eta
hortako afitxa lehiake-
ta apailatu dute. Urta-
rrilaren 7a aintzin aur-
keztu behar dira kartel
hauekSenpereko turis-

mo bulegoan eta ira-
bazleak 150 euro sake-
leratuko ditu!

Xilaba
Xiberua, Lapurdi eta

Baxenafarroakobertsu-
lari txapelketaren lehen
kanporaketa egin zen
Altzürükun.MaindiMu-
rua azkaindarra nagu-
situ zen eta Hendaiako
Maddi Ane Txoperena
bigarren izan zen.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Arretxea ikastetxeko ikasleak gustura Angeluko zaldunen hondartzan, lana gogotik egin eta gero.
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SARA

ONDAREA � LEHENAGOKO IKAZKINAREN LANA IKUSIZ

Txondorrak deskubritzeko aukera
izanen da urriaren 23tik 27ra
Garbalako
gunean izanen
da animazio
hori goizeko
10etatik landa

Joana GUERENDIAIN
Urriaren 23tik urria-

ren 27ra txondorrak
deskubritzeko aukera
emana izanen da Sa-
ran.Animaziohonek le-
henagoko ikazkinaren
lana deskubritzeko au-
kera ematen du, duela
100urteegitenzenma-
neran ikaztegi bat erai-
kia izanenda.23tik27ra,
egunerogoizeko10eta-
tik landa,Garbalakogu-
nean eginen da anima-
zio hori.

Etxeko lanentzat
laguntza
Herriko etxeak bul-

tzaturik, eskola eta ge-
rohaurzaindegiko teno-
reetanetxeko lanakegi-
teko laguntza batmun-
tatua izan da duela ur-
te andana bat. Aurten
ere, urritik goti zerbitzu
hori martxan ezarri da.

7 emazte 2 eta 3ko tal-
deetan antolatuak, bat
frantsesa egiteko eta
bertzea euskara, etor-
tzen dira astelehen, as-
tearteetaostegunarra-
tsaldetan 5 etatik goiti.
Zerbitzu hori bakarrik
haurzaindegian diren
haurreri idekia da.

Antifaxista festival
Antifaxista festivala-

ren 2012koedizioa hel-
dudenurriaren20an ira-

ganen da Saran, kirol-
degian. Kontzertuak
gaueko 21:00etan ha-
sikodira,ondoko talde-
akentzutekoaukera iza-
nen da: The Offenders
(ska-italia),Bastardson
Parade (Punk-folk from
Galizia), Streets of Ra-
ge (Hardcore, metal,
punk), Antifun Krieg
(hardcore, punk) eta
Euskal Herritik etorrita-
ko Esteka taldea. Sar-
tzea 10 eurotan izanen

da, festibala hori IpEH
antifaxistaelkarteakan-
tolatzen du. Informazio
gehiagorentzat: ipehan-
tifaxista.blogspot.com.

Kirol emaitzak
Gure kirolariek ongi

hasi dute sasoina! Izan
esku baloiko neskek
edo errugbiko mutiko-
ek, biek garaipena eza-
gutudute. Irailaren29an
Urtxintxak Frantziako
koparen matxa bat jo-

katuduteSaranStPaul
les Daxeko taldearen
kontra eta irabazi egin
dute23-19.Basurdeak,
irailaren 30ean aritu di-
ra Saran Azkaineren
kontra eta irabazle ate-
ra dira 9-6 lehenaretzat
etaerreserbarentzat36-
35. 2. asteburua aldiz
txarragoa izan da. Es-
kubaloiko neskek Lucq
deBearn-enkontragal-
duegindute15-14.Ba-
surdeak, lehen ekipak
Mendikotaren kontra
galdu du 27-18, aldiz
erreserbakgaraipenpo-
lita ezagutu du 55-3.

Sarako oihana
bisitatuz
Mundu osoko espe-

zialistek bisitatu zuten
Sarako oihana urriaren
4an. Bordelen irailaren
29tik urriaren 2ra egin
zen OIS elkarteak (Oak
International Society)
antolatutakonazioarte-
ko konferentzia eta ho-
rren ondotik etorri ziren
Sarako oihana ikustera
51 lagun. XVI. mende-
tik honat oihanak izan
duen garapenaren be-
rri jaso zuten.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bertze urteetan bezala, ikazgilearen lana ikusteko modua izanen da Garbala inguruan.
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Aimar Opoka Iriarte, Narbartekoa,
urriaren 6an.
JoneMartinez Iribarren, Doneztebe-
koa, irailaren 24an.
IzaroEzkurraEzkurra,Aurtizkoa, irai-
laren 27an.
Arrate Pikabea Aldako, Lesakakoa,
urriaren 3an.
MariaAltzugarai Irigoien, Lesakakoa,
urriaren 4an.
Iban Barrenetxe, Sarakoa, irailaren
17an.
Aiert Iriarte Bengotxea, Etxalarkoa,
irailaren 25ean.

HERIOTZAK
Jean Marc Aspirot, Sarakoa, urriaren
1ean, 66 urte.
Jesusa Saharrea, Sarakoa, urriaren
2an, 88 urte.
Jose Mari Onsalo Arraiago, Areso-
koa, irailaren 16an, 86 urte.
Jesus Mutuberria Erro, Zubietakoa,
irailaren 28an, 90 urte.
Juana Irazoki Matxikote, Berakoa,
urriaren 1ean, 96 urte.
IsabelRuizAstiz,Doneztebekoa,urria-
ren 2an, 83 urte.
SebastianBertizOtxandorena,Bein-
tza-Labaiengoa, urriaren 4an, 86 urte.
Jose Agustin Larrañaga Telletxea,
Iruritakoa, urriaren 5ean, 94 urte.
Anttoni Lazkano Ubiria, Lesakakoa,
urriaren 7an, 89 urte.
Jose Javier Sarratea Azkarraga, Eli-
zondokoa, urriaren 8an, 39 urte.
Matias Iantzi Madariaga, Lesakan,
urriaren 9an, 92 urte.
Rosalia Arraztoa Arrupea, Azpilkue-
takoa, urriaren 9an, 95 urte.
MartinJuaneneaAizega,Saldiaskoa,
urriaren 9an, 91 urte.

EZKONTZAK
AloñaElizaldeMariezkurrenaetaXa-
bier Bazterrika Zelaieta, Doneztebe-
koa eta Iruritakoa, abuztuaren 25ean
Iruritan.
Mikel Etxeberria Loiarte eta Oihana
IrastorzaGonzalez,GoizuetaetaOiar-
tzungoa, irailaren 29an, Goizuetan.
Mikel Baraibar eta Ana Goñi, Areso
eta Berrobikoa, urriaren 6an.

SORTZEAK

.

Anastasia
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran, 2007ko urriaren 16an

V. URTEURRENA

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

ZURE FAMILIA

Anttonio
SAGASTIBELTZA ZABALETA

Leitza, 2011ko urriaren 27an
I. URTEMUGA

Dagoeneko urte bat bada, urrutira joan ziñela
Ematen ziñun berotasuna, bihurtu zaigu epela
Zuk utzitako hutsune latza, ez dugu beteko bela
Birlobatxo bat jaio berri da, desio ziñun bezela

Berai begira amesten dugu gure ondoan zaudela.

ETXEKO FAMILIA
Bere oroimenezko meza, Leitzako elizan
egunen da urriaren 28an, 11:00etan

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan, 2009ko urriaren 20an

III. URTEURRENA
Udazkeneko hostoen antzera joan zinen

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

ez zaitugu ahaztuko.

ASKO MAITE ZAITUGU

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA
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Urrutia bigarren
eta Ariztegi
hirugarren izan
ziren irailaren
29an Igantzin

TTIPI-TTAPA | IGANTZI
Nafarroakoharrijaso-

tze txapelketa jokatu
zen irailaren 29an, San
Migel egunez Igantzin.
Bortz lehiakide izan zi-
ren, inoiz baino gehia-
go, baina Unai Bertiz
sunbildarrak ez zuen
ezustekorakotarteriku-
tzi. Hiru harri erabili zi-
tuztenharrijasotzaileek
bina minutuko txande-

tan eta hiruetan nagusi
izan zen 27 urteko sun-
bildarra.Bosgarren txa-
pela jantzi zuen Bertiz-
ek, 2008tik bera baita
nagusi Nafarroan. 537
kilo terdiko aldea atera
zionazpitxapeldun izan
zen Josetxo Urrutia lei-
tzarrari.
125kilokoharri zilin-

drikoarekinhasizensail-
kapenaargitzen.Lehen-
biziko harri horrekin 22
jasoaldieginzituenUnai
Bertizek (2.750kilo). Jo-
setxo Urrutia leitzarrak
21 jasoaldi egin zituen
(2.625 ki lo). Xabier
AriztegiSantxinetxalar-
tarrak 19 jasoaldi egin

zituen (2.375 kilo). Txa-
pelketan lehenaldizpar-
te hartzen zuen eta le-
hiakidegazteenazenAi-
tor Oiarbide, 19 urteko
Etxarri-Aranaztarrak16
jasoaldi egin zituen
(2.000 kilo) eta betera-
noenak, Aldazko Xabi-
er Igoak15 jasoaldiegin
zituen (1.775 kilo).
Ondotik,112kilo ter-

diko kubikoarekin aritu
zirenbortzharrijasotzai-
leaketahemenereBer-
tiz izan zen onena, 14
jasoaldirekin (1.575 ki-
lo).UrrutiaketaSantxin-
ek hamahiruna jasoaldi
egin zituzten (1.462 ki-

lo terdi), Oiarbidek 12
jasoaldi (1.350 kilo) eta
Igoak10 jasoaldi (1.125
kilo).
Hirugarren harriari,

100 kiloko bolari ekite-
rakoan nahiko garbi
zeuden kontuak, baina
bere lanaborobilduegin
zuen Bertizek, 18 jaso-
aldi eginez (1.800 kilo).
Urrutiak eta Santxinek
hamabosna egin zi-
tuzten (1.500 kilo) eta
Oiarbideketa Igoakha-
mabina (1.200 kilo).
Gauzakhonela,Ber-

tizek jantzi zuen txape-
la, 6.125kilo jasota. Jo-
setxo Urrutia bigarren

izan zen, 5.587 kilo ter-
direkinetaXabierArizte-
gi Santxin hirugarren,
5.337 kilo terdirekin.
Lourdes Ibarluzea Igan-
tzikoalkateareneta Ima-
nol Retegi kirol zinego-
tziaren eskutik jaso zi-
tuztensariak.AitorOiar-
bide izan zen laugarre-
na 4.550 kilorekin eta
Xabier Igoa bosgarren,
4.200 kilorekin.
Harrijasotze txapel-

keta ofizialarekin bate-
ra, Igantziko gazteek
ohiko herri kirol saio
ikusgarriaeskainizuten,
taldekaprobakonbina-
tu ezberdinak eginez.

HERRI KIROLAK � HARRIJASOTZEA

Bosgarren urtez
segidan
Nafarroako txapela
jantzi du Unai
Bertiz sunbildarrak

ARGAZKIA: AIITOR AROTZENA
Josetxo Urrutia, Unai Bertiz eta Xabier Ariztegi Santxin Igantzin, sari banaketaren ondotik.

Azpitxapeldun
izan zen 2.
mailako
txapelketan

TTIPI-TTAPA
Jon Irazu gipuzkoa-

rra nagusitu zen iraila-
ren30eanAizarnazaba-
len jokatutakoEuskadi-
kobigarrenmailakoaiz-

kolari txapelketaren fi-
nealean.Iaz hirugarren
MailakoEuskadiko txa-
pela jantzi zuen eta ur-
te baten buruan biga-
rren mailakoa. Ander
Erasun izan zen txapel-
dunordea. Aurtiztarrak
48segundugehiagobe-
har izan zituen eta biak
EuskadikoMailaNagu-
sianarikodirahelduden
sasoian.

Sei aizkolari lehiatu
ziren Aizarnazabalen,
bakoitzak seina pago-
enbor ebaki zituen: bi
kanaerdiko,bi60ontza-
koetabioinbiko (72on-
tzako).
AipatzekoadaErasu-

nekbigarrenerdianegin-

dakolana.. Izanere,aur-
tiztarra azkenekoa zen
lan erdietan, Irazutik ka-
sikminutu terdira.Azke-
neanbigarren izanzen3
segundurengatik.
Jon Irazu izan zen

txapeldun(19:07).Ander
Erasun bigarren (19:55)

eta Zumarragako Xabi-
er Zaldua hirugarren
(19:58).MikelLarrañaga
azpeitiarralaugarrenizan
zen (20:23), Ugaitz Mu-
gertza mutrikuarra bos-
garren (21:23) etaOihan
Larretxea beratarra sei-
garren (22:20).

HERRI KIROLAK � AIZKORA

Lehen mailan
aritzeko txartela
lortu du Aurtizko
Ander Erasunek

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Ander Erasun lanean Aizarnazabalko finalean. Lehen mailan aritzeko txartela lortu zuen.
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16’03”ko
marka
hobetzen
duenak 300
euroko saria
izanen du

TTIPI-TTAPA | BERA
Lizuniagako Igoera-

ren 32. edizioa jokatuko
da ur r i a ren 27an ,
17:00etatikaitzinera. Iaz
bezala,denborak txipa-
rekin hartuko dira eta
izen emateak, Iamote-
neanegunbereanezezik
Internetezegitekoauke-
rabada,kirolprobak.com
webgunean. Gure Txo-
koako bazkideek 3 eu-
roordaindubeharkodu-
te eta bazkide ez dire-

nek, 5 euro. 14 urtetik
goitikoei zuzendutako
lasterketada.Aitzinetik,
16:00etan, haurren kro-
sa eginen da. Gainera-
koan, betiko ibilbidea

izanendutekorrikalariek,
4,9 kilometrokoa Ezte-
gara eta Lizuniagako
kaxkoaren ar tean ,
%6,6kobanazbertzeko
maldarekin. 16 minutu

eta 3 segundukomarka
hobetzen duenarentzat
300 euroko saria izanen
da.Lasterketaondoren,
luntxa eskainiko da eta
zozketak eginen dira.

ATLETISMOA � XXXII. EDIZIOA ANTOLATU DU GURE TXOKOAK

Lizuniagako Igoera urriaren
27an eginen da Beran

Urriaren 20 eta
27an finalerdiak
eta azaroaren
3an final handia
jokatuko dira

TTIPI-TTAPA
Or iamend i 2010

enpresak pilotari gazte-
endakoantolatutakopro-
mozio txapelketa urria-
ren 4an abiatu zen Ga-

larretan. Hasierako par-
tida horretan, Ezkurra II
etaPatxiOlazardonezte-
barrek,Matxin III etaLa-
bakari irabazi zieten eta
honela final laurdeneta-
rako txartela lortuzuten,
bertze zazpi bikoterekin
lehiatzeko.
Final laurdenetakole-

hen bi partidak urriaren
6an jokatu zituzten Ga-
larretan. Lehenik, Oñatz
eta Aritz Zubiri goizue-

tarrak 32 eta 35 galdu
zuten Otaegi eta Barre-
netxeaIV.arenkontraari-
ko dira eta bigarren par-
tidan, Etxeberria IV eta
AndoniSaldiasoiztarrak
32 eta 35 galdu zuten
Endika saldiastarra eta
Aizpuru III.aren kontra.
Beraz, lehenbiziko fina-
lerdian Otaegi eta Ba-
rrenetxea IV, Endika era
Aizpuru III.aren kontra

ariko dira.
Matxin VI eta Agirre-

zabalak iaz lortutako ti-
tuluaren defentsan ari-
tzekoak ziren Etxabe II
eta Zubizarretaren kon-
tra, urriaren 12an, Pilari-
ka egunean. Egunbere-
an, Urrutia II saldiasta-
rraetaAizpurua II, lehen
partidakoirabazleenkon-
tra,EzkurraIIetaOlazar-
en kontra aritzekoak zi-

ren. Irabazleek jokatuko
dute bigarren finalerdia.
Finalerdiak urriaren

20an eta 27an jokatuko
diraeta finalhandiaaza-
roaren 3an. Bikoteak
¡orekatuak dira eta uda
honetanprofesionaletan
debutaegindutenEzkur-
ra II, Otaegi, Labaka eta
Aizpuru III.ak lehenaldiz
izandute txapelketaba-
tean aritzeko aukera.

PILOTA � ERREMONTEA

Promozio
txapelketan ari dira
eskualdeko hainbat
erremontelari gazte

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES (ORIAMENDI 2010)
Promozio txapelketan parte hartzen ari direnak. Patxi Olazar doneztebarra falta da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

4,9 kilometroko ibilbidea eginen dute korrikalariek, %6,6ko banaz bertzeko maldarekin.

AIZKORA

Nazabalek
berreskuratu
du Nafarroako
txapel handia
TTIPI-TTAPA
Iazez zuenpartehar-
tzerik izan lesiobaten
ondorioz, baina aur-
ten berriz ere Nafa-
rroako txapel nagu-
sia jantzi zuen Floren
Nazabal aizkolariak
Etxarri-Aranatzen
urriaren 7an. 30 mi-
nutu eta 39 segundu
behar izan zituen lau
kanaerdiko, bi oinbi-
ko eta 60 ontzako lau
enbor mozteko. Bi-
garren Jon Rekondo
leitzarra izan zen
(35:58),hirugarrenAn-
der Erasun aurtizta-
rra (36:36) eta lauga-
rrenAntonioSenosia-
in (39:39).DonatoLa-
rretxeak proba utzi
behar izanzuen,gerri-
kominarenondorioz.
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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 18.00- 21:00 eta
jaiegunetan 12:00-
14:00.

Kontzertuak
ELIZONDO
Pottoka&Eskortz eta
Iñigo Belzunegi
Urriaren 28an kantal-

dia eskainiko dute Po-
ttoka & Eskortz eta Iñi-
go Belzunegik Arizku-
nenean 19:00etatik ai-
tzinera

ERRATZU
Zakillers taldea
Zubipuntan
Urriaren 19an Zakillers
taldeak kontzertua es-
kainiko du 23:00etan
Zubipunta ostatuan.

SARA
Antifaxista Festival
Urriaren 20an iraga-
nen da kiroldegian

21:00etatik aitzinera.
The Offenders, Ba-
stards on Parade, Stre-
ets of Rage, Antifun
Krieg eta Esteka talde-
ak ariko dira. Sartzea:
10 euro. PiEH Antifa-
xista elkarteak antola-
tua.

Feriak
ELIZONDO
Udazkeneko Feria
Urriaren 26 eta 27an
Udazkeneko Feriak os-
patuko dituzte Elizon-
don. Xehetasunak 44.
orrian.

Antzerkiak
IRURITA
Helduendako
antzeslana
Urriaren 21ean Xenti-
morik gabe helduenda-
ko antzerkia euskaraz
ikusteko aukera izanen
da 19:00etan Dámaso
Zabalza Bilgunean.

Bertsoak
LESAKA
Lesaka vs Sakana
desafioa
Urriaren 20an bertso
desafiua ginen da Arra-

no elkartean 17:00etan
Sakana (Eneko Lazkoz,
Joseba Beltza eta
Joxema Leitza) eta Le-
sakaren artean (Xabier
Silveira, Ioar Tainta, Jo-
su Sanjurjo). Aitzinetik
bazkaria (10 euro).

Ikastaroak
ELIZONDO
Birziklatuz plastika
ikastaroa haurrendako
Urriaren 30ean hasiko
da 5 eta 12 urte arteko
aurrendako Birziklatuz
plastika ikastaroa
Arzkunenean. Astear-
tetan, 17:00etatik
18:30era eta 18:30etik
20:00etara. Matrikula
30 euro. Izen ematea
Arizkunenean egin be-
har da. Irakasleak
Amaia Zinkunegi eta
Ines Gereka izanen di-
ra.

Hitzaldiak
IRURITA
Herri baten historia,
Iruritako etxeak
Urriaren 19an Dorrea
Elkarteak antolatutako
Herri baten historia;
Iruritako etxeak konfe-
rentzia zikloaren barne-
an, (1646-1850, Barri-
detasunaren blokeoa
eta baserrien sorkuntza
solasaldia eskainiko du
Jose Mª Imizkoz histo-
rialariak 17:30ean Iruri-
tako Jauregian.

ETXALAR
Andres Iñigo
euskaltzaina solasean
Urriaren 25ean Euska-
ra: landu eta indartu
beharreko hizkuntza
solasaldia eskainiko du
Andres Iñigo eus-
katzainak 19:30ean
Kultur Etxean.

Ospakizunak
BERA
Lurraren Eguna
Urriaren 28an antolatu
du Gure Txokoa elkar-

ELIZONDO | 2012.10.26-27
Udazkeneko Feriak ere
azienda dotoreak bilduko ditu

Gure inguruko betiko udazke-
neko ferienarteanElizondokoa
izaten da lehenbizikoa. Azien-
da ederrak ikusteaz gain, feria-
tzeko aukera izanen da.

Feriak

SARA | 2012.10.20
Antifaxista Festivaleko
kontzertuak kiroldegian

Argazkiko The Offenders italia-
rrekin batera, Bastards onPara-
de,StreetsofRage,AntifunKrieg
etaEsteka arikodira. Sartzea 10
euro gostako da.

Kontzertuak

ARIZKUN | 2012.10.20
Kirikoketa bestaren
hamahirugarren edizioa

Jo ala Jo taldeak hamahiruga-
rrenez antolatu du sagar jo-
tzearekin zerikusia duen ospa-
kizuna,Gamioxarrekodolarea-
ren inguruan.

Ospakizunak

urriak 18 - azaroak 1

PROPOSAMENA

BERA
Lurraren Eguna

Urriaren 28an ospatu-
ko da Lurraren Eguna-
ren 26. edizioa. Beti
bezala, baserrietako
barazki eta bertze pro-
duktuen erakusketa,
90 bat eskulangileren
lanak, gazta eta sagar-
do lehiaketak, musika,
dantzariak eta ekitaldi
ugari izanen dira Bera-
ko karriketan. Bezpe-
ran ere izanen da zer
ikusia: Lizuniagako
igoera, argazki erakus-
keta eta barazkiopil le-
hiaketa, erraterako.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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teak Lurraren Eguna.
Xehetasunak 15. orri-
an.

ARIZKUN
Kirikoketa Eguna
Urriaren 20an antolatu
du Jo ala Jo taldeak.

ETXALAR
Usategietako Igandea
Urriaren 21ean ospa-
tuko da. Xehetasunak
17. orrian.

ARANTZA
Baserritarren Eguna
Azaroaren 1ean ospa-
tuko da. Xehetasunak
18. orrian.

Zinema
LEITZA
Zine denboraldia
Urriaren 26 eta 28an
Intocable filma eskaini-
ko da zineman, zine
denboraldia hasteko.
Ostiraletan 22:30ean
eta igandetan
19:30ean.

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 elkarteak
eta Herriko Etxeak
apailatu argazki zo-
ingehiagoka. Gaia: Bi-
daia. Lehenbiziko saria
500 eurokoa da.

Mendi ateraldiak
ZUGARRAMURDI
Atxuria mendi taldea
Urriaren 28an Kanbo-
Urdazubi ateraldia egi-
nen du Atxuria mendi
taldeak.

Ezekielek 15 urte ditu, lagunarte jator bat, nes-
ka-lagun moduko bat... Bizitza zoriontsu hori

aldatu egingo da, ordea, inoiz ikusi ez duen aita
bat-batean agertzen denean: ezagutu nahi luke,
batetik, baina baita alde egin izana aurpegiratu ere.
Horrez gain, beste hainbat arazo ditumutilak: arre-
barekin eta amarekin dituen eztabaidak, laguneki-
ko gorabeherak, gustuko bi neskaren artean sen-
titzen dituen zalantzak…

EuskalHerrianekoiztuetabanatzendirenproduk-
tuak euskaraz etiketatzearen aldeko manifes-

tua kaleratu dute. Irail hasieran, Euskal Herria Es-
nea kooperatibari euskara hutsez etiketatzeagatik
Eusko Jaurlaritzakprozedura ireki zioneanhasi zen
afera. Euskara hutsez etiketatzen dutenen aurka
isuna eta debekua iragarri zituenean. Kaleratu be-
rri denmanifestuarekinEuskalHerrianbanatzendi-
ren produktuak euskara hutsez etiketatzeko esku-
bidea aldarrikatu nahi da. Sinatzaileek kezkaz ikus-
ten dute etiketetan ematen den informazioa erabat
erdalduna eta arrotza izatea. Horrela, Euskal He-
rrian banatzen diren produktuak, gutxienez euska-
raz etiketatu beharko liratekeela aldarrikatzen du-
te. Euskal Herria Esnearen aurka irekitako proze-
dura gibelera botatzea eskatzen dute. Manifestua
irakurri etaatxikimenduaemannahidionakwebgu-
nean du horretarako aukera.

Berako taldearen oraingo proposamenak Begi-
ak lekuko izena du eta, nolabait, munduko tes-

tu eta doinu antologia txiki bat eskaintzen du. Au-
rreko etaparen aldean, honako hau musikalagoa
da, estilistikoki anitzagoa, instrumentazioaren al-
detikaberatseta joriagoa (ukelelea, txalaparta,kon-
trabaxua,xilofoia,perkusioakedotaakordeoiaeran-
tsi dizkiote gitarrek osatutako oinarriari) eta zuze-
nekoan dramatizatuagoa dela erran daiteke, litera-
turak oraindik presentzia nabarmena baldin badu
ere. Aldaketarik handiena, kantuen jatorrian aurki-
tuko dugu. Izan ere, lehen disko hartako abestiak
taldeak berak Edu Zelaietaren hitzen gainean sor-
tutakoakziren,etabigarrenhonetanbertzeenabes-
tiak moldatzera jo dute mugaldekoek. Inoiz baino
gehiago, poema eta musika kontrabandistak ditu-
gu Mugaldekoak disko eder honetan.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Ezekiel nora ezean

Liburua

JASONE OSORO

Gaztelupeko Hotsak,
2012

Begiak lekuko

Musika

MUGALDEKOAK

Euskaraz etiketatzearen
aldeko manifestua

Internet

EUSKARAZETIKETATU.COM

Areso eta Donostia
artean, joan-etorri-

an, pasatzen du astea,
HaurHezkuntzakogra-
dua ikastenari baitaGi-
puzkoako hiriburuan.
Denbora librean «men-
dira joan eta lagunekin
egotea du gustukoen».
Oporrak hartzen ditue-
nean berriz, gauza as-
ko egiteko asmoa bai
baina azkenean erdiak
egiten dituela aitortzen
du «gustuko ditudan
gauzak egiteko apro-
betxatu nahi izaten dut
denbora, baina juerga
egiten dugunez, ondo-
ren lotan pasatzen du-
gu eguna». Bidaiatzea
atsegin du «nahi baino
gutxiagoegitendutbai-
na gustoko dut oso bi-
daitzea, inguruko leku-
ak ezagutzeko ohitura
dut txikitatik».Zinerako
ezduafiziohandiegirik,
baina irakurzaletasuna
bai, «geroz eta gehia-
go, baina, eduki behar-
ko nukeena baino gu-
txiago» esan digu. Ar-
tzain Txakur Txapelke-
tetanaritzendabereai-
ta eta Antonio Alustiza-
ren bidea jarraitu behar
oteduengaldetutaezetz
dio barre artean «orain
arte bezala nik kanpo-
tikbegirasegitukodut».

«Inguruko lekuak
ezagutzeko ohitura
dut txikitatik»

Nire aukera

Irantzu ALUSTIZA
Aresoko gaztea
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Frantseseko klaseak
eskaintzen dira Bera eta
Donezteben. Astearte,
asteazken eta ortzirale-
tan. Irakasleak lizentzia-
tuak eta natiboak dira.
� 948 305430/� 948
146677.

LANA
eskariak

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

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.

Emakume euskalduna
etxeko lanak egiten edo
haurrak zaintzen ariko li-
tzateke. �948 630914/
678 903294.

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.

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

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

LEGASA.Errentanema-
teko edo salgai. Berritua
etamobleztatua. � 677
089046

LESAKA.Erdi-erdianpi-
sua errentan ematen da.
3 egongela, trasteroa,
despentsa,climalit leiho-
ak, kalefakzioa gasare-
kin, argitsua eta lasaia.
�670 754034.

DONEZTEBE. Pisua
errentan emateko. Bi lo-
gela, sukaldea,bainuge-
la eta egongela dauzka.

emateko.Hiru logela,ka-
lefakzioa, igogailua eta
mob lez ta tua . � 699
646257

DONEZTEBE. 2 logela-
ko bizitza berritua sal-
gai.15m2ko trastelekua-
rekin.112.000 euro. Ez
gelditu ikusigabe,ezdu-
zu deus galtzen! � 630
160353.

ETXEBIZITZAK
pisua konpartitzeko

30 urteko neskak, pisua
konpartitzekobestenes-
ka bat topatu nahiko lu-
ke.�662 585965.

ZERBITZUAK
denetarik

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

Kanpora ematen du, ka-
lefakzioa eta igogailua-
rekin. Erabat prestatua
bizitzeko. Prezioa: 400
eurogehigastuak.�696
166566.

ELIZONDO. Pisu mo-
bleztatua errentan ema-
teko. Santiago karrika.
�636 81 2766.

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.

LEZO.Pabilioiaerrentan
emateko, 400 m2 eta fo-
sarekin �600 901058.

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan pisua errentan

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.

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

DONEZTEBE. Pisua
trastelekuarekin salgai.
Kanpora ematen du eta
bi logela, sukaldea, bai-
nugela eta egongela
dauzka. Etxeak igogai-
lua dauka. Erabat horni-
tua, altzari eta kalefak-
zioarekin. Salmenta pre-
zioa:152.000euro.�619
221318.

LESAKA. Etxea salgai,
prezio onean. � 609
477277.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO. Pisuaerren-

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 € (=)

Zerri gizena
1,490 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,910€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,23
1.koa 3,84
2.koa 3,68
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 130,00
idixkoak 165,00
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 21etik 28ra bitarteko prezioak)
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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.

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.

IBARDIN. Frantsesada-
kien neska bat behar da
Ibardin inguruan publizi-
tate banaketan aritzeko.
� 948 631658 / 650
981950.

SUNBILLA. Aurreraka-
da SCIk (lan bertikalak)
lan poltsa ireki du etor-
kizunekoobretan lanegi-
teko. Bidali curriculuma:
contacto@aurrerakada.
com-eraedopostazDo-
nibane kalea 18, 31791
Sunbilla helbidera.

ANIMALIAK
oparitzeko

2 zakurkume eme opari-
tzeko. � 690 388263.

MOTORRAK
salgai

Golf VR6 autoa salgai.
Extra guztiak ditu. 1994
urtekoa. 2.000 eurotan.
� 679 982109.

Citroen Saxo 1.1 gaso-
lina salgai. 1997koa, 5
ate, 140.000 km. Merke!
�690 108968.

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

Toyota Runner 3.0 sal-
gai, oso egoera onean.
175.000 km.Altueran al-
txatua, leiho tintatuak,
kubierta berriekin dena
homologatua eta ITV
egune ra tua . � 653
709496.

GolfVGTIsalgai. 200cv.
2007koa. Beltza. Egoe-
raonean.�606799875.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

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.

ELIZONDO. Egoera
arrasoneandaudenegu-
rrezko mueblea eta ispi-
luasalgai. �670779682

.

DENETARIK
galdu/aurkituak

LESAKA. Antoiun, far-
maziarenparean,urrezu-
ri eta horiko aliantza aur-
kitu dugu. Eraztunean
“Estitxu 28-06-2008”
grabatua dago. �948
637004.

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN AKORDIOAK
BerakoUdaleko TokikoGo-
bernu Batzordeak, 2012ko
irailaren 27an, 7. Sektoreko
UEFko ondoko espediente-
ak onetsi ditu hasiera batez:
– Borondatezko Birzatiketa
Proiektua

– Hirigintza Hitzarmena
– Urbanizazio Proiektua

Bera, 2012.10.08
Alkatea,

Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ASIER MUTUBE-
RRIA PAGOLA
aranztarrak 3
urte beteko ditu
urriaren 20an.
Zorionak eta
ongi ongi pasa
eguna. Aunitz
urtez potoko!!!

HEGOA eta
AMPAROK urteak
beteko dituzte
urriaren 22 eta
30ean. Aunitz
urtez! Berexiki
bilobaren par-
tez. Ongi pasa!
mila muxu

Lesakako OIER

ARRUABARRENA

IRURZUNEK 2
urte beteko ditu
urriaren 26an.
Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren partez!
Gora San Piri!

ARITZ JUANENEA eta AROA BERTIZEK

urteak beteko dituzte urriaren 2
eta 3an. Zorionak osaba-ilobei,
Sunbilla eta Saldisko familien par-
tetik. Ongi pasatu zuen urtebete-
tze egunak! Muxu bana.

HELENE ALZURI LUJANBIO arantza-
rrak 3 urte beteko ditu urriaren
14an. Kaixo lagunak! Aurten ere 3
urtek triple salto mortal iñez ospa-
tu nahittut. Elkartu nerekin!!!

Zorionak ENERITZ! 3 urte beteko
ditu urriaren 23an. Muxu haundi
bat gure etxeko langileari aitatxi
eta amatxiren partetik.

RAUL GARCIA ETA BENAT

ALTOLAGIRRE osaba-ilobek urteak
beteko dituzte urriaren 12an eta
16an, hurrenez hurren. Beñatek 2
urte eta Raulek baten batzuk
gehiago, argazkian ematen ez
duen arren. Ongi pasa!!!!!

ITSASO
LIZARRAGAK
urteak beteko
ditu urriaren
20an. Aunitz
urtez, monona!
Amatxi, aitatxi
eta Aitor osaba-
ren partetik!

Sunbillako amatxi XOLE

MANTEROLAK eta PABLO IRAZOKIK
82 eta 8 urte bete dituzte, urriaren
6 eta 10ean. Aunitz urtez eta
muxu haundi bat Alizia eta familia-
ren partez.

Lesakako AIORA eta OLAIA

GOIENETXE ZUBIETAK , gure bi
bihurritxoek, urtea beteko dute
Urriaren 28an. Zorionak eta muxu
pila bat famili guztiaren partetik.

Berako LEIRE
GOMEZ GOIETXE

neskatxa xarman-
tak 9 urte bilduko
ditu urriaren 18ko
uztatik. Familiaren
partez, aunitz
urtez eta ongi-
ongi pasa!

ORDAINTZEKO ERA

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

ORDAINTZEKO EPEA

• 2012ko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2012ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2012ko urriaren 1ean

Presidentea
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitatea

Jakinarazpena

2012ko bigarren urte erdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak kobratuko direla, ondoren seinalatzen den beza-
laxe:

Anizko AIERT ZELAIETA AZKARATEK

urtea beteko du urriaren 27an.
Zorionak eta muxu potolo bat gure
olentzero ttikiari familia guztiaren
partetik.
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