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Bestak
Sanmartinak Aurtitzen eta
Aranon

BERA � 16
Kafe Antzerki Zikloa
azaroaren 7, 14 eta 21ean

AMAIUR � 43
Nafarroako Sokatira
Txapelketa hasiko da

GOIZUETA � 34
Azaro kulturala ekitaldiz
beteta dator

BAZTAN � 38
Berdintasun Plana
aurkeztuko dute kuartelka

Kamioi zirkuituei
adio erran die
Mariezkurrenak � 43

Baserria utzi eta
plazara ateratzeko
eguna

Azaroaren 14an izanen dira Donezteben feriak.
10:00etatik aitzinera aziendak Merkatuko Plazan
izanen dira. Zaldi/behorrak eta behiak gehienbat,
baina bertze buruak ere bai. Urtetik urtera azienda
guttiago badira ere, oraindik ere jendetza biltzen
da ikustera. Eta bitartean, karriketan postuak
paratuko dituzte. Arratsaldean, berriz, herri kirolak
izanen dira: Nafarroako II. Mailako Aizkora Txapel-
ketako finala eta Inaxio Perurenaren erakustaldia.

ZOZKETAK � 52

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora edo idatzi
info@ttipi.net-era

XIX. Baserritarren
Eguna Arantzan
azaroaren 1ean
Baserriko produktuak,
eskulanak, nekazal
tresnak, aziendak,
ahari eta gazta
lehiaketak...

BAZTAN � 3

Jo ala Jo Kultur
Taldeak 15 urte
bete ditu
Ospakizunarteanospa-
tuko dute azaroaren
1ean Kirikoketa Besta.
Sagardoa egiteko pro-
zesu osoa ikusi, musi-
kazgozatueta jan-eda-
nerako aukera izanen
daArizkungoGamioxa-
rrean.� 20

Kataluniako prozesuari adi
Sorterritik kanpo dauden arren,

eskualdean bizi diren katalanak arreta
haundiz ari dira independentziari

buruzko galdeketaren proze-
sua jarraitzen. Areso,

Elizondo, Erratzu,
Igantzi, Lesaka
eta Zugarra-
murdin bizi
diren sei

katalanekin egon
gara.
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Duela 15 urte sortu zen Jo ala Jo Kultur tal-
dea, «ohiturak, folklorea eta kultura herrikoia
ezagutu eta gaurkotzeko interesak elkartuta».
Ezagutza «liburuetatik plazara» ateratzen

dihardute Kirikoketa, Inaute aroko ospakizu-
nak eta Baztango jauziak berreskuratuz.
Azaroaren 1ean eginen duten Kirikoketa Besta
da euren ekitaldirik nagusienetakoa. Interesa

dutenek Gamioxarren dute hitzordua «XVIII.
mendera ematen duen lehio batetik begiratu,
jotako sagarra usaindu eta kirikoketa sortu
zen testuingurua besta giroan ezagutzeko».

Jo ala Jo Kultur taldea | 15.urteurrena

«Gure sustraiak ezagutu, hedatu eta
gaurkotuta plazaratzea da asmoa»
Eneritz IRAOLA | ARIZKUN
Noizetanola sortu zenJo
ala Jo kultur taldea?
1997. urtean, orduko
Baztango Gazte Asan-
bladakantolatuzuentxa-
lapartaikastarobatenha-
rirasortuzen.Bertanika-
si genuenKirikoketa zer
den eta gure eskualde-
aneuskalperkusiokoal-
daera bat noizbait izan
zenaren ideiak liluratu
gintuen. Hala,1999. ur-
teanJoalaJoKulturTal-
dea sortu genuen, jen-
darte honetako sustra-
iak ezagutu, hedatu eta
gaurkotasunez plazara-
tzeko. Hasieratik, herri-
tarrak izandiraprotago-
nistak eta inplikazio eta
parte hartze handia lor-
tu da, gaur egun orain-
dik badirauena.
15 urte hauetako ibil-
bideanolakoaizanda?
Hausnarketetanbeti iza-
ten dugu autokritika la-
tza baina atzera begira-
tzea bezalakorik ez da-
go eraikitakoaz jabe-
tzeko.Maitasunetikegin-
dakolanada, lanaaisial-
di bihurtua. Gure norta-
suna taldean egindako
jardunakzizelkatuduno-
labait, eta kontent gau-
de. Kultura herrikoiaren
abiapuntutikherrigintzan
murgildugaraetahasie-
rako pausuetan ez ge-
nuke imajinatu ere egi-
nenDolaretxebatzahar-
berrituetafuntzionamen-
duan jarriko genuenik,
mutildantzak menpera-
tzendituztendantza-era-
kusleak aterako zirenik,
geronek sortutako mu-

tildantzakdantzatzerairi-
tsikoginenik...Jakintzan
murgiltzen zaren neu-
rrian bide berriak ireki-
tzen dira, eta hauek bi-
de berrietara eramaten
zaituzte.Azkenaldiansa-
gardogintzari bultzada
bat ematea dago gure
helburuenartean.Bazta-
nen sagardoa eta pite-
rra egiten duten etxeen
zerrendabateginetaha-
rremanetan jarri ginen
iaz.Aurtensagardoaeta
sagarradastatzekoikas-
taroakantolatuditugubi
egunez, jendea sagar-
doa eta piterra egitera
animatzeko lehendabi-
ziko pausua hauek eza-
gutzea baita. Bide ba-
tez, soziekonomianera-
giteko gure apurra jarri-
ko dugu ahal bada.

Nondikeskuratuduzuein-
formazioa?
Hariari tiraka batzuetan,
kasualitatezbertzeetan,
orduak sartzen betiere,
aurki daiteke eta denon
eskuradago, paperetan
eta pertsonetan. Zorte
handiaduguhistorianze-
haradituakgureingurue-
tan ibili zirelako eta da-
biltzalako. Han hemen-
ka aurkitu ditugun ba-
serritaranonimoenekar-
penak ere garrantzi-
tsuakizandira.Bainadu-
darik gabe, Larralde ai-
tasemeekegindakoiker-
ketak eta transmisiora-
kodutenbokazioeredu-
garriadiraguretakoiturri-
rikoparoenak.Patsalan-
tzenerakustera,YartuEl-
kartekoaketorriziren.Sa-
garra nola heda eta jo

dolarean eta patsa nola
tinkatu erakusteko, Be-
rako Antonio Irazokiren
laguntza izan genuen,
baitaFerminOtxandore-
na lekaroztarrarena ere.
Gamioxarberritzekola-
nak nola egin ziren?
JoalaJotaldearensorre-
ratik beretik jakin genu-
en dolaretxe hau baze-
la,gureegoitzatakohar-
tu genuen errentan, eta
orduz geroztik guztiz
hondatua zegoena pix-
kanakazaharberrituz jo-
angara,2005eanlehen-
dabizikoz martxan jarri
etaKirikoketaBestaber-
tan egitera pasa ginen.
Dena auzolanean egin
da.Dolaretxezenbaitbi-
sitatu genituen, doku-
mentatu, aholkuak es-
katu…
Etorkizunean zer?
GustatukolitzaigukeDo-
laretxeaguztizegokitzea.
XVIII. mendeko egune-
roko bizitzaren interpre-
tazio gune gisa, gune
hortan ogia erauzteko
etabertzelanetarakojen-
dea elkartzen zen, egu-
nerokobizitzasozialahor
mamitzen zen, eta guzti
horren isla izateanahiko
genuke. Bildutako ma-
teriala eskura egonen
den leku bat sortzea,
BaztangoFolkloreEsko-
la?Utopikoaagian.Ora-
ingozbehintzat,orainar-
tiobezala,xera-xera,he-
rrietarakirikoketa,gaita,
xulubitaetattunttundoi-
nuak eramanen ditugu,
dantzatu, antolatu eta
batez ere, egiten dugu-
narekin ongi pasatu.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azaroaren 1ean, Arizkunen dute hitzordua Kirikoketaren sekretuak ezagutu nahi dituztenek.

KIRIKOKETA
«Gizakiak lana eta
josteta, biak uztartze-
ko joera izan du.
Taldean egiten den
lan anitzetan koordi-
nazioa behar da lana
jasangarri egin eta
joko bihurtzeko.
Erritmoak erabiltzen
dira inolako asmo
musikalik gabe,
batzuetan kantuz
lagundurik. Sagar
joleak gainera, lanak
akitzean lan tresnak
hartu eta larrainera
ateratzen ziren pats-
oholean pisoi edo
mazekin joz laneko
joku erritmikoak erre-
pikatzeko, oraingoan
asmo musikalez».
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G. PIKABEA
Kataluniakestatuaizan

behar al luke? Eta eran-
tzunabaiezkoabada,Es-
tatu horrek independen-
tea izan behar al luke?Bi
galdera horiek egin nahi
dituzte Katalunian aza-
roaren 9an, baina galde-
keta egiteko bidea ez da
erraza izatenari.Azaroa-
ren 9rakodeitua dagoen
independentziareningu-

rukogaldeketarieusteko
asmoak aitzinera segi-
tzendu. Ez,ordea,hasie-
ra bateanCIU, ERC, ICV
eta CUP alderdiek au-
rreikusi bezala.

Kataluniako Parla-
mentuak irailaren 19an
onartuzuenKontsultaLe-
gea eta irailaren 27an si-
natuzituenArturMasGe-
neralitateko presidente-
akgaldeketarenlegeaeta

deialdia. Berehala etorri
zen Espainiako Gober-
nuarenerantzuna.Espai-
niako Auzitegi Naziona-
lak Gobernuaren helegi-
teakonartuzituenetabe-
hin-behinean bertan be-
hera utzi zituen Kontsul-
ta Legea eta galdeketa
deitzeko dekretua. Hala,
Kataluniako Gobernuak
bertze bidea hartu zuen.
Eta bere aldetik hasi zen

Artur Masen Gobernua.
Azaroaren 9rako galde-
ketabatantolatuduteeta
horren arabera, 16 urte-
tik goitikoguztiek izanen
dute Generalitatearenak
diren egoitzetan botoa
emateko aukera. Galde-
ketahau,baina,behinbe-
hineko kontsulta izanen
omendaetabehinbetiko
galdeketa hauteskunde
plebiszitarioen bidez

egindakoa izanen omen
da. Omnium Culturalek
etaANCKataluniakoBil-
tzar Nazionalak propo-
samenberrihaubabestu
dute, baina bi eskaera
egindizkioteMasi: bata-
sunpolitikoaetahautes-
kundeakhiruhilabetebai-
no lehen deitzea.

Ikusi egin beharko da
hemendik azaroaren 9ra
bitartezergertatzenden.

KATALUNIA � PROZESU SOBERANISTA

Sorterria bihotzean
independentziari
buruzko galdeketari
begirik kendu gabe
Erabakitzeko eskubidea
aldarrikatu dute eskualdean
bizi diren katalanek
Herritik kanpo dauden katalanak ere arreta haun-
diz jarraitzen ari dira Kataluniaren independentziari
buruzko galdeketaren prozesua. Nola bizi duten
azaldu digute eskualdean bizi diren sei katalanek.

«Eskubide osoa dugu
etorkizuna erabakitzeko
eta lege bidegabe batek
ez luke galarazi behar»

«Sentimendu nazionalis-
tak estatu espainiarrare-
kiko dagoen haserreare-
kin bat egin du»

UrtebetebadaElizondonbizidela,
baina Mataron sortua da eta adi
erreparatzendioKataluniakopro-
zesuari.«HedabideetaKatalunia-
ko testuinguru sozialaren bitar-
tez»izanomenzuenkontsultaren
berrieta«guztiz logikoaetabeha-

rrezkoa» iruditzen zaio prozesuaren ibilbidea, honela, «eskubide
batzukdefendatuetamailapolitikoetasozialeanaldaketalortzeko».
Oroitarazi du «duela bi urteko Diada Egunean, milioi eta erdi kata-
lan atera ginela kalera independentzia aldarrikatzera.UrteotanKa-
taluniakoherriabizirikdagoela ikusida,nortasunkatalansendotua-
rekin,eta2013kogizakateahorrenadibideda».OraingoKatalunia-
ko Gobernuak ez duela ordezkatzen onartu arren, «guztiz ados»
dagokontsultarenprozesuarekin:«demokraziarenbarne,katalanok
eskubideosoadugugureetorkizunaerabakitzeko,etabidegabeko
legebatekezlukegalarazibehar.Legeakaldadaitezke.Borondate
eta errespetu kontua da». Galdeketan botorako aukera izanen lu-
keenez,garbiduberea:«baietabai».Etaetorkizuneanzer?«Proze-
su demokratiko baten barne, independentzia lortzeko eta Països
Catalans-en Errepublika eraikitzeko» lan egin beharko dela dio.

SortzezBartzelonahirikoadaRa-
mon, baina landa eremuko bizi-
tzak erakarrita ailegatu zengure
ingurura,eta1983tikAresonbizi
da.Onartudigunez,«ilusioz»har-
tuzuenKataluniakoindependen-
tziaren inguruko herri galdeketa-

ren berria. «Katalunian urte luzez izan den sentimendu nazionalis-
tak estatu espainiarraren etengabekomespretxu erasotzaileareki-
ko dagoen haserrearekin bat egin du» eta Alguerorentzat hori izan
da prozesuaren gakoa. Kataluniako Gobernuak hasiera batean
hartu zuen bidea «logikoa» iruditu zitzaion, «kontuan hartuz Espai-
niakoGobernuaren dinamika zein den; denari ezetz esatea da be-
re politika bakarra». Berak argi du galdeketan botoa emateko au-
keraedukizgero, independentziarenaldebozkatukolukeela,«Kata-
luniak merezi du». Are gehiago, galdeketa egiten bada, partehar-
tzea «masiboa» eta baiezkoa nagusituko dela dio. Galdeketarik
egiten ez bada, aldiz, «gizartean frustrazio sentimendua sortuko
dela» aipatu digu eta independentzia lortuta, berriz, «Kataluniari
ongi joanenzaiola»ustedu.«ProzesuhonieskerKataluniaindartsua-
go eta elkartuagoa bihurtzea». Hori da «gutxienez» espero duena.

Marta FERRERAS | ELIZONDO Ramon ALGUERO | ARESO

� ESKUALDEAN BIZI DIREN KATALANAK SOLASEAN
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� ESKUALDEAN BIZI DIREN KATALANAK SOLASEAN

«Kontua ez da ez dugula
espainolak izan nahi, kon-
tua da katalanak garela»
Duelazortziurte,bizitzaribirabat
emateaerabakizueneanailegatu
zen Baztanera eta Erratzun bizi
da.Sabadellekoadaetabereta-
ko «kontsulta duela urte aunitz
hasitakoprozesuarenparteda».
Hala oroitarazi digu 1979ko Es-
tatutd’Autonomia.«Zoritxarrez,
35 urte beranduago eztabaida
beradugu».CIUk«gibelera»egin
izanak«tristetu»duelaaitortudu:
«krisi garaian, baloreak bakarrik
gelditzen dira, oinarrizkoak dira
etorkizunari sendotasunez eta
koherentziazaurreegiteko.Alda-
ketaausardiarekineginbeharda,
egungogizartearekinetaberezi-
kiKataluniakoarekinbatezdato-
zen arau zaharkituak urratuz».
Espainiako Gobernuak «jarrera
inmobilista,zaharkituaetairaga-
nean,botereanetahertsaduran
oinarritua» duela dio: «2006an
Estatut Catalá berritzea Konsti-
tuzioarenaurkakoazelaerranzu-
tenakdiraorainerabakitzekoes-
kubidea ukatzen dutenak». Be-
re irudiko, «penagarriak» dira
«CIUrenerabakiaetaERCkalde-
bakarreko independentziarako
muturrekonahiaadieraztea.He-
rriaksolastubeharduetaherria
denokosatzendugu».Kontsulta
alternatiboan ez omen luke par-
te hartuko.Hasierakoan, bai, in-
dependentziarenalde.Galdeke-
tanezetzakirabazdezakeeladio,
baina ez du garbi arrazoia: «ka-
talanak autodeterminazioaren
aurkadaudelakoedoEspainiako
eskuinakindependentziakondo-
rioak, batez ere ekonomikoak,
izanendituelaaldarrikatzendue-
lako». Argi du etorkizuna auto-
determinazioa dela: «kontua ez
daezdugulaespainolakizanna-
hi, kontua da katalanak garela».

Diana INIESTA | ERRATZU

«Espainiako Gobernua
eta prentsa, independis-
ten fabrika haundiak dira»
Terrassa bere sorterrian bizi ze-
nean hasi zen Berako Manttale
eta Burlatako Hiru Herri taldee-
tanlasterkaetaharanon,2007tik
Igantzinbizidafamiliarekin.Aitor-
tu digu «harriduraz» hartu zuela
galdeketarenberria,«Katalunian
sentimenduindependistabetitik
izan bada ere, Kataluniako Go-
bernuakezzuelakosekulahala-
kourratsnabarmenikegin».He-
rriakprozesuari«babeshaundia»
ematen diola uste du, eta Kata-
luniakoGobernuarenaldetik«aur-
kako edozein keinuk hurrengo
hauteskundeetan eragina» iza-
nenduelagaineratudigu.Espai-
niako Gobernua, berriz, «pren-
tsaren zati batekin independis-
ten fabrikarik haundiena dela»
dio: «denari ezetz errateko bere
jarreraren eraginez, zalantzati
dauden katalan aunitzek inde-
pendentziarenaldekomugimen-
duarekin bat egin dute». Eginen
balitz, ez du argi zein izanen li-
tzatekeengaldeketarenemaitza:
«independentziarenaldekomugi-
mendua hagitz zaratatsua bada
ere,zailadamanifestatzenezdi-
renen iritzia jakitea». Berak, or-
dea, botoa emateko aukera iza-
nenbalu,«seguruenik»indepen-
dentziarenaldeeginenomen lu-
ke. «Inpendendentzia lortuta,
inork ez daki ziur zer gertatuko
denmaila ekonomiko eta sozia-
lean, baina gertatzen dena ger-
tatutaere,etorkizunaoparoaiza-
teaesperodut».Garbi duenada
«independentziarekin ala gabe,
maila politikoan zerbait aldatu
beharra dagoela, gaur egun ho-
netaz bigarren mailan solasten
bada ere, Pujolen oinordekoek,
Milletenlagunek...segitzenbaitu-
te gobernatzen».

Cristina ARBUES | IGANTZI

«Jendea eta politikariak
sinkronizatuak gaude eta
hori ona da»
Azken hamar urteotan Zugarra-
murdinbizida,bainasortzezSa-
badellekoa da. Aipatu digunez,
«askikontent»jarrizenkontsulta-
renberri izanzuenean:«garrantzi-
tsuenaaitzineratgateada».Bere
hitzetan, «jendeaetapolitikariak
sinkronizatuak gaude eta hori
ona da». Kontsultaren proze-
suakeginduenibilbideaerebide
onetik doala ikusten du eta gai-
neratudigunez,«normalki,kata-
lanak errealistak gara eta horre-
gatik laneanarigara».Katalunia-
ko Gobernuaren lanarekin ere
baikormintzoda,berakargibai-
tu «afera helmuga dela. Masen
proposamenberriaren helburua
ereberdinada,argietagarbi,eta
gero eta argiago dut». Espainia-
ko Gobernuarentzat, ordea, ez
du aldeko hitzik: «inperio zahar
eta txarbatdaetakolonialismoa
du buruan. Bertzeak beraien
menpe eduki nahi ditu eta ez du
sekulafitsikkunplituko».Aukera
balu,gusturaemanenomenluke
galdeketanbotoaetaezduzalan-
tzapizarrikerezerbozkatuko lu-
keen: «animaleko baietza». Eta
zergatik?Bada,«nikatalananai-
zelako, ez da bertzerik». Nahiz
eta berak bere botoa argi duen,
«ez nago seur» galdeketan zein
izanenlitzatekeenemaitza:«itxu-
raz, baiezkoak irabaziko duela
dirudi, baina begira zer gertatu
den Eskozian». Kontent dago,
«guttienez» gaia mahai gainera
ateradutelako,eta«independen-
tzia lortuko den ez banago seur
ere, laneanarigara,eta irabazte-
ko lan egin behar da». Katalu-
niako herriak bi aukera zituela
azaldu digu: «desagertu ala ira-
bazi. Eta ernatu gara, irabazte-
ko aukera badagoelako».

Carles BELDA | ZUGARRAMURDI

«Espainiak horrela segi-
tzen badu, independen-
tzia nagusituko da»
Oraindelalauurteutzizuenbere
sorterria,Bartzelonahiria,etaLe-
sakara etorri zen. Geroztik, he-
menbizida.Azaldudigunez,be-
rahonatetorriaitzinetikherrietan
kontsultak egiten hasiak ziren,
«alderdietatik independente,he-
rriekimenez»,etahortaz,ezzuen
harritu Kataluniako Gobernuak
kontsultairagartzea.Aregehiago,
«alderdiek herria nola zegoen
aprobetxatuzutela»dio, «babes
haundiagoalortzeko».Prozesua
«zailtasun haundiekin» ikusten
du,bainabegionezhartuduKa-
taluniakoGobernuarenproposa-
men berria. Ongi iruditzen ez
zaiona «Espainiako Gobernua-
ren betoa» da. Erreferenduma
eginendela iruditzen zaio eta ai-
tortudigunez,aukerabalu,«gus-
turaemanennukebotoa».Galde-
keta egitearen alde badago ere,
ez du hain garbi bere botoa: «ez
dakit independentziarenaldeedo
aurkabozkatukonukeen.Ezda-
kiterabatekoindependentziana-
hiko nukeen, baina egiazko ere-
du autonomikoa behintzat bai,
autonomia eta kudeaketa pro-
pioa izatea». Edozein moduz,
garbi utzi nahi izan du, «ez zai-
dala batere ongi iruditzen kon-
tsultaegitenezuztea.Demokra-
zian mundu guztiak izan behar
duerabakitzekoeskubidea».Gal-
deketa «orain» eginen balitz,
«ezetzak irabaziko lukeela» dio,
«nahiz eta emaitza nahiko ber-
dinduaaterakolitzatekeen».De-
naden,berehitzetan,«Espainia-
koGobernuaren jarrerarekinge-
ro eta jende gehiagok nahi du
independentziaetaorainartebe-
zala segitzen badu indepeden-
tzia nagusituko da, ez baita ha-
gitz normala bere jarrera».

Eva GARCIA | LESAKA
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Tren maketak egitea afizioa duen Antonio de la Cruz-ekin
«Nere ilusiorik handiena Bidasoako Trena berriz ere martxan ikustea da, ez be-
harbada komertzialki, baina bai turistikoki, nik uste dut aunitz galtzen ari gare-
la horrelako aukera bat ez aprobetxatuz» aipatu zigun Antonio de la Cruzek.
Madrildarra sortzez, jubilatu zenean Berara etorri eta sotoan duen tren-make-
ta erraldoia erakutsi zigun, 300 metro-kable baino gehiago zituena. Trenbide-
tarako afizio ikaragarria zuen, «baporezko tren bat ibiltzen ikustea munduan
dagoen ikuskizunik ederrenetakoa dela uste dut» zioen. Bere maketak «zirku-
lazio automatikoa du ibibide osoan, estazioan kenduta».

Urri hondarrean eta azaroan sartzean, usoe-
taz solastean, uso pasa edo Etxalarko usa-
tegiak edo ehiztariek mendian pasatzen di-

tuzten orduak aipatzea da logikoena. Baita ba-
tzuetan, eguraldiak, punteriak eta suerteak lagun-
tzen badu, bakarren bat nola hiltzen duten erratea
ere. Oraingoan ordea, ez naiz uso horietaz aritu-
ko; herrietan eta batez ere hiri handietan ikusten
diren horietaz baizik. Zein politak diren taldeka he-
gatzen direnean, ume artean saltoka, eta soberan
uzten ditugun berenduen ogi papurrak janez. Bai-
na honek ere, gauza gehienek bezala, badu bere
gibelekoaldeaere.Zeregitenduteusohauek ikus-
ten ez ditugunean, non egiten dute lo? Zer kalte
eragin dezakete kabia egiten duten etxe edo erai-
kin historikoetan? Hor hasten da hain polita eta
idilikoa ez den bigarren zatia, arrazoi ezberdinen-
gatik gure inguruan agertu eta laketzenduten uso-
saldoena. Toxikoak eta gaixotasunen eramaleak
dira eta zer erran uzten duten kakaz eta zikinkeri-
az. Hondatzen dutena eta sortzen duten kalteaz.
Konpentsatzen al du guzti hori plaza eta teilatu
gainetako hegaldien edertasunak?

Usoak

Nire txanda
Ruben GARATE

Ander ERRANDONEA
Berako pilotaria

Nafarroako22urtezbe-
heitiko txapelketa iraba-
zizuen,finaleanJonOlai-
zola lesakarrari iraba-
zita eta biharamunean,
ErrioxakoGobernuaren
txapelketa irabazi zuen
gazte mailan binaka.

Javier MARIEZKURRENA
Doneztebeko kamioi pilotoa

Hamabi denboraldiren
ondotik, urriaren 12an
eginzuenEuropakotxa-
pelketakoazkenkarrera
LeMansen(Frantzia).As-
tebete lehenago Espai-
niako txapelketan hiru-
garrenizanzenJaraman.

Tiburcio ARRAZTOA
Eliza, apezak eta pilota

Entre Dios y la pelota
liburua aurkeztu du La-
xoaElkartekopresiden-
teak, bere hirugarren
liburua. Eliza etapilota-
renartekoharremanes-
tua azaltzen du, apez
pilotariak, Angelusa…

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Larrazken, orbel, xamur, xume, eztiki, zirimo-
la, ihintza, lanbroa, xarmant, ortzimuga, xu-
xurlatu edomaitekiro hitzekin ez du zaila izan

behar poesia egitea. Aldiz, osatu olerki bat solas
hauekin: Ebola, txartel opakoa, LOMCE, patera,
harrobia, leherketa, ministroa, Abiadura Handiko
Trena, lepo-moztea edo Volkswagenen BEZa…Ez
da erreza!

Garai zailak poesiarako

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Beltz jarri da jendea, txartel beltzekin beltzez jan-
tzitako gizonek egin dituzten erabilera beltzekin.
Hitzikgabe,nazkaaurpegiarekinetaetsipenukitua-

rekin geratzen da bat Bankia kudeatzen zuten ordezka-
rien inguruanplazaratutakoberriekin.Egunakaurrera jo-
an ahala, astakeria eta handikeria gehiagoz jabetzeko
aukera. Elur bolak gainera, momentuz, ez du etenik.
Urrun da guretik Madril; baina aipatu notiziek idazki hau
irakur dezaketen ororen poltsikoak eta zentzuak mindu
ditzakela kontuan hartuta, ezin aukerari muzin egin.
Espainiar estatuko eskubiko, ezkerreko eta sindikatue-
tako ordezkari askok dantzarazi dituzte artez Bankiak
esklusiban emaniko txartel preziatuak. Ze nezesidade?
Hori lurtar gehienek eginiko galdera. Erantzuna garesti
dago, oso garesti.
Beste behin ere argi geratu da denboraz gain, dirua ere
poligrafo garrantzitsua dela. Kupida gabea, animarik ez
duena eta askoren lotsak lasai asko plazaratzen ditue-
na. Bihotza bigarren plano batean uzten du eta ideolo-
giak berarekin, aldatu egin daitezke. Halakoxea da ka-
pitalismoaren ikurnagusienetakobat.83kontseilari zeu-
denCajaMadrilen lehenengoetaBankianostean.Guztiei
eman zitzaien txartel beltza. 4k bakarrik ez zuten erabi-
li. Beste guztiak tranpan era gozoan erori ziren.
Eta guztietan bi dira gustoz dantzarazi eta zukutu dute-
nak. Miguel Blesa eta Rodrigo Rato. Aznarrek kuttun zi-
tuenpertsonabi.Miguel Blesarekin ErrioxakoOgasune-
an egin zuen lan ikuskari gisa. Rato berriz, Alderdi Po-
pularreko ekonomiarenmagotzat hartu zuten. Bada ba-
dirudi amaitu delamagia.Oraingoanezdaukatebiek ere
atzera bueltari. Milioika euro irabaziagatik hilero, bi hau-
en ase ezintasuna nabarmena izan da. Miguel Blesak
423.068 euro gastatu zituen txartelarekin. Ratok berriz,
99.041 euro. Komeni da zenbakiak behin eta berriz ira-
kurtzea, atzerakoa ematen dute eta.
Katalunia eta Ebola izan dira azken asteetan gehien ai-
patu nahi izan dituzten albisteak. Baina Espainian goi
mailetan iruzurrarekingertatzenari dena izugarria da.Ba
otedagoiruzurrikegingabekoagintaririk?Lehenaberas-
tuak daudenak, oraindik eta gehiago gastatzen. Izozkie-
tan, luxuzko bitxietan edo zineman krispetak erosteko
erabili dute aipatu txartela. Harri eta zur geratzen da bat.
Hauxe da bada, sasoi bateko arduradunak uzten ari di-
ren herentzia. Hilabetea hilabetearekin osatu ezin duten
familia mordoa batetik, kapritxoen unibertsoan iparra
galduta daukaten pertsonak bestetik. Galdetu ezkero
inork ez du ezer egin, baina ikerketek txartel beltz guzti-
en gastua 15,5 milioi eurokoa dela diote. Eta hori noski,
egia berdaderoa da. Ez dut pentsatu ere egin nahi, diru
guzti hori zertarako erabili ahalko zen. Etxeko gaixoak
laguntzeko, hezkuntza sendotzeko, langabezia susta-
tzeko edota osasungintzak dauzkan puntu beltzak zu-
ritzeko zeinen ondo etorriko lirateke. BainaMadrilen ba-
tek hamar eta hamarrek bat ere ezmodan dago, eta hau
horren erakusgarri. Honek gainera ez du sendabiderik.
Tristea baino hala da.

Txartel beltzaren arin-arina

Joseba URKIOLA

EuskalHerrianmaizzaharrekerrespetu faltahan-
diarekin tratatu dituzte gazteak. Baieztapenak
kontrako iritzi aunitz sortuko ditu bere horre-

tan, gaztetxoak etxean eta eskolan kolpatuak izate-
tik kolpatzaile izatera pasatu direnean. Baina hala
da; zaharrekmaiz errespetu faltarekin tratatu dituzte
gazteak, maila politiko batean. GAL agertu zen ga-
raiko belaunaldikoak gara gu, Lizarra-Garaziko su-
etenagertatuzeneankontzientziapolitikoahartuzue-
nekoa. Zenbati ez ote diote zaharragoek erran «zu-
ek ez zenituzten ‘grisak’ ezagutu?». Esaldi horrekin
bukatu nahi ziren, eta dira, oraindik ere, zaharren eta
gazteen arteko eztabaida politikoak. «Zuek ez zine-
ten bizi Franco zegoenean, zuek ez zineten ‘grisen’
aitzinean lasterka ibili...», halakoak erabili dira «Ixo!
Ez duzue kexarako eskubiderik» errateko. «Gure ga-
raiak bai gogorrak». Frankismo bukaeran eta tran-
tsizioan gazteak zirenen aldetik etorri izan dira gure
belaunaldiari egindako kritika horiek; aunitzetan, or-
duan polimilien inguruan ibilitako jendearen aldetik,
baina baita gerora ere ezker abertzaleko jarraitzaile
izaten segitu dutenen aldetik ere. Norberaren garai-
ko borroka ona zen, orduan bai iraultza justifikatuta
zegoen, eta orduko errepresioa gogorrenetan go-
gorrenazen.Gerogertatudena,biziozkexatzea.Bai-
na errealitatea da gure belaunaldiak hori horrela ze-
la onartu duela, ez duela zalantzan paratu aitzineko
garaiak gogorrak ez zirenik. Grisa daltonikoen kolo-
rea dela erraten da, eta agian daltonismo horrek era-
gotziko zien ‘grisen’ aitzinean ibili ziren horietako au-
nitzei ondoren etorri ziren urdinak, gorriak, beltzak
eta inoiz joan ez diren berdeak ez bereizten. Garai
bateko gazte errebelde horiek guttietsi egin dute on-
dorengo gazteek pairatutakoa. Garai bateko gazte-
ek, zahartzerakoan, Poliziaren radarrean egoteari u-
tzi zioten. 1990ko hamarkadatik honat ez dute ber-
tatik bertara ezagutu zer den kontrol batean beldu-
rra pasatzea, eta, hortaz, arazo horrek existitzeari
utzi dio. Belaunaldi horrek argudiatu ohi du gure be-
launaldia bizio material guztiekin hazi dela; hortaz,
borrokarako arrazoiak desagertu ziren? Aunitzetan,
gainera, bere garaian pistolekin ibilitakoak ere au-
sartu izandira pistolak soilik Poliziaren eskuetan iku-
si dituzten gazteei lezioak ematen. Alde batera uzten
dute gaur egun 30 urte baino guttiagoko gazte pila
bat daudela Poliziak torturatutakoak, gehienak inoiz
pistolarik ukitu gabekoak, gainera. Ausartu, eta
erran horiei zein gogorrak ziren zuen garaiak eta zu-
ek orduan bai, bazenutela borrokatzeko eskubidea,
baina gerora dena gaizki egin dela. Belaunaldien ar-
teko gatazkak beti gertatu dira historian. Agian he-
mendik hogei urtera gure belaunaldia hasiko da le-
zio merkeak ematen gazteagoei. Espero dezagun,
ordurako, lezioa guk ikasi izana. Ez dezagun ahan-
tzi Numantzia zaharrek errenditu zietela erromata-
rrei, gazteak borrokan segitzeko prest zeuden bitar-
tean.

Zuek ez zenituzten
‘grisak’ ezagutu
Mikel RODRIGUEZ LANDA
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Brigada
Antifaxista
Donbass-era
Jon APEZETXE MURUA
(Erratzu)

Novorrosia, izen be-
rriaetaaunitzentzateze-
zagunaizanarren,Ukrai-
na herrialdearen ekial-
dean aurkitzen da Erru-
siarekin muga eginez.

Ukrainako egoera
politikoa zeharo ozpin-
du da aurtengo otsaile-
an Kieven, bertako hiri-
buruan hasi ziren pro-
testak aprobetxatuz,
ultraeskuindaralderdiek
(svovoda, pravi sec-
tor…) emandako esta-
tu golpearen ondoren.
Errusiar izaeraorori (kul-
tura, hizkuntza…) go-
rrotoa dioten faxistek
boterea hartu bezain
pronto, ekialdeko biz-
tanleriarenkontrakoera-
so bortitza abiatu dute,
bertakoak baitira erru-
siar hiztunak eta kultu-
ra errusiarra dutenak.
Etengabeak dira Ukrai-
nakoGuardia Naziona-
la eta oligarka abera-
tsek finantziatutako
izaeranaziadutenpara-
militarrekegitendituzten
erailketabasatiak.Egu-
neroko ogia bihurtu di-
ra eskola, ospitale eta
merkatuen kontrako
bonbardaketak; auni-

tzetandebekatutakoar-
mamentua erabiltzen
dutelarik jendarte zibi-
laren kontra (errazimo-
ko bonbak kasu).

Faxista hauei aurre
egiteko, Novorrosiako
(Ukra ina ek ia ldea )
biztanleriak armak har-
tubehar izanditu.Ezdi-
rahauek izangerraabia-
tu dutenak; gerra gai-
nera etorri zaie eta ar-
ma bidez erresistitzea
bertzerik ez zaie geldi-
tu. Gaur egun, milizia-
noantifaxistahauek ika-
ragarrizkomoralzein in-
darrez,militarkiaunitzez
indartsuagoadenUkrai-
niararmadagibelerabo-
ta dute Novorrosiako
zonalde askotatik.

Milizia hauei gure el-
kartasuna adierazi eta
jendarte zibi la zein
egoeratanaurkitzenden
etabidebatezhauei la-
guntzahumanitarioahe-
larazteko, Banda Bas-
sotti talde italiarrak an-
tolatutako brigada an-
tifaxistarekinbateginez,
LuhansketaDonetskhi-
rietara joateko inten-
tzioarekin abiatu ginen
iraila bukaeran. Lehe-
nengo geldialdia Mos-
kun egin genuen berta-
ko areto batean Banda
Bassotti taldeak kon-
tzertu bat eskaini zue-
larik. Ondoko egunean
autobusa hartu eta No-
vorrosiarantz abiatu gi-

nen karabana osatzen
genuenbrigadistaguzti-
ak (italiarrak, gaztela-
rrak,greziarrak,asturia-
rrak, andaluziarrak eta
euskal herritarrak). Bi-
dean gindoazela pasa-
tzen ginen eskualdee-
tako herritarrek ongi
etorria egiten ziguten
musikari,oparietaguzti.

Mila bat kilometro
autobusez egin eta ge-
ro Errusiako Donetsk
herrira ailegatu ginen
zuzenean Novorrosia-
ko Luhansk herrira sar-
tuko ginelakoan. Herri
horretako jeneralbateta
ordezkari polítiko bat
gure bila etorri ziren
arren,Minskekosu-eten
akordioaren ondotik
mugak nazioarteko be-
giraleen zaintzapean
zeuden eta dokumen-
tazio arazo batzuk tar-
teko ezin izan genuen
muga gurutzatu.

Novorrosiako or-
dezkariak muga guru-
tzatzeko izan genituen
arazoen jakitungugana
hurbildu ziren Errusia-
ko Donetsk herrira eta
beraien herriak bizi du-
en hondamen egoerari
buruz luzeetazabal so-
lasteko aukera izan ge-
nuen.

Argi utzi ziguten gu-
re herrian hain hedatua
dagoen informazioage-
zurra dela, beraiek ez
direlaerrusiazaleak.Be-

raiek Ukrainarrak sen-
titzendirelabainaUkrai-
nia nazi baten alde ez
daudenez armak hartu
etaNovorrosia indepen-
dentebataldarrikatudu-
tela.Beraienborrokaas-
kapen borroka bat de-
la, Europa eta Estatu
Batuek babestutako
faxismoaren aurkako
askapen borroka. Po-
rochenkoburuduteneta
jendartezibilaheriotzaz
zigortzen duen ultraes-
kuindarren kontrako
erresistentzia borroka
alegia.

Novorrosiak aitzine-
ra begira izan dezake-
enproiektuariburuzgal-
detuta, oraingoz gerra
irabazteabertzenahirik
ez dutela adierazi zigu-
ten. Ezin dutela proiek-
tuhorretanpentsatu le-
hentasuna faxismoa
akabatzea denean. Le-
henego irabazi eta ge-
ro hitz egingo dutela
etorkizunari buruz.

Herritarrek jasaten
duten egoerari buruz
berriz,arrasgogorrade-
la argi utzi ziguten. Ne-
gua hurbiltzen ari den
honetan herri aunitze-
tan urik nahiz elektrizi-
taterik gabe aurkitzen
direla erran ziguten eta
gainera, etengabeko
bonbardaketen ondo-
rioz eraikin gehienak
egoera tamalgarrian
daudela. Banda Ba-

ssotti kantuaneta jana-
ria eta edaria lagun ge-
nituela agur erran eta
berriz Moskuko bidea
hartzeko ordua heldu
zitzaigun.

Hori egin aitzinetik
ordea,euskalherritargi-
sa beraien borrokan la-
guntza eskaintzeko zer
egin genezakeen gal-
detu genien. Informa-
zioa zabaltzeko eskatu
ziguten. Han gertatzen
ari den basakeriak lau
haizetara zabaltzeko.
Blokeo informatiboare-
kin hausteko. Adibide
gisa, gu han geundela
400 gorpu inguru zeu-
den hilobi komun bat
harrapatu zuten, orga-
noak falta zituzten gor-
pu askorekin. Nonbait
edo norbaitek argitara-
tu al du berr i hau?
1936an Espainian bizi-
tako gerra zibilaren an-
tzeko zerbait gertatzen
ari da momentu hone-
tanUkrainan.Taldeneo-
naziakEuroparBatasu-
na eta Ameriketako
EstatuBatuenbabespe-
an herri oso bat sun-
tsitzen ari dira. Bidega-
bekeria hauen aitzine-
an ixilikgelditzenbaga-
ra eta bertze aldera be-
giratzen badugu, hein
batean faxismo horren
konplize izanen gara.

Donbass izanen da
faxismoaren hilobi!!!

Ez dira pasako!!!

Irakurleak mintzo

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
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Prentsatik bildutakoak

«Berrogei urte nitue-
nean beheraldi modu-
ko bat izan nuen.
Zaharregia nintzela
pentsatu nuen eta ez
zuela balio aizkoran
aurrera segitzeak, ezin
izango nielako arerioei
kontra egin. Baina
berrogeita lau urtere-
kin berriz ere gogor
prestatzen hasi nin-
tzen, nere burua ongi
ikusi nuen eta geroztik
hainbat marka hobetu
eta apostu irabazi
ditut».

Mikel MINDEGIA
Aizkolari ohia
ZAZPIKA 2014.10.03

«Sexu ugari dago
liburuan, baina bada
besterik ere.
Batzuetan pentsatu
izan dut sexurik gabe
ere funtzionatu ahal
izango zuela istorioak,
baina, bizitza bezala,
ez zen gauza bera
izanen».
«Oso une zail batean
hasi nuen eleberria.
Ez nintzen espetxean
baina ezta libre ere.
Idazten hasi eta libre
izanen nintzela eraba-
ki nuen».

Ernesto PRAT
Idazlea
ORTZADAR 2014.10.11
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11 galdera labur

� Jabier LEGARRETA � Hernanin bizi den aranoarra

Nor dugu Jabier Legarreta?
AranokoXauxarbaserrianjaioa,se-
nideetan zazpigarrena naiz. 13 ur-
terekinHernanira ikasteraetorrieta
bertan gelditu nintzen, orain jubi-
latua nago.
Gipuzkoan bizi, baina aranoarra
beti aranoar?
Baibai.Asteanbehinhara joanbe-
har izaten dut, bestela zerbait fal-
tan izaten dut. Lehen korrika han-
dik hona etortzen nintzen eta orain
korrika joaten naiz hemendik hara.
Zein afizio dituzu?
Argazkiak ateratzea gustatzen zait
eta baita bidaiatu eta eskulanak
egitea ere.
Zer motatako lanak egiten ditu-
zu?
Denetik baina gehienbat egurra-
rekin jostailuak eta egiten aritzen
naiz. Etxean badut ganbara ttiki
bat eta hantxe aritzen naiz.
Aranon ateratako ar-
gazki politena?
Mallobaratzan,
Errekalkon atera-
takoren bat.
Ateratako argaz-
kiekin zer egiten
duzu?
Etxera joan eta
haiekinsaltxanari-
tzeagustatzenzait

etaherrianzerbaitetarakoeskatzen
badizkidate ere gustura uzten diz-
kiet.
Aranoko txokorik gustukoena?
Izugarri gustura joaten naiz errota
ingurura. Orain eroria dago baina
han badago erreka bat, goroldioa-
rekin betetako soro bat eta kaska-
daren bat ere bai.
Aranon antolatzen diren festeta-
tik zer gomendatuko zenuke?
Santiotakoferiaaskogustatzenzait,
Aranoko produktuak bildu eta jen-
de asko izaten da.
Bisitatu duzun tokirik politena?
Puerto Rico.
Gusturabisitatukozenukeenbat?

Extremadura aldea gus-
tatzen zait.
Amets bat?
Orain bizi naizen be-
zalaametsbateanbe-
zela bizi naiz eta ho-
rrelaxe segitzea.
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Zurrukutunaren
XXI. mendeko
bertsioarekin
irabazi du sari
handia Iruñean

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean be-

zalaxe, aurten ere Iru-
ñekoLaCocinadeÁlex
Mugica jatetxeko Alex
Mugica sukaldariak eta
Arantxa Sagastibeltza
sumillerrak lehenbiziko
postua, Urrezko Kate-
goriasaria lortudute Iru-

ñeko Kaxuela eta Ar-
doarenXIII.Astean.Aur-
ten, Zurrukutuna… to-
dos a una! izeneko
kaxuela aurkeztu dute:
baratzuri zopa bat, ba-
kailu tortilla fin batekin.
Saria ahobatez eman
zionepaimahaiarenus-
tez, “betiko plater bat
berrinterpretatu dute,
ukitu kurruxkatsua eta
zaporeenarmoniaema-
nez”. Alex Mugica lei-
tzarra pozik dago biga-
rren urtez segidan ira-
bazita: «Finaleraailega-
tzea sari bat da, baina

irabaztea loteria!», dio.
Bainasariaematerako-
an, kaxuelak laguntzen
duenardoarekin lortzen
duen konplizitatea ere
saritu dute eta horretan
beste leitzar batek du
meritua,ArantxaSagas-
tibeltzasumillerrak.«Za-
pore potenteko erreze-
ta denez, zaila izan zen
ardoa aukeratzea», ai-
patuduSagastibeltzak.
Azkenean, Urabain ar-
do ondua aukeratu zu-
en, «hurrengomokadu-
rako ahoa frexkatzen
duelako».

SUKALDARITZA � BIGARREN URTEZ SEGIDAN LORTU DU SARIA

Alex Mugicaren sukaldea
urrez jantzi da Nafarroako
Kaxuelaren Astean

ARGAZKIA: JAVIER BERGASA/D.NOTICIAS
Leitzako Alex Mugica sukaldaria eta Arantxa Sagastibeltza
sumillerra, pozik saritutako kaxuelarekin.

GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Langabezian dauden pertsonentzat Nire zale-

tasunamikronegoziobihurtu izenekoikastaroaan-
tolatu du Cedernak, Lesakako Udalaren laguntz-
az. Alkaiagan eginen da urriaren 30ean eta aza-
roaren 6, 13, 20 eta 27an, 09:30etik 12:30era. Be-
raz, hiruna orduko bortz saio izanen dira, 15 ordu
denera.

Edukieidagokienez,Sormena,Aitzindaritzaeta
ekintzailetarako trebetasunak eta Nire zaletasuna
mikronegozio bihurtu. Zaletasunak eta hobbyak
identifikatu.Horietatikabiatutanegozio-prototipo-
ak sortu ikasgaiak landuko dituzte. Informazioa
eta izen ematea , 948 567010 edo
sakana.admon@cederna.es.

BORTZIRIAK

Zaletasuna mikrononegozio
bihurtzeko ikastaroa antolatu du
Cedernak Alkaiagan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bidasoko Zerbitzu Zentroan eskainiko da ikastaroa.
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DONEZTEBEKO FERIAK 

Azaroaren 14an
goizean tratuan eta
arratsaldean herri kirol apustuan
San Martin ondoko ortziralean, azaroaren 14an, udazkeneko ferietako giroak  hartuko du herria.  Urtetako ohiturari eutsiz, goizean goizetik izanen
da zer ikusi eta erosia. Aziendek Merkatu Plaza ingurua beteko dute eta jakiak, nekazaritzako tresneria eta salmenta postuek jantziko dituzte

Doneztebeko ka rrikak. Bertako eta kanpoko saltzaileek, Doneztebarrak merkatari  elkartekoek,
 a rtisauek... jarritako postuetan pagotxaren bila
ibili eta bidenabar, taloak edota gaztainak jateko
aukera ere izanen dute bisitariek. Egun osoan

zehar feriatik buelta bat emateko
aukera izanen da,  saltzaileek pos-
tuak irekita edukiko baitituzte
egun osoan zehar.

Ganaduzaleen hitzordua
Urtero bezalaxe Merkatu Plaza
ganaduzale eta abeltzainen  biltoki
izanen da. Garai batean, azienda
sail ede rrak biltzen ziren bertan.
Gaur egun, abelburu gutxiago baina,
kalitatea mantentzea lortu da.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDICOL
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Herri kirolzaleen gozagarri
Feria eguneko bertze ezinbertzeko osa gaia bihurtu da herri kirol saioa. Urteak dara-
matzate ferietako arratsaldean herri kirol jaialdia antolatzen eta eskualdeko zein kan-
poko bisitari ugari elkartzen dira Bear Zana pilotalekuan.  Arratsaldeko 5:30etik aitzine -
ra hasiko da. 15 euro ordaindu beharko dira sarreragatik. Batzuetan jaialdi arrunta iza-
ten da baina bertze batzuetan txapelketaren bat ere jokoan izaten da. Aurten, Nafa -
rroako II. Mailako Aizkora txapelketa jokatu da.

Nafarroako II.Mailako   Aizkora
Txapelketako finala
Bortz aizkolari aurrez aurre arituko dira
garaipena eskuratzeko lehian. Tartean es-
kualdeko bi ordezkari izanen dira, Mieltxo
Mindegia zubietarra eta Asier Pellejero are-
soarra. Hauekin ba tera  Iker Vicente (Otsagi),
Aitor Senosiain (Olague), eta Goizeder Belzak
(Etxarri-Aranatz) arituko dira lehian. Egin be-
harreko lanak hauek izanen dira: bi kanaerdiko,
bi 60 ontzako eta oinbiko bat. Lehenengo bi
sailkatuak mailaz igoko dira.

Inaxio Perurena harriarekin
Aizkolarien ondotik Inaxio Perurenak harrija-
sotze erakustaldia eskainiko du. Hasteko,  200
kilokoari bi altxaldi, 250 kilokoari altxaldi bat eta 270 kilokoari altxaldi bat. Segidan, 200
kilokoari altxaldi bat eginen dio esku bakarrekin eta bukatzeko 111 kiloko bolarekin
saioa eskainiko du.

ARGAZKIAK: JUAN CARLOS IRIGOIEN

2013an  Nafarroako II.Mailako Arpana txapelketa  jokatu zen. Argazkian, irabazleak lanean. 



| 13ttipi-ttapa | 625 zbk.

2014.10.30

Duela bi urte hartu zuen Nafarroako
he rri kirol federazioko lehendakari kar-
gua Xabier Urrutia arraioztarrak eta
dezente gehiago daramatza herri kiro-
letan lehian. Eta bien artean aitortu
digu nahiago due la «plazako lehia
lehendakaritzakoa baino». Pasa den
urtean anaia rekin batera lortu zuen,
Donez tebeko jaialdian II.mailako Arpana
Txapelketako txapela eta baita lehen
mailan aritzeko txartela ere.
Hogeita hirugarren edizioa beteko du
aurtengoan Doneztebeko ferietako  herri
kirol jaialdiak.  Bertan,  Nafarroako
zenbait txapelketaren finalak jokatu
izan dira eta aurten, Nafarroako Aizko-
rako II.mailako finalaz gozatzeko au -
kera izanen dute zaleek. Emaitzari
dagokionez «ez dut sorpresa han -
diegirik espero, aunitz aldatu beharko lukete gauzek» aipatu digu.  Iker Vicente da
faborito nagusia, aurtengo proba guztiak irabazita eta aitortu digu «aurretik doa, na-
gusitasuna erakutsiz eta honi behatza sartzea ez da erraza izanen. Iker Vicente
lan motxean oso ongi  aritzen da, lan luzean Goñi errazago arituko da».
Nafarroan herri kirolen egoera zein den solasten hasita, «gauza batzuetan hobera egin

du, adibidez ema kumeen presentzia handitu
da eta maila altuan ari dira lehiatzen. Baina
bertze arlo batzuetan berriz, gibeletik ez da
heldu deus» aipatu digu kezka apur batekin.
Izan ere, aizkolariak plazan ikustea ez da arra -
roa  baina «txingak eraman edo orga jokoetan
eta ingudearekin aritzeko jendez  arrunt es-
kas gelditzen ari gara». Horren zergatiaz galde-
tuta, bere ustez gazteek «ez dute horrelako in-
dar esfortzurik egin nahi». Egoe rari buelta
emateko, exijentzia maila zertxobait apaltzea pro-
posatzen dute batzuk «adibidez  orga jokoan,
orga arinagoa erabiltzea, 200 kilokoaren or-
dez. Baina horrek benetan mesede eginen

lieke herri kirolei?». Xabierren ustez, «herri kirolek berezkoa duten xarma galtzeko
arris kua dago. Euskal herrian beti ikusi izan dira esfortzu handiko lanak eta jen-
dea horre tara lotu izan da. Erakarpen gaitasuna galdu dezakete kirol hauek orain
aldaketa horiek gauzatzen badira».
Bada aldatu den bertze egoera bat ere «herri kirolei indarra apustuek eman izan
die te. Apostuek, plazak bete izan dituzte eta horrela herri kirolek plazetan pre-
sentzia lortzen zuten. Orain ordea, diru kopuruak bajatu dira eta dena erdi legal
egin behar da, horrek gutxitu egin du apostuen indarra». Ez hori bakarrik, kirola -
riek prestatzeko ere garai batean baino zailtasun gehiago izaten diztuztela gaine ratu
digu «lehen herri gizonak edo mendi gizonak izaten ziren herri kiroletan  aritzen
zirenak eta bizpahiru hilabetez, azaro eta abendu artean lan gutxiago izaten
zutenez, prestatzeko aukera izaten zuten». Orain berriz, «fabrikan lan eginda eta
jendeak lanetik atera ondoren entrenatu behar izaten du. Nibela jeistea ia nor-
mala da.  Prestatzeko makina hobeak eduki, baina denbora falta izaten da, ezin
zarelako entrenamenduan bakarrik zentratu». 

«Ikusmin dezente
sortzen du Doneztebeko
jaialdiak. Plaza betetzen
da eta horretarako 500
 pertsona inguru behar
dira»

Xabier URRUTIA | Nafarroako
Herri Kirol Federazioko Lehend.

NAFARROAKO HERRI KIROL FEDERAZIOA

Hobera baina...
lantzeko aunitz oraindik

ARGAZKIA: JUAN CARLOS IRIGOIEN
Xabier Urrutia arpanlaria eta Nafarroako Herri Kirol

Federazioko Lehendakaria da.
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Afizio batek batzen ditu Errekako kideak: kirolerako grinak. Dantzan, eskubaloian, tria -
tloian, korrika, pilotan edo judoan, neska zein mutil; haur, gazte edo heldu... kirol es-
kaintza zabala dute aukeran.
Batzuk harat eta honat, lasterketetan parte hartuz eman dute uda.  Bertzeak urri hasieran 
hasi dira entrenamenduetan eta datozen asteetan hasiko dira lanean falta diren taldeak.  
Dantza taldea azaroaren 7an hasiko da lanean, 20:30ean egin dute hitzordua gimna-
sioan eta gogorarazi dute emakume zein gizonezkoei zuzendua dagoela taldea.
Azaroaren 8an, aurkeztuko dituzte Errekako Eskubaloi taldeak. Bederatzi talde osatu
dituzte denera eta zazpi ariko dira dagokien ligatan lehiatzen: seniorrak,kadete muti-
lak, kadete neskak, infantil neskak, bi alebin mixto eta alebin neskak lehiatuz. Aurre-
benjaminek eta senior neskek berriz, entrenatu baina baina ez dute oraingoz Liga
jokatuko. 17:30ean Seniorrek Anaitazarraren kontra jokatuko dute eta akitzean eginen
dute aurkezpena.  

Emakumeak korrika gogoz
Erreka Kirol Elkartearen azken urteetako berrikuntza nagusia Emakume Korrikalarien
Taldea osatzea izan da. Duela urte bete sortu zen taldea eta bigarren denboraldiari ekin
diote irailean. 20 emakume inguru daude egun taldean eta bi entrenatzaile izanen di-
tuzte saio bakoitzean: Iñigo Arregi (finkoa) eta Alfredo Telletxea eta Jokin Apezetxea (bi
astez behin txandaka). Gainera iaz baino hilabete bat gehiago entrenatuko dute, irailean
hasi baitira urrian hasi ordez. Horretaz gain, ordaindu beharreko kuota ere merkeagoa
izanen da: 8 euro, 12 euro ordaindu beharrean. Aurten bezalaxe,
urtean zehar froga desberdinetan parte hartzeko asmoa
dute: Doneztebeko San Silbes -
trea, Lilatoia, Doneztebeko
Krosa....eta taldeko izena
eta irudia daraman en-
trenatzeko  gehi garriren
bat ere  egiteko asmoa
dute. Elkarteko kideek
eskualdeko
emakumeak animatu
nahi dituzte, «talde irekia
da eta taldean ko rrika
 ar i t zea  gustuko duten
emakume guztiei luzatzen
diegu etorri eta kirola eginez
ongi pasatzeko gonbidapena».  

ERREKA KIROL ELKARTEA

Kirolariak duten  onena
emateko prest!



Olatz
Pagaldaik
‘Erdaldun
berrien kluba’
eskainiko du
Errekalden

TTIPI-TTAPA
Kafe Antzerki Zikloa

antolatu du aurten ere
Euskara Batzordeak,
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateareneta
KulturBatzordearen la-
guntzarekin.Azaroaren
7an, 22:00etan Erdal-
dun berrien kluba an-
tzezlana eskainiko du
OlatzPagaldaikErrekal-
den. Azaroaren 14an,
22:00etanGilkitxaro tal-
deak Urak ttiki dire an-
tzezlana aurkeztuko du
Katakun eta azaroaren
21ean, 22:00etan Ra-
mon Agirre eta Inazio
Tolosak Kokakola eta
bareaantzezlanaeskai-
niko dute Auzoan.

Udazken Kantu
afaria

AnjelMariezkurrenak
eta Mendiko sagardo-
tegiakantolatuta,Udaz-
ken kantu afaria eginen
da aza roaren 8an ,
21:00etan Ibardingo
Mendiko sagardotegi-
an. Ekitaldian, Honda-
rribiako Ama Guadalu-

pe trainerakoeskualde-
ko arraunlar iak ere
omenduko dituzte, A-
goitz Irazoki lesakarra
eta Iker Marizkurrena
sunbildarra,hainzuzen.
Afalondoan,kantuzari-
ko dira Bankako Men-
ditarrak, Aitor Ibarra,
FrantziskoetaAnjelMa-
riezkurrena. Txartelak
45eurotan (afaria eta li-
burua) salgai daude
Mendiko sagardotegi-
an eta 948 630302 edo
670365011telefonoan.

Baratzegintza
biodinamikoa

BaratzegintzaBiodi-
namikoa ikastaroa es-
kainiko da azaroaren 7,
8eta9an,Kaxernagaz-
tetxean, Kistiñe Berra-
ren eskutik.

Azaroaren 7an, or-
tziralarekin,19:00etatik
21:00etara Zer da bio-
dinamika? Solasaldia
eskaini ondotik afaria,
eta lotarakoaukera iza-
nen da.

Azaroaren8an, larun-
batean, 10:00etatik
14:00etara Biodinami-
karen azalpen teorikoa
eginen da. 14:00etan
bazkaria. 16:00etatik
20:00etara baratzera
ateraldia, prestaketa
biodinamikoakegineta
ematera.21:00etanafa-
ria, etaondotik, kantua,
musika...

Azaroaren9an, igan-
dean , 10 :00e ta t i k
14:00etara biodinami-

karen aplikazioa bara-
tzean, fruitu arboletan,
ogia egiterakoan, lan

garrantzitsuetan... ika-
siko dute. 14:00etan
bazkaria eta agurra.

BERA

KULTURA � HIRU EMANALDI IZANEN DITU

Kafe-Antzerki
Zikloa abiatuko
da azaroaren 7an

UTZITAKO ARGAZKIA

Letoniako abesbatza kantari azaroaren 1ean
Azken urteetako ohiturari eutsiz, Berako Abesbatzak Tolosako Nazioarteko Le-
hiaketan parte hartze duen abesbatzetako bat ekarriko du San Esteban elizan
kantatzera. Zehazki, Letoniako Riga hiriburuko Maska Yout Choir abesbatza
izanen da kantuan azaroaren 1ean, larunbatean 20:00etan. Berako Abesba-
tzak gogorarazi nahi du abestea gogoko duten guzientzat ateak zabalik ditue-
la. Heldu den urtea lasaixeago hartu nahi dute, errepertorio zabala errepasa-
tzeko eta abesti berriren bat ikasteko. Halere, bertze urte batez, Queimararen
Kofradiako ekitaldietan parte hartuko du abesbatzak Donostiako Udaletxean
abenduaren 7an.

TTIPI-TTAPA
JulioCaroBarojarenmendeurre-

neko ekitaldien baitan, erakusketa
inauguratu zen urriaren 24an, ortzi-
ralean Kultur Etxean. “Don Julioren
arrastoa” izenburupean, Julio Caro
Barojarenmunduahaurrei erakutsia
agertuko du erakusketak, sorginak
protagonistadituena.JulioCaroBa-
rojakberakmargotutakohainbatko-
adro ere ikusi ahal izanen dira, eta
Berako ikastetxeetako ikasleekegin-
dako marrazkiak bilduko dira ber-
tan, ikus-entzunezko batekin bate-
ra. Erakusketa hau azaroaren 23ra

arte bisitatu ahal izanen da, astele-
henetik ortziralera 17:00etatik
20:00etara, eta asteburuetan
11:00etatik13:00etaraeta17:00eta-
tik 20:00etara. Bertze aldetik, Lu-
rraren Egunaren ekitaldien baitan,
CaroBarojaren ingurukoargazkiera-
kusketa ere prestatu zuen Rosa
Errandoneak.

Azaroaren 9an, beratarrek antro-
pologoarekin egiten zituzten bidai-
ak oinarri dituen Emaitza taldearen
Los viajes de Don Julio antzezlana
ikusgai izanen da Kultur Etxean,
18:30ean. Sarrera 3 euro izanen da.

JULIO CARO BAROJAREN MENDEURRENA

‘Don Julioren arrastoa’ erakusketa zabaldu dute
Kultur Etxean azaroaren 23ra bitarte
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LESAKA

ELKARTEAK � AZAROAREN 15A BITARTE AURKEZ DAITEZKE LANAK

75. urteurrenerako logotipo
lehiaketa deitu du Beti Gaztek
Lehen saria 200
eurokoa izanen
da eta bigarrena
eta hirugarrena
50na eurokoak

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteak

2015eanhirutanhogei-
ta hamabortz urte be-
teko dituela eta, urte-
muga hori ospatzeko
garatuko diren ekitaldi-
ak eta jarduerak inden-
tifikatzeko logotipoaren
diseinuaaukeratzeko le-
hiaketa deitu du. Lanak
elkartearen egoitzan
aurkezteko epea aza-
roaren 15eko 13:00ak
arte irekiko da.

Lanakpapereanedo
euskarri digitalean aur-
kezten ahal dira, beti
ere,DINA4neurrian.Di-
gitalean,JPGnedobek-
torialean aurkez dai-
tezke, eta bai koloretan
bai zuri-beltzean erabi-
li ahal izanen diren lo-
gotipoak lehenetsikodi-
ra. Gaia nahiz koloreak
libre dira, baina elkar-
tearen koloreak erabil-
tzea (berdea, zuria, ho-
ria) baloratuko da. Le-
hiakide bakoitzak nahi
bertze lan aurkezditza-
ke.

Diseinu guztiak har-
tu eta Beti Gazte elkar-
tearen webgunean
(www.betigazte.net)
emanendiraargitaraeta

bazkideek abenduaren
1aartebotoaemanahal
izanen dute aukeratze-
ko zein diren hiru disei-
nurikhoberenak.Auke-
ratutakohiruhoberenen
artean, Zuzendaritza
Batzordeak erabakiko
du zein den irabazlea.
Saritutakohiru lanakBe-
ti Gazteren esku geldi-
tukodira.Gainerakoak,
erakusketa-aldiabuka-
tu ondotik itzuliko dira.
Lehenbiziko saria 200
eurokoa izanen da eta
bigarren eta hirugarren

sarirako, bakoitzak 50
euroko akzesita izanen
du.

Aukeratzen den lo-
goa Beti Gaztek erabi-
liko du 75. urteurrena
ospatzekoburutukodi-

ren jardueretanedoego-
ki iruditzenzaionbertze
edozeinetan. Arropen
diseinuetan,karteldegi-
anetabertzeeuskarrie-
tan ere erabili
ahal izanen du.

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO

Beti Gazteko heldu, jubenil eta kadeteak galdu gabe
Lerro hauek idazterakoan, Beti Gazteko hiru talde nagusien artean 16 partida
jokatu dituzte sasoi honetan eta alerik ere ez dute galdu. GipuzkoakoOhorezko
mailan jokatzen duten helduek (argazkian ageri direnak) bortz lehenbizikoak
berdinduondotik seigarrenean lortu zutenestreinekogaraipena.OhorezkoMai-
lako jubenilek bi partida berdindu eta hiru irabazi egin dituzte eta Gipuzkoako
lehen mailako kadeteek jokatutako bortzak irabazi (azkenekoan, 0-7 irabazi
zioten Gure Txokoari derbian). Gipuzkoako ligan hasiak direnak emakumezko-
ak dira. Hauek partida guziak galdu dituzte baina, aspaldiko partez, berriz ere
taldea zelairatzea da helburua.
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Ba al zenekien
Independentzia Eguna azaroaren 15ean os-
patuko dela herrian. Goizetik hasi eta egun
guztian, hitzaldiak, mural margoketak, mu-
sika,bazkaria…izanendira,etaEuskalHerri
osoko gazteak biltzen saiatuko dira. Gauean
eresegitukoduegitarauak,ekitaldiaetakon-
tzertuak eginen baitira.

?

Kirol, kultur eta
gizarte elkarteei
dirulaguntza
2015erakoKirol,Gizar-
teetaKulturelkarteen-
tzako dirulaguntza
deialdia zabaldu du
Udalak.Eskaerakaur-
kezteko epea azaroa-
ren 21ean bukatuko
da. Bertzalde, udale-
tik oroitarazi dutenez,
2014ko dirulaguntzen
justifikazio guztiak
abenduaren 19a bai-
no lehen aurkeztu be-
har dira. Bertzela, di-
rulaguntzagaldukoda.

Atarrabiako
Abesbatza
Harriondoan
Atarrabiako Abesba-
tzak emanaldia eskai-
nikoduazaroaren2an,
igande eguerd iko
12:30ean Harriondoa
Kultur Etxeko Txoko-
biko aretoan.

Irain ikastetxearen
fatxadako obrak
Irain eskolako fatxada
eraberritzeko lanak
MatiasMitxelenaerai-
kuntza enpresak egi-
nenditu,49.844,74eu-
roren truke. Abendua-
ren 2rako bukatu be-
harko du lana.

Bertso Zikloaren
azken txanpa
Azaroaren 1ean Zahar
Etxeko saioa eskaini-
ko dute bertso esko-
lako kideek 17:00etan
eta 23:00etan Lesaka
eta Iurretaren arteko
desafioa Haizeguan.
Azaroaren 8an gaz-
tain jatea Basurden.

� FLASH
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Jende
mugimendu
handia sumatu
zen

Irune eta Itsaso
Urriaren 19an Usa-

tegietako igandea os-
patu zen. Egun osoan
jende andana ibili zen
Lizaieta eta Usategie-
tan primerako egural-
dia zegoela aprobetxa-
tuz.Hegohaizeazenez,
uso gutti harrapatu zi-
tuzten saretan eta de-
netara, igande hau ar-
te, 16 dozena dituzte
harrapatuak. Arratsal-
de-ilunabarreanere jen-
de mugimendu handia
sumatu zen herrian eta

Gaubela taldearenerro-
meriarekin akabera
eman zitzaion egunari.

Udazkeneko Kultur
egunak

Euskara batzordeak
antolatuta, kultur egu-
nenbarrenean,urriaren
18an Kokakola eta ba-
rea antzezlana ikusgai
izan zen kultur etxean,
Ramon Agirre eta Ina-
zio Tolosaren eskutik.
OndotikplazanBeiratal-
dea, pintxoak, gaztai-
nak eta sagardoa izan
ziren.Urriaren24an,kul-
tur egunen barruan,
gaztetxoei zuzenduta-
ko Buatxabal antzerki
proiekzioa izan zenkul-
tur etxean.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 19AN

Eguraldi ezin
hobearekin egin
zen Usategietako
Igandea

ETXALAR

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Giro onean joan zen III. Gazte eguna
Urriaren 11ean ospatu zen III. Gazte eguna. Eguraldi ederra lagun giro onean
pasa zuten eguna herriko gazteek. Arratsean Kalera taldea, En Tol Sarmiento,
Ingoaldeu eta DJ Mattin Maia-ren kontzertuek eman zioten akabera bestari.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Jende aunitz hurbildu zen Usategietako Igandean.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
‘Kokakola eta barea’ Kultur Etxean..



Azaroaren 20ra
arte apuntatu
daiteke La Villa
jatetxean

TTIPI-TTAPA
Herriko gazteek Mi-

lagroraegunpasaanto-
latu dute azaroaren
29rako, kapeaz eta gi-
ro ederraz gozatzeko
asmoarekin. 09:00etan
abiatuko da autobusa
aparkalekutik eta Mila-
gron,kapeako lekuraai-
legatu ondotik bertan
ederki gosalduko dute
(xingarra, txistorra,
gazta…)etaondotikka-
pea izanendutebazkal-
tzeko ordura arte. Baz-
kariko menua ere aski
berezia izanendute:en-
tsalada keztatua eta
ahuntzgazta roiloa, ibe-
riar deliziak ogi tuma-
karekin, etxeko kroke-

tak, onddo nahaskia,
bakailaoarekin beteta-
kopiperrak, zezenbuz-
tana gisaduan edo bil-
dots errea (honek 4 eu-
roko gehigarria dauka),
dena ardo nafarrarekin
bustia. Postrerako, tei-
lak izozki eta txokolate

beroarekin eta kafea,
izanen dute. Bazkalon-
doan,beharbada“tore-
ro” gehiago animatuko
da kapearako eta dis-
koteka ere izanen dute,
bueltatzeko ordura ar-
te. 20:00etan aterako
dira Milagrotik herrira.

Egunpasakoprezioa
50eurokoada,gosaria,
bazkariaetakapeabar-
ne. Azaroaren 20ra bi-
tarteapuntatzenahalda
LaVilla jatetxeaneta ize-
na emateko momentu-
an 20 euro ordainduko
dira fidantza modura.
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IGANTZI

GIZARTEA � AZAROAREN 29RAKO

Milagron kapea eta egunpasa
antolatu dute herriko gazteek

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gazteak bestetako herri kirol saioan. Orain bertze “kirol” batean aritzeko aukera dute.

Hilerria
handitzeko lanak
LesakakoMikel Ubiria
eraikuntzaenpresaha-
sia da hilerriaren han-
ditze lanean. 85.532
euroko aurrekontua
aurkeztu zuen (BEZ
barne) eta azaro bu-
kaerarako bukatu be-
harko du lana. Gibe-
laldekobelagirazabal-
duko da hilerria eta ni-
txogehiagoeginendi-
ra.

Ttikitto ludoteka
azaroan hasiko da
Hirugarren urtez, Tti-
kitto ludotekan haste-
ko aukera izanen dute
urte eta erdi eta zazpi
urte arteko herriko
haurrek.Azaroarener-
ditsutik hasi eta Aste
Santura bitarte eskai-
niko dute zerbitzua
Olaia Matxikotek eta
Naroa Loinazek, aste-
lehen eta ortzegune-
tan16:00etatik18:30e-
ra Ziberrean. Zortzi
haurrekemandute ize-
na gaurgero, baina
oraindiknahiduengu-
zia apuntatu daiteke.

� FLASH
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ARANTZA

Egitarau zabala
prestatu du
Euskara
Batzordeak

Nerea ALTZURI
Ekitaldi zenbait aitzi-

neko alean zehaztu bal-
dinbagenituenere,aza-
roaren 8an, 19:30ean,
Erramun Martikorena
kantariaren eta Beñat
Mitxelena herriko akor-
deoilariareneskutikkan-
taldia izanendaudazke-
nekokulturaldiaborobil-
tzeko. Azken aldaketa-
rik ez bada, eskolako
gimnasioan izanen da.

Erramunazkenbola-
danhainbatherritankan-
taldiakeskaintzendabil,
bazkalondoetailunaba-
rretan. Beñatek ere urte
mordoskadaramazkies-
kusoinuarekinetaherrie-
takoinauteriedobertze-
lakoospakizunetanakor-
deoia jotzen du. Iaz,
Urrozko Artisau Egune-
an,bazkalondoanMarti-
korenakeskainitakokan-
taldian bera izan zen
akordeoilari.Oraingoho-
netan ere, seguru saio
ederra eginen dutela.

KULTUR EGUN GEHIAGO
Ortziral honetan,

17:00etan,3eta11urte-
kohaurrentzat ipuinkon-
talaria eta txokolatada
izanen dira Baskulan.
19:30ean, berriz, hete-
roaraueiburuzkoArraka-
la dokumentala ikusgai
izanendaetaeztabaida-
rekin akautuko dute.

Azaroaren1ean,Ekai-
tzaElkarteakantolatuta,
XIX.BaserritarrenEguna
izanen da. 10:00etatik
aitzinera,plazanetafron-
toian, herritarrekdituzten
baserriko produktu, ne-
kazaltresna,eskulaneta
aziendezosatutakomer-
katu edo azoka izanen
da. Aldi honetan ere,

gazta eta ahari lehiake-
tak izanen dira eta bie-
tan sariak izanen dira.
Aurten,estreinakoaldiz,
Pelle Ttiki Haur Eskola-
renbigarreneskuko jos-
tailuen azoka izanenda.
Edari eta pintxoak es-
kaintzekoosta-
tua ereparatu-
ko dute.

Bezperannahizegun
berean,postuakmunta-
tu eta biltzeko lana iza-
tenda.Hortaz,boronda-
tea eta aukera dutenak
ortziral honetan 18:00-
etan postuak paratzeko
bilduko dira. Larunba-
tean,berriz, lagunduna-
hi dutenak 18:00etan
postuak bildu eta fron-
toia garbitzera etor dai-
tezke.

Azaroaren 2an, Ekai-
tza Elkartean, mus eta
partxis txapelketak iza-
nen dira 17:30ean hasi-
ta. Sari ederrak jokoan!

Paris 365 Fundazioa
Parrokiatikbehartsuei

laguntzekobideberriba-
teningurukoinformazioa
ailegatuzaigu.Paris365
Fundazioa Iruñeko jen-
darteanbaztertuaksen-
titzen diren behartsuen
alde lan haundia egiten
ari da eta erakunde ho-
nekin elkarlana hasi da.
Helburuafundazioaribe-
re zereginean laguntzea
da, Arantza, Igantzi na-
hiz Bortzirietako herrie-
tanlandinamikabatsor-
tuz. Xehetasun gehiago
21. orrialdean.

KULTURA � KULTUR EGUNEN BARNE

Erramun Martikorena eta Beñat
Mitxelenarekin kantaldia azaroaren 8an

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere gisa aunitzetako postuak paratuko dituzte herritarrek Baserritarren Egunean.

Ba al zenekien…
ETB1ekoHerri txiki, infernuhandi izenekosaioberriagrabatzenibilidirela
herrian?Hamabortzbataranztarrekinelkarrizketakegindituzteetailbeltze-
tik aitzinera emitituko dute telebistan. Hala ere, hori baino lehen, herrian
aurkezpena eginen dute eta aurkezpen hori ortzegun honetan, urriak 30,
izanenda20:00etan frontoian.Publikogisaedozein joandaiteke ikustera.

?
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Nahi duten guztiek
kolabora dezakete

TTIPI-TTAPA
Behartsuei laguntzaeskainiz,

Arantza eta Igantziko Parrokiek
zortzi urtez kolaboratu duteBe-
har-Bidasoaerakundearekin: ja-
nari-bilketak eginez, erabilitako
arropak emanez, diruz lagun-
duz... Azken bi urteotan, arropa
IruñekoGurutzeGorriraeraman
dute eta orain, berriz, Paris 365
GizakiaHerritarrekinhasidirael-
karlanean,Iruñekogizarteanbaz-
tertuak diren behartsuei lagun-
tzen dien fundazioarekin.

Erakunde honek egunero 70
lagunihiruotordueurobatentru-
keematendizkie,hamabortzero
janari-saskiak banatzen ditu,
aterperikezduteneisaldaberoa
eta laguntza eskaini, laguntza
juridikoa etorkinei, langabezian
daudeneibaliabideak,kulturar-
loanliburutegia,prentsa,ordena-
gailua eta internet, jokoak eta
deskantsatzekoguneakeskain-
tzen ditu, haurrentzako presta-
kuntzarako programa... Etxerik
gabe gelditzen direnei momen-
tuko laguntza emateko bortz
etxebizitza ere baditu eta lana
lortzekoprestakuntzatailerraere
eskaintzen du.

Fundazioarekin elkarlanean
ArantzaetaIgantzikoParrokiak
hasibadiraere,kolaboratunahi
duen bertze herrietako edozei-
nekereparte hardezake, Iruñe-
an edo bakoitzak bere herrian
izenaemanez.Gisaberean,etxe-
tresna ttikiak, arropak, oineta-
koak, poltsak, liburuak eta hau-
rrentzakojolasakemandaitezke,
Fundazioak dendan sal ditzan.
Horiek eman nahi dituenak la-
runbatetan 10:00etatik 12:00-
etara Arantzan Puri Leizak Osi-
ña karrikan duen garajera era-
manditzake,edoIgantzinParro-
kiko Zentrora. Nahiago duenak
948 634030ra deitu eta etxetik
pasako zaizkio bila. Diru-lagun-
tzaematekoaukeraerebadago:
LaCaixanES36210021738502
0053 2487 zenbakian eta Rural
Kutxan ES32 3008 0073 1130
20832923zenbakian.Urteabu-
katzean, laguntzaemanduena-
rierrezibobatemanenzaioerren-
taaitorpeneandagokiondeskon-
tua izan dezan eta horretarako
garrantzitsua izanendadiru-sa-
rrera egiterakoan, izena, bi abi-
zenak eta telefono zenbakia
bankuan garbi jakinaraztea.

Aipatutakoezgain,abendua-
ren 13an, janari bilketa eginen
duteArantzaneta IgantzinPa-
ris365Fundazioari laguntzeko.

ELKARTASUNA � BEHARTSUENTZAKO LAGUNTZA

Paris 365 Fundazioarekin
elkarlanean hasi dira
Arantza eta Igantziko
Parrokiak

UTZITAKO ARGAZKIA

Arantza eta Igantziko boluntarioak.

GIZARTEA



Orain arte
otsailean
sartzen ziren
kide berriak
baina aldatzea
erabaki dute
urriaren 15eko
bileran

Maider PETRIRENA
Ikasturteko hasiera-

ko bilera egin zuen Gu-
raso Elkarteak urriaren
15ean. Aipatzeko hain-
batgai izanzituzten.Al-
daketa ttiki bat propo-
satuzutenorainarte jun-
tandaudeneketaonar-
tutzatemanzenbileran.
Beraz,hemendikaurre-
ra Guraso Elkarteko ki-
de aldaketak urriko hi-
labeteaneginendiraeta
ez orain arte bezala
otsailean. Honela, mo-
mentu honetan eta o-
tsailera bitarte zazpi ki-
de izanen dira guraso
elkarteko juntan: Silvia
Fernandez, Nerea Pe-
trirena, Marisol San-
ches, Lourdes Indako-
etxea, Maider Petrire-
na, eta sartu diren bi ki-
de bolondres Rakel
UrtxegietaKoroZelaie-
ta. 2015ko otsailean, bi

urte pasa ondoren,
Lourdes eta Maiderrek
uzteko txandaailegatu-
ko da. Ondorioz bortz
kide geldituko dira,
urrirabitarte.Urrianber-
tze hiru kide berri sar-
tukodiraetazortzi ego-
nen dira 2016ko otsai-
lerabitarte.OrduanNe-
rea, Marisol eta Silvia
aterako dira eta behin
betikobortzkide izanen
dira.

Natur argazkiak
kanpinean

Iñaki Atxa argazkila-
ri elizondarraren Para-
disu basatia, oihanetan
barrena basabizitzaren
aztarnen atzetik natur
argazkierakusketa ikus-
gai izanen da Arizti
gainkanpineanazaroa-
ren 1etik abenduaren
15era.

GIZARTEA � IKASTURTEKO LEHEN BILERA

Guraso
Elkarteko kideen
aldaketak urrian
eginen dituzte

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herrera anaiek lanean bikain
segitzen dute
Urriaren 12an Diario de Navarra Ope-
neko 3. karrera izan zuten Eneko eta

KoldoHerrera anaiekOrorbian. Enekok 7. postua lortu zuen, Koldok berriz 2.na.
Hurrengo astean, urriaren 18an Peraltan izan zuten karrera. Hemen biek po-
diuma lortu zuten. Enekok 3. postua eta Koldok berriz ere 2.na. Argazkietan,
Eneko Ororbiako karreran eta Peraltako podiumean. Zuzenketa ttiki bat aurre-
ko TTIPI-TTAPAn jarritakoarekin. Urriaren 5ean berriz ere Logroñon jokatu zela
jarri genuen, baina urriaren 5ean Oteiza de la Solanan izan zen karrera.
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ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Donostialdean
Ulibeltzak Mendi Taldeak ere segitzen du irteere-
kin. Urriaren 12an Pasaia-Donostia-Pasaia ibilbi-
dea egin zuten. Eguraldi ederra, bista pare-
gabeak. Ezin hobeki pasatu zuten.

Ba al zenekien
Urriaren 20tik azaroaren 28ra bitarte Nafa-
rroako Gobernutik Sunbillako eskolara fruta
bidaliko dutela

?

Dantza ikastaroak
Irailaren 26an dantza
jaialdia izan zen, on-
doren oporralditxoa
etaazaroako lehenen-
go astean berriro ha-
siko dira talde guztiak
dantzak ikasten.

Ehiza garaia
Urriko denbora eder
hauekin batera, uso
ehiza ere hasia da.
Ehiztariakzerurabegi-
ra egon ohi dira, eta
tartean urriaren 18ko
asteburuan bezalaxe,
uso aunitz ehizatzeko
aukera izatendute.Ba-
surde ehiztariak ere
kontent, urriaren 19an
bibasurdehil zituzten.

� FLASH

ARGAZKIA: INAKI ATXA
Erakusketaren kartela.



Marga ERDOZAIN
Con la Iglesiahemos

topado, liburuaren le-
hendabizikoatalakdio-
en bezala Elizak eta pi-
lotak binomio uniber-
tsala osatzen dute. Pi-
lota eta elizaren arteko
harremanak abiapun-
tutzat hartu ditu Tibur-
tzioArraztoakEntreDios
y la pelota liburua argi-
taratzeko.

Lau urteko doku-
mentazio lanarenondo-
tik pilota eta, batez ere,
laxoarekinmaitemindu-
ta dagoen egile honek
historikoki apezekpilo-
tamunduarekin izanda-
ko harremanak harilka-
tu ditu. Liburutik azpi-
marratzenahaldirenka-
pituluen artean honako
hauek dira: joku honen
udal arautegia, elizak
ezarritako debekuak,
apezek nola saihesten
zituztendebekuhoriek,
pilota jokuakeremusa-
kratuetan (eliza atarie-
tan, kanposantuetan),
enparantza eta frontoi-
en inaugurazioetan zer
nolako bedeinkazioak
egiten ziren, apustuak,
pilotaren patroiak (San
Francisco Javier…).
Erabilitako iturriek eta
dokumentatutako ma-
terialek liburuari balioa
ematen diote, baina bi-
txikeriek eta hurbileko
testigantzek irakurketa
atseginagoa errazten
dute.Testigantzahorie-
tanhainbatapezekegin-

dako ekarpenak ere
azpimarratubehardira.
Azken finean, historia
nagusiaren gertutasu-
na jende apalak egiten
baitu.Liburuanagertzen
diren 100 argazki baino
gehiagok ere testuaren
balioa eta indarra eder-
tzen dute.

PILOTARI LOTUTAKO
IBILBIDE OPAROA

Liburu honekin Ti-
burtzio Arraztoak osa-
tzen du bere liburu eta
dokumentubilduma,pi-
lota eta laxoari buruzko
beste4 liburuetadoku-
mental bat egin baititu.
Iruritan jaioabainadue-
laanitzDonezteben fin-
katutako irakasle jubi-
latuhonek ttikitatik,ba-
tez ere, Jesus Jaimere-
na apezarengandik ja-
so du pilota eta laxoa-
rekiko zaletasuna,mai-
tasunbihurtudena. Ho-
ni esker Arraztoak la-
xoaren inguruan egin-
dako lanemankorra as-
kiezagunadugudenok.
Espero dezagun bere
pilotakaden oihartzuna
anitzurtezentzutea bai
gure frontoietannolaar-
gitalpengehiagotanere.

Doneztebarrak
100 euroko sei bale

DoneztebarrakMer-
katari eta Zerbitzu El-
karteak udazkeneko
kanpainaburutudu100
euruko sei bale bana-
tuz. KaxinSein (Donez-
tebe), Begoña Elizalde
(Doneztebe), Jesus
Sanzberro (Etxalar), Ri-
taUrrutia (Elizondo),Jo-
sune Ibarra (Narbarte)
eta Jesus Zozaya (U-
rroz) dira irabazleak.

Erreka dantza
taldeko helduak

ErrekaDantzaTalde-
ak azaroaren 7an hel-
duen taldeadantzan ja-
rriko du. Lehen hitzor-
dua egun horretan iza-
nen da eta ortziralero
gaueko 8:30ean esko-
letako gimnasioan bil-
duko dira. Aurten bere-
zikigizasemeizuzendu-
takooharra taldeanpar-
te hartzera animatuz.
Horixebakarrik faltaba-
itzaio talde honi, mutil
dantzari gehia-
go.

KULTURA � URRIAREN 17AN AURKEZTU ZUEN

‘Entre Dios y la
pelota’ liburua
idatzi du
Tiburcio
Arraztoak

DONEZTEBE

Ba al zenekien
Duela gutxi Himalaian, Nepalen, ekaitz bor-
titz baten ondorioz ezbehar larria nozitu zu-
ten mendizaleen artean herriko mendizale
bat zegoela trekking-a egiten. Zorionez ez
zaio deus pasatu eta bere abentura segitze-
ko aukera izan du. Bizitutakoa kontatuko du!

?
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ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Tiburcio Arraztoa, bere azken liburuarekin.
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Abarun
aterpetxeko
urteurrena eta
San Martin
bestak
ospatuko
dituzte

Arkaitz MINDEGIA
Urriaren 31an aur-

tizkoAbarunAterpetxe-
an urteurreneko kuba-
tar besta ospatuko du-
te. Duela urte bat ireki
zutenaterpeahirugazte
hauek eta geroztik gisa
guzietako bestak eta
ekitaldiak antolatu di-
tuzte. Aterpetxe eta
ostatu zerbitzuaz apar-
te, karaokea, Santo To-
mas eguna, haurrekin
kanpaldiak...

Urr iko azkeneko
egunerako gisa guzie-
tako ekitaldiak antola-
tu dituzte, egitarau za-
balarekin:

17:00etatik 18:00
haurrentzakodisko-fes-
ta

18:00etatik 20:00e-
tara ate irekiak aterpea
ezagutzeko (beraienes-
kuekinapaindutakoge-
lak eta aterpetxea ikus-
teko aukera).

21:00etan Kubatar
afaria eskainiko dute.

22:30etik aurrera La
Jodedera taldearen
kontzertua. Gau osoan
sorpresak izanen dire-
la gaineratu dute, ani-
mazaitezteetaospade-
zagundenak elkarrekin
Abarun aterpetxearen
urteurrena.

Aurtizko bestak
San Martin besteta-

ko egitaraua ere prest
dute aurtiztarrek.

ORTZIRALA, AZAROAK 7
• 12:00etan aizkora
apustua.

•13:00etanherriko fes-
tei hasiera ematen di-

en txupinazoa eta on-
dotik herriko txistula-
ri eta trikitilariekin he-
rriari itzulia.

•14:00etanHerribazka-
riaelkarteanAlaiaMar-
tin eta Ander Lizarral-
de bertsolariekin eta
akordeoilariarekinkan-
tu xaharrak eta dan-
tzak.

• Arratsalde eta gaue-
an dantzaldia akoe-
deoilariarekin.Abarun
aterpetxean zopak
emanen dira.

LARUNBATA, AZAROAK 8
• 10:00etan kalejira he-
rriko txistulari eta tri-
kitilariekin.

• 12:00etan kirola na-
gusituko da herriko
frontoian.

• 17:00etan Mendaur

trikitixa eskolaren jai-
aldia (Aurtitz, Legasa,
Sunbilla, Oronoz-mu-
gairi etaArizkungoes-
koletako ikasleekpar-
te hartuko dute).

• 00:30etik aurrera Es-
tu&Larri eta Trikidantz
taldeen kontzertuak.

IGANDEA, AZAROAK 9
• 10:00etan kalejira he-
rriko txistulari eta tri-
kitilariekin. Goizean
MalerrekaTrukerreka-
reneskutikartisauazo-
ka eginen da.

• 17:00etan Ibintza tal-
deko dantzarien era-
kustaldia.

•Arratsalde-ilunabarre-
an dantzaldia.

ASTELEHENA, AZAROAK 10
• 10:00etan kalejira he-

rriko txistulari eta tri-
kitilariekin.

•12:00etangazteenar-
tean jokatutako pilota
txapelketako finalak.

• 13:30ean haurren
bazkaria.

• Arratsaldean haur jo-
koak.

• Ilunabar-gau partean
mus txapelketa.

ASTEARTEA, AZAROAK 11
• 10:00etan kalejira he-
rriko txistulari eta tri-
kitilariekin.

• 12:00etan Meza Na-
gusia San Martin eli-
zan.

• 13:00etan Abarun
aterpetxean herrita-
rrendako luntxa.

• Arratsaldean tortilla
eta postre lehiaketa,
bestak akitzeko.

OSPAKIZUNAK � AZAROKO LEHEN ASTEBURUETAN

Musika eta
bestak alaituko
ditu Aurtizko
txokoak

ITUREN

ARGAZKIA: ANA DANBORIENA
Trikidantz taldea Nafarroa Oinezeko emanaldian. Orain, Aurtizko bestetan ariko da.



Urriaren 31n
Donamariako
Herriko
Ostatuan bilera
irekia antolatu
du 20:00etan

Marga ERDOZAIN
Nazio mailan ezarri

direnerronkaberriaketa
adostutakoegutegiaren
barrenean murgilduta,
MalerrekakoGureEsku
Dago ekimena susta-
tzen duen batzordeak
berrizere lanariekindio.
Ikasturtehonetanabia-
tutako bidea eta ildoa
zehazteko bilera idekia
deitu dute batzordeki-
deek, ekimen hau bul-
tzatu nahi duen guzien
ekarpenakjasotzekoas-

moz. Horretarako, urri-
aren 31n, ortziralean
20:00etan Donamaria-
ko erabil anitzeko are-
toan bilera idekia anto-
latu da. Egun horretan
batzordekideek Gure
EskuDago ekimenaren
egoera azalduko dute
eta etorkizunean ba-
tzorde hau agenda, le-
hentasunak eta lanak
zehazten saiatuko da.
Bilerarenondotikberen-
du goxoa izanen da.

MOSAIKO ERRALDOIA
Hitzorduhorretazga-

in ere, batzordeak jen-
dea animatu nahi du
azaroaren 8an Donos-
tiako Zurriola hondar-
t zan 11 :00e ta t i k
13:00etaraosatukoden
mosaikoerraldoian par-
te hartzera.

TTIPI-TTAPA
Biderkatu Euskara

solaslagunen magiare-
kindaaurtengokanpai-
naren leloa eta dagoe-
nekoMalerrekanbazter
guzietara zabaltzen ari
da. Euskaraz solasteko
ohitura dutenak eta
mintzapraktikaeginna-
hi duten pertsonak bil-
tzen dira Solaslaguna
programan.

Solaslagunean par-
te hartzeko izena eman
behar da Doneztebeko
IKA euskaltegian (948
451555)edoMankomu-
nitateko Euskara Zer-

bitzuan (948 451746).
Malerrekako guraso el-
karteen bidez ekimen
hau zabalduko da inte-
resa duten gurasoak
bertako taldeetan txer-
tatzeko edo gurasola-
guna taldeak ere sor-

tzeko.Aurtengokanpai-
naren helburua da iaz
Malerrekanmartxan ja-
rri ziren hiru taldeak
mantentzea eta, ahal
bada,gurasolagunatal-
deren bat osa-
tzea.
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MALERREKA

GIZARTEA � IKASTURTEKO LEHEN BILERA

Malerrekako
Gure Esku Dago
berriz ere lanean

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Apirilean egin zen Gure Esku Dago dinamikaren aurkezpena Malerrekan.

Ba al zenekien
Emakume eta Kirola Nafarroako Gobernua-
ran kanpainaren baitan, bi ekimen antolatu
direla urriaren 31n; Osasun Etxeak bultzatu-
ta. 10:30ean stand informatiboa izanen da
Doneztebeko Merkatuko Plazan, nahi duten
emakumeei aholku emanez. 11:30ean, Ema-
kumeetaKirolari buruzkohitzaldia izanenda
Mankomunitateko aretoan.

?

IKASTURTE HONETAKO SOLASLAGUN EKIMENA MARTXAN DA

Iazko solaslagun kopura eta martxan ziren taldeak
mantentzeko erronka ezarri da







Herrian bizi
diren umeen
argazkiekin
egindako
egutegiak
arrakasta
handia izan du

Fermin ETXEKOLONEA
Herriko gazteek an-

tolatutako Euskararen
Egunak bi egun hartu
ditu aurten ere, urriaren
10eta11. Egunhandia,
noski, larunbata izan
zen,bainaostiraletikso-
matuzenmugimendua.
Ostiral arratsaldean
Errandonea ostatuan
egin zen Pintxo lehia-
ketan hogei pintxo aur-
keztu ziren eta Itziar
Smithek lortu zuen le-

hen saria, Maribel Eli-
zalde izan zen bigarre-
na eta Yolanda Salabu-
ru hirugarren. Mus txa-
pelketan, berriz, Txo-
min Hualde eta Xabier
Bendoirosuertatuziren
txapeldun, finaleanXan-
ti Hualderi eta David
Juanikorenari irabazita.
Guajiroen eskutik kon-
tzertua aditzeko auke-
ra ere izan zen.

Herriko hameka es-
kulangileen lanak ikus-
gai eta erosgai izan zi-
ren larunbat goiz-goi-
zetik: egur laneanMigel
Arregi,XantiHualdeeta
Luis Mari Esarte. Joxe-
pa Loiarte eta bere tal-
deataloekin;MaribelEli-
zaldepiper-opilak,Kar-
mele Bendoiro okinak,
InmatxoGrajirenaeztia;
LurdesElizaldeetaAni-

ta Hualde barazkiekin,
Andrew eta Itziar Smith
argazki eta oihalak;
Fausti Juanikorena jo-
sitako arroparekin. He-
rrikoOstatuakpostupo-
litenabozkatzekoauke-
ra eman zuen etaMigel
Arregiren postuak ira-
bazi zuen. Bi lagunen-
dakootordua irabazizu-
en. Herri bazkarian 12
botil txanpainereeskai-
ni zituztenHerrikoOsta-
tuko nagusi berriek.

Zaldi itzulia egiteko
aukera izan zen eta
gaztaetaurdaiazpikoa-
ren postua ere jarri zen,
jendeak pisua asma-
tzeko apostua egin ze-

zan. Azkenean, gehien
hurbildu zirenak Aran-
txaSantesteban (gazta)
eta Imanol Baleztena
Exkurra (urdaiazpikoa)
izan ziren. Tomate bat
ere plazaratu zen eta
Marina Argote izan zen
pisura gehien hurbildu
zena. Joalduneketa tri-
kitilariek ere giroa jarri
zuten plaza inguruan.
Aspaldian ikustenezzen
herri kirol saioa ere es-
kaini zuten herriko nes-
ka-mutilek.

Txitxilu elkarteak
egutegiak egin zituen
herrian bizi diren hau-
rrenargazkiekinetaarra-
kasta izugarria izan zu-

en. Bestalde, sakeleko
egutegiak ere saldu zi-
tuzten eta arratsaldeko
zozketan jendetzahan-
dia bildu zen. Inguruko
komertzioek emanda-
ko gauzekin 26 sorta
eginzirenetakomertzio
horien laguntza ere es-
kertu nahi izan dute an-
tolatzaileek.

Bertso bazkaria ani-
matua joan zen, Agin
Laburu eta Jexux Mari
Irazuren bertsoekin eta
arratsalde-gau-goizal-
deanere izanzirenhaur
jokoak, Muxikoak eta
musika aditu eta dan-
tzatzeko aukera, ordu
txikiak arte.

ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 10 ETA 11N

Euskararen
Eguna giro
ederrean joan da
aurtengoan ere

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Joaldunak, 65 heldu eta 17 haur bildu zituen herri bazkaria, herri kirolak eta Eñaut Elorrieta
kantari. Euskararen Egunaren irudi batzuk.
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TTIPI-TTAPA
Duela 16 urte hasi zen Iriarteko Mi-

gel Arregi egurra lantzen, jubilatu ze-
nean, «denbora pasa». Hainbat lanen
artean, iaz Mikel Aingeruaren irudia
egin zuen. Orain, Zubietako joalduna
atera du urki enborretik, urte erdiko la-
naren ondotik.

Mikel Arregik koadroak, erlojuak,
hautsontziak... lan saila egin ditu, bai-
ta 13,5 metroko egurrezko kate bat
ere. Denak ere etxerako edo oparitze-
ko landu ditu, eta ez saltzeko. Orain-
goan, oraindik lan handia egin behar
izanduurki enborretik joaldunaren iru-
dia ateratzeko. Izan ere, xehetasun
guztiak zaindu ditu eta Zubietako jo-

aldunek gerrian lotzen duten ardila-
rruko ileak ere urki enborretik atera di-
tu, banan-bana. Ttuntturruko zintak
irudikatzen dituzten xaflak, azotea eta
lepokozapia,berriz,gaztainarekinegin
ditu. Apiril-maiatzean gogoratu zi-
tzaion lan honetan hastea, «hiru se-
meak joaldunak ditut eta haientzako
oroigarri gisara». Lanari lotu eta «egun
batzuetan zortzi orduz, besteetan or-
du erdi bat…» pazientziaz eta txukun-
tasunez landudu joalduna.Aurrerabe-
gira, zail ikusten du halako lan luzee-
tan aritzea, «bizkarrerako eta bistara-
ko ez dabatere ona», aipatu digu. Bai-
na zura lantzeneta lan ttikiagoetanse-
gitzeko asmoa du Arregik.

ESKULANA

Joaldunaren irudia urki enborrean pazientziaz
eta txukun landu du Migel Arregi herritarrak
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Hondarribiko
Luis
Sorzabalbere
eta Trinidad
Arruabarrenak
Diamantezko
Ezteiak ospatu
dituzte

Fernando ETXEBERRIA
Donezteben ospatu

zenArkupeakElkartea-
renegunaurriaren16an.
Ohikoadenez,omenal-
dietarako tarterik ere
izan zen meza ondotik.
Platinozko Ezteiak os-
patzenzituenbikotebat
(HondarribikoLuisSor-
zabalbere eta Trinidad
Arruabarrenak 60 urte
bete dituzte ezkondu-
rik),UrrezkoEzteiakos-
patzen zituzten 10 bi-
koteeta85urtebetedi-
tuz ten 31 bazk ide
omendu dituzte. Eder-
ki bazkaldu zuten kirol-
degian eta musika eta
dantza artean akitu zu-
ten bere egun berezia.

Benidormera bidaia
91 elkartekide Beni-

dormen izan dira iraila-
ren 29tik urriaren 11ra
arte. Bi hoteletan hartu
dute ostatu, 51kPosei-
donen eta 40k Bristol
hotelean. Aurreko ur-
teetanFeniciahotelean
hartu izan dute ostatu
eta aldaketa ona izan
dela aipatu dute, insta-
lazio hobeak dituelako
honek. Eguraldiaere la-

gun izan zuten, urriaren
5ean izan ezik, ekaitza
lehertubaitzen.Halaere,
ordu erdira barealdia
etorri zen eta berriro
hondartzaz gozatzeko
aukera izanzen. Bidaia-
rien artean, 23 elkarte-
kide Gudalest herria
ezagutzera joan ziren.
Herri honetara sartze-
ko, harrian egina dago-
en ate bat pasatu be-
hardaeta ingurukoikus-
pegia nahiz museoan
jarria duten 12.000 ki-
loko jaiotza ere ikusga-
rriak dira. Palop herriko
bixita ere interesgarria
izan zen, plaza ingura-
tzen duten 221 itturri
baititu. Batzuk itsason-
tzia hartu eta Calpera
joanziren, Ifach-ekoha-
itza ikustera.

Santiago Bidea
Hamabielkartekidek

osatutako taldeakSan-
tiagoBidea osatu dute.
Irailaren 26an bukatu
zutenazkenetapa.Egi-
aztagiriak jaso ondotik
katedralera joan ziren
Santiago besarkatzera
eta botafumeiroaren
ikuskizunaz gozatzera.
Beste taldeak Fonce-
badonen bukatu zuen
ibilbidea eta heldu den
urtekomaiatzetikaurre-
raegingoditu faltazaiz-
kion bederatzi etapak.

Ikastaroen hasiera
Urriaren 1ean, hasi

dira Leitza, Bera, Do-
neztebeetaElizondoko
informatika ikastaroak.

ARKUPEAK

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 16AN

Ohorezko
bazkideak
omendu dituzte
Donezteben

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteak omendutakoak. Beheitian, Hondarribiko senar-emazteak eta familia.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Benidorm inguruan edo Santiagon, ez dira geldi egotekoak Arkupeak elkarteko bazkideak.
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Beintzako
bikotea
nagusitu zen
aizkoran

Arantxa ITURRALDE
Udazkenar i ongi

etorria emateko asmo-
tan, besta giroan hasi
diraBeintza-Labaienen.
Urriaren 11nherritarrek
gozatzeko aukera izan
zuten Ittur-Ondo elkar-
teak antolatutako hain-
bat ekitalditan.

Batetik, eta nola ez,
aizkoraerakustaldiaes-
kaini zutenherrikobibi-
kotek: Etxeberria ana-
iak beintzarrak (Jesus
etaMiguelAnjel), garai-
le suertatu zirenak, eta
Jazinto eta Pello laba-
indarrak.

Bestetik, afari ede-
rra izan zen elkartean;
piperrada, txuleta, sal-
daeta tarta.Betikoeus-
kal kantu zaharrak kan-
tatu ziren afal ondoren
eta giro politaz goza-
tzeko aukera izan zen.

BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 11N

Udazken Besta
ospatu dute
Ittur-Ondo
elkartean

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Aizkora apostuan, Beintzako bikotea nagusitu zitzaion Labaiengoari. Gauean, afari ederra
izan zuten elkartean.

Bertizko
Partzuergo
Turistikoak
antolatu ditu
22. urtez

TTIPI-TTAPA
Bertizko Partzuergo

Turistikoak antolatuta,
Baztan, Malerreka eta
Bortzirietakohamekaja-
tetxekpartehartukodu-
te aurten Baztan-Bida-
sokoEhizariburuzko22.
jardunaldi gastronomi-
koetan. Gure inguruan

ehizatutako jakiak be-
teko dituzte jatetxeta-
ko eltzeak. Dagoeneko
egutegian finkatua da-
goen ekimena urriaren
27anhasi zenetaaben-
duaren 1era arte irau-
nen du.

Hauekdiraehizari lo-
tutako menu bereziak
eskainiko dituzten ja-
tetxeak: Almandozko
Beola, Arantzako Ater-
peetaBurlada,Arizkun-
go Ordoki, Berako Za-
lain,DonamariakoBen-
ta, Elbeteko posada,
EtxalarkoBentahotela,

IruritakoOlari,OizkoPo-
sada eta Oronoz-Mu-
gairiko Urgain.

Urterokomoduan in-
formazio eta orriak es-
kualdekomargolari ba-
ten ilustrazio berezi ba-
tekin apaindu dituzte.
Oraingoan, Iciar Mikel-
perizenaren La sorpre-
sa del doblete margo-
lana agertzen da.

Urriaren 29an, aste-
azken eguerdian egite-
koa zen aurkezpena
Oizko posadan. Emal-
di Ereño, Bertizko Par-
tzuergo Turistikoko ku-

deatzailea; Ruben Ga-
rate, JatetxeenElkarte-
ko lehendakaria eta Ici-

ar Mikelperizena mar-
golaria izanzirenekital-
dian.

BERTIZ

GIZARTEA � URRIAREN 31TIK AZAROAREN 30ERA

Hameka jatetxek parte hartuko dute ehizari
buruzko jardunaldi gastronomikoetan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iciar Mikelperizenaren lanak apainduko du informazio orria.



GIZARTEA � BETILAN ENPRESAREN ESKUTIK

Elizaren teilatua
eta atariaren
zaharberritze
lanetan hasi dira
Duela urte
batzuk teilatu
berria jarri zen,
baina itogin
batzuk kendu
behar dira

TTIPI-TTAPA
Elizaren zaharberri-

tze lanean hasiak dira
Betilan enpresako lan-
gileak. Hain zuzen, es-
kolazaharraren teilatua
eta fatxada ere molda-
tu zituen enpresa ho-
nek. Oraingoan, teila-
tuaren goiko aldea be-
rritu behar zuten, baina
garaibateanhilerriazen
eliz atarikoa ere egingo
dute. Duela urte batzuk
teilatu berria jarri zen,
baina itoginbatzukken-
du behar dira.

Dueladenborabate-
tik hona, eskuzkoa or-
dezkatu zuen erloju
elektronikoa martxan

dabil,NafarroakoKutxa-
ren Zuk aukeratu, zuk
erabaki programari es-
ker jarri zena.RadioPa-
riserakonektatuadago,
orduakxuxenemateko.

Uso ehiza
denboraldi
gorabeheratsua

Atsekabeturik zeu-
den urriko lehen hama-
bostaldian ehiztariak.
Usoren bat ikusia zu-
ten, baina oso urrun.
Esatenzutenez, izanzi-
tekeen usoen hegoal-
derakomigrazioa atze-
ratu izana Europa ipa-
rraldean oraindik egu-
raldi goxoa dutelako.
Baina urriaren 19tik au-
rrera aldatu ziren kon-
tuak eta orain pozik da-
biltza ehiztariak. Badi-
rudi hasiak direla uso-
ak hegoalderako bidea
hartzen eta Ezkurrako
ehiztariak ari dira lane-
an.

EZKURRA
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ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Etxenea borda erabat berritu da
Argazkietan ageri denez, erabat berritu dute Etxenea borda. Pena da baina mendeetan zehar herrian iraun
zuten 79 bordetatik gehienak hondatzen eta desagertzen ari dira.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Elizaren teilatuaren goiko aldea eta eliz atarikoa moldatzen ari dira Betilan enpresako
langileak, itoginak kentzeko.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Urrezko Eztaiak
Arkupeak elkarteak urriaren 16an omenaldi berezia eskeini zion Migel Joakin
Noble eta Maria Dolores Mindegiari. 1964. urteko urtarrilaren 18an ezkondu zi-
ren herriko Jasokunde elizan eta, beraz, 50 urte bete dituzte elkarrekin. Preko-
nean bizi dira. Lau seme-alaba zituzten (semea hil egin zen minbiziarien erruz).
Sei biloba eman dizkiete.
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Herriaren
inguruko
ezagutza
bultzatzeko

JM BARRIOLA
Leitzako herria eta

herritarrak protagonista
izanen dituen lehiaketa
eginen da abenduaren
26an Leitzako zinean
22:30ean. Eskualdeko
euskarazerbitzuakegin-
dako proposamenari
erantzuneta ekimenhau
aurreraaterakozuenlan-
taldea osatu dute zen-
bait herritarrek. Leitza
izanen da lehiaketako
gaia, eta parte hartzai-
leek galderak erantzun
eta proba desberdinak
egin beharko dituzte.
Helburua herriaren in-
gurukoezagutzaetahe-
rria ezagutzeko gogoa
bultzatzea da.

TALDEKAKO LEHIAKETA
Taldekako lehiaketa

izanenda: 3pertsonako
4 taldearikodiraetapar-
te hartzaileek honako
baldintzakbetebeharko
dituzte:Hiru taldekidee-
takobatek40urtetikgo-
rakoabehardu,etabes-
te batek 30etik behera-
koa.Denek16urtetikgo-
rakoak izan behar dute.
Taldeangutxienezema-
kumezkobatetagutxie-
nezgizonezkobatbehar
dira. Izenaematekoepea
ireki dute eta azaroaren
10eraarteegonendaau-
kera Euskara Zerbitzura
idatz i edo de i tu ta

(laga@iparmank.orgedo
948510814) edo Karra-
pe Irratian (karrapeirra-
t ia@gmail .com edo
948610914).

Izen ematen duten
taldeen artean zozketa
eginen da, eta lehiake-
tarako 4 hautatuko dira.
Irabazleek 450 euroko
txekeaeskuratukodute.
Gainerakosariaksailka-
penaren arabera bana-
tukodira, lau taldeenar-
tean: AlexMugika, Argi-
ñano eta Leitzako ja-
tetxeetan hiru lagunen-
tzako otorduak, Elgor-
riagabainu-etxean3zir-
kuitu,KantuzTopa ikus-
kizunerako 3 sarrera,
Irrisarri Land parkerako
3 sarrera...

Ekimen honek Nafa-
rroako Iparraldeko Eus-
kara Mankomunitatea-
ren eta Leitzako Udala-
rendirulaguntzaeta ba-
besa jaso du. Baita he-
rritarrena ere, Leitzako
Udalak 50.000 euro ba-
natzeko antolatutako
parte-hartze prozesuan
parte-hartzaileen babe-
sa jaso zuen eta ondo-
rioz baita dirulaguntza
ere. Lehiaketaegitasmo
zabalagobatenparteda
eta beste euskarri ba-
tzuetan ere zabalduko
dira herriaren ezagutza
handitzekoetahobetze-
ko edukiak.

Zinema denboraldi
berria

Urriaren 24an eman
zitzaion hasiera 2014-
2015 zinemadenboral-

diari Paolo Sorrentino
zuzendariaren La gran
Belleza filmarekin. Hur-
rengo emana ld iak
urriaren 31n eta azaroa-
ren2an izanendira.Spi-
ke JonzerenHer peliku-
laizanendaikusgai.Aza-
roaren 7 eta 9an berriz,
MartinScorseserenEllo-
bodeWall Street izanen
da ikusgai. Emanaldiak
ost i ra letan gaueko
10:30etan eta igandee-

tanarratsaldeko7:30etan
izanendira.Sarrera6eu-
ro kostako da.

Errigora saskia
salgai

Aurten ere Errigora
ekimenarekinbategite-
koaukera izanendahe-
rrian. Nafarroa hegoal-
dekonekazaritza indar-
tu eta euskalgintzari
bultzadaemateadahel-

burua.Horretarakoere-
mu horretako nekaza-
ritzaproduktuakEuskal
Herri guztian zabaldu
nahidira.50eurorentru-
ke, kalitate bikaineko
produktuen saskia ja-
soahalkodaetxean, eta
irabaziaren %25a eus-
karari laguntzeko bide-
ratukoda. Urriaren27tik
azaroaren 12ra eskae-
rak egiteko aukera iza-
nen da.

LEITZA

TTIPI-TTAPA
Urriaren 15ean ospatu zen Landa

EremukoEmakumeenEgunaetaho-
rren harira, erakusketa, dokumental
emanaldia etamahai ingurua antola-
tu zituen Leitzaldeko Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitateak. Diruaren
sexu ezkutua izenburupean, 50 diru-
zorrok eta emakumeen testigantzek
osatzendutenerakusketa irekizuten.
Ikusgai egonen da udaletxean aza-
roaren4raarte.Horrekinbatera,Hau-
rralde Fundazioa etaMalenEtxearen
eskutik Larre motzean dokumentala
ikusteko aukera izan zen. Amaitzeko

urriaren 22anmahai ingurua egin zu-
tenAtekabeltzen,eskualdekozenba-
it emakumeren bizipenak jasotzeko.
Kristina Saralegi (abeltzaina eta aiz-
kolaria),Miren Intxaurrondo (Sarrio-
ko langilea), Jaione Aldaia (Espor-
tazio arduraduna eta coach-a) eta
Garbiñe Hernandorena (burdinde-
giko saltzailea) izan dira hizlariak.

GIZARTEA

Landa eremuko
emakumeen omenez

ARGAZKIAK: UTZITAKO ARGAZKIA

Iberoko eremuan lanean ari dira
Cederna-Garalurren bidez lortutako dirulaguntzarekin aurten lanen bigarren fa-
seari ekin diote Larrate enpresakoek. Iñaki Sagredok zuzentzen duen lan tal-
deak torre inguruan indusketak egin ditu. Ondoren zimentazioa egonkortzeko
tratamenduak egin eta sarrerako harrizko arkua sendotzeko lanak ere egin di-
tuzte. Orain erakusketa bat prestatuko dute eta aurrerago aurkezteko asmoa
dute. Urtero lanen bat egiten da inguruan erosi zenean hartutako konpromi-
soa betez. Izan eren, ingurua poliki poliki berreskuratzen joan eta etorkizune-
an garai hartako bizimoduak ikusteko leku bihurtzea da helburua.

ARGAZKIA: ARANTXA IPARRAGIRRE
Larre motzetik dokumental emanaldia.

IZEN-EMATEA � AZAROAREN 10 ARTE

Kale edo bale,
baleikebale!
lehiaketa eginen
da abenduan
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ARESOARESO

Udaletxean
eskuratu liteke
informazio
guztia

Juana Mari SAIZAR
Udalak abenduaren

12ra arteko epea eman
du etxebizitza eskuratu
nahidutenekizenaeman
dezaten. Informazio
guztia udaletxean edo
www.navarra.es helbi-
dean 2014/09/19ko bo-
letinean (iragarki kodea
1.1412449) eskuratu li-
teke. Etxebizitzakeslei-
tzeko orduan, udalak
adostutako irizpideak
hartukodirakontuaneta
abenduaren 12a baino
lehen izenaemangodu-
tenekizangodutelehen-
tasuna.

Euskararen eguna
antolatzen

Abenduanospatzen
den euskararen eguna
antolatzekobilerakegi-
tenhasidira.Aurtenan-
tolatzaileenartean izan-
go da euskara taldea
ere, udala, guraso el-
kartea eta lagun arte-
koekin batera.

Errigorako saskia
SaskiederhauekNa-

farroako hegoaldeko
uztazosatutadaude, 50
euro balio dute eta ko-
puru horren %25a Na-
farroa hegoaldeko eus-
kalgintzaribultzadaema-
tekobideratukoda. Aza-
roaren 12a baino lehen
egin behar da eskaria
Sastinenjarritakoorrian.

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL

LOMCE legeari buruzko hitzaldi interesgarria
LOMCE legeari buruzko hitzaldia egin zen urriaren 9an eta gaiari buruz asko ikas-
teko aukera izan zen. Badirudi gaur egungo ikasleek 40 urte atzera egin behar du-
tela. Ikaslea ez da orain arte bezala kontuan hartuko eta emaitzak izango dira
guztiaren oinarria, zenbakiak. Horren arabera ikasle eta eskolen banaketa egingo
da, on eta txarrenmultzoetan banatuta. Gaiaren inguruan kontzienzia hartzen ha-
si beharko daugu, ez dakigu eta zer heldu zaigun pixkana pixkana...

IZEN-EMATEA � ABENDUAREN 12RA ARTE

Etxebizitzak
eskatzeko
zerrenda irekita

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak ez

du oraindik basoetan hobe-
kuntza lanak egiteko dirula-
guntzadeialdirikatera.Horren
ondorioz,eskualdekozenbait
udalek salatu dute ezinezkoa
zaiela «mendi eta basoetan
egin beharreko hobekuntzak
egitea etabestekasubatzue-
tankalteakeraginditu».Egoe-
ra salatu eta irtenbide eske,
Nafarroakoudalerri desberdi-
netako 70 alkatek (eskualde-
an 17k) manifestu eta eskae-
ra bat sinatu dute eta Nafa-
rroakoGobernukoLandaGa-
rapen, Ingurumen eta Tokiko
AdministraziokoDepartamen-

duan aurkeztu dute. Idatzian
adierazi dute «basoak egoki
mantentzeko udalek diru la-
guntza hauek jasotzeko au-
kera izateaezinbestekoa»de-
la, «basoen geroa eta iraun-
kortasunamantenduahal iza-
teko eta aurreko urtean egin-
dako inbertsioak manten-
tzeko». Udalek gastu hauei
beren kabuz ezin dietela au-
rre egin azaldu dute eta la-
guntzakahalbidetuezean«la-
nak egiteko gaitasunik ez du-
tela izanen udalerri askok».
Gaineratu dute «gure herrial-
dekogarapensozioekonomi-
koan atal garrantzitsua» be-
tetzen duela basogintzak eta

lanpostu ugari sortzen ditue-
la».Egoerahau izanik, 2014ra-
ko Toki Entitateentzako Baso

Lanetarako Laguntza deialdi
berria «bereahalaateratzeko»
eskatu dute.

LANDA GARAPEN, INGURUMEN ETA TOKIKO ADMINISTRAZIOAN

Baso lanetarako diru laguntza deialdia ateratzeko eskaria
aurkeztu dute eskualdeko 17 udalek

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskualdeko ordezkariek Iruñean aurkeztu dituzte eskariak.

ARGAZKIA: JOSEFINA REZOLA

Kinto bazkariak ikaragarrizko arrakasta izan du
Lehen aldiz, herriko hiru kinto elkartu eta bazkaria egin zuten. Oso pozik ibili
ziren elkarrekin, aspaldiko tratua berreskuratu eta garai zaharrak gogoratuz
emoziorako tarterik ere izan zen. Hurrengo urterako zita ere egin zuten.



Elizako erloju
zaharrari buruz
erakusketa eta
hitzaldia prest

Ainhoa ANSA
Azaroaren 8an, la-

runbatean,sanmartinak
ospatuko dira herrian.
Iluntzeko 8:00etan ohi-
koa denez, talo eta

gaztain jatea antolatu
dute, eta aurretik Eliza-
koerlojuzaharrarense-
kretuakezagutzekoau-
kera izango da.

1909aneginzuener-

lojua Serapio Ieregi er-
lojugileaketaXabierAl-
varez Ieregi, haren bir-
bilobakeskainikoduhi-
tzaldia. Ehun urte bai-
nogehiagobetedituer-

lojuak, berezia da oso,
baina gutxi dakigu be-
re historiari buruz. San-
martinetako larunbate-
an,17:30etikaurreraes-
kainikoduhitzaldia,da-
tu interesgarri asko
emango ditu eta hitzal-
diarekin batera erakus-
keta ere izango da, ga-
rai bateko argazkiekin
eta haurrek egindako
eskulanekin osatua.

Galdu ezin den hi-
tzordu berezia.

Euskal Herriko
naturari
buruzko bideoa
eskainiko du
Ander
Olaizolak

TTIPI-TTAPA
Azaro Kulturala as-

teburu honetan abiatu-
ko da. Hain zuzen, An-
der Olaizola herriko ar-
gazkilariaren Euskal
Herriko natura bideo
emanaldiaeskainikoda
azaroaren 1ean, larun-
bat arratsaldeko 7etan
Herriko Etxeko Ganba-
ran.

Azaroaren 7an, osti-
ralarratsaldeko7:30ean
Wukro hitzaldia eskai-
nikoduteGanbaraneta
azaroaren 8an, Umore
Ona elkartearen eguna
ospatuko da, beti be-
zalaekitaldizederkihor-
nitua.Goizezpilotapar-
tidak izanen dira, arra-

tsaldean futbito parti-
da. 19:00etan dantza-
riak eta Abesbatza ka-
lehiran Egun horretan,
17:30ean Aresoko Ha-
rria antzezlana ikusgai
izanen da Ganbaran.

Azaroaren 14an,
19:30eanGanbaran Li-
dia Montesinos izanen
da hizlari. Azaroaren
15ean, umeentzako jo-
kuak izanendiraetaDa-
bit AnautenEuskararen
katehautsiak liburuaren
aurkezpena eginen da
19:00etan Ganbaran.

Azaroaren 21ean,
EuskalHerrikoaltxorre-
tan barrena ikusgai iza-
nen da 19:30ean Gan-
baran eta azaroaren
22an, sendabelarrak
Goxalin 18:00etan.

Azaroaren28an,Erri-
matuz garenera arri-
matuz Oskar Estan-
garen ikuskizuna izanen
da19:30eanGanbaran.
Nola ez, azarokoekital-
diak hilaren 29ko arti-
sau, nekazaritza eta

azinda feriarekin boro-
bilduko dituzte.

Alkosoaldeko
bidean auzolana

Udalak Alkasoalde-
ko b idea e ta b ide
bazterrakgarbitzekoau-
zolanadeituduazaroa-
ren 8an. Goizeko 8eta-
tik 12etara egiteko as-
moa dute eta Irisarriko
frontoian geldituko di-
ra.UdalakLandroverra,
larraketazikinakbiltze-
kokarroaeta tresnaba-
tzuk jarriko baditu ere,
etxetik igitaiak, segak
edodesbrozadorakera-
matea ere eskatu dute.
Hamaiketakoa ere iza-
nen omen da. Bide
bazterreko lar eta sasi-
ak kendu, ubideak gar-
bitu eta gisako lanak
eginen dira.

Guraso Elkartea
AndresNarbarteXal-

to eskolako Guraso El-
karteko batzordean hi-

ru kide berri sartu dira:
Iñaki Rodriguez Toma-
sena, Ane Zinkunegi
UgaldebereetaMari Jo-
se Etxeberria Azpiroz.
Lehendik gelditzen di-
ren Lurdes Loiarte Es-
kudero, Mari Jose Nar-
barte Etxegia eta Elena
GarciaCamporekinosa-
tuko dute batzordea.

Taichi eta Chikun
ikastaroa

Azaroaren 8an hasi
eta larunbatero 10:30-
etik 12:00etara Taichi
etaChikunikastaroa iza-
nendaMintxorekinuda-
letxekoganbaran. Ikas-
taroan doan da eta ani-
matu.

GOIZUETA

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Iker Salaberria Nafarroako txapeldun
kadete mailan
Iker Salaberriak Nafarroako buruz buruko pilota
txapelketa irabazi du kadete mailan. Urriaren 22an
Labriten jokatutako finalean 18-7 irabazi zion Obe-
renakoCordon-i. Hasiera berdinduaren ondotik, 6-
4koaren ondotik, bost tantu segidan egin eta hau-
tsi zuen partida Salaberriak (11-4). Gero, zailtasun
handiegirik gabe lortu zuen txapela.
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OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 8AN UMORE ONA ELKARTEAREN EGUNA

Azaro Kulturala asteburu
honetako ekitaldiekin
abiatuko da

ARANO

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 8AN

Sanmartin eguneko ospakizunetan
historiari keinuka
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GIZARTEA

GIZARTEA � OSASUN ETXE ETA LIBURUTEGIETAN

Euskarazko zerbitzuak bermatzeko ez du
neurririk hartuko Nafarroako Parlamentuak
Eskari hori
egina zion
UEMAk
urriaren 15ean
egindako
agerraldian

TTIPI-TTAPA
Administraziopubli-

koko lanpostuei hiz-
kuntza eskakizuna ez-
artzekoeskatuzuenUE-
MAk Nafarroako Parla-
mentuko Lehendakari-
tza, Justizia eta Barne
Sailekobatzordeanurri-
aren 15ean egindako
agerraldian. Astebete
beranduago, urriaren
23an Bildu eta Aralar-
NaBai taldeekaurkeztu-
ta, UEMAren eskaerak
jasotzen zituen mozioa
eztabaidatu zuten Na-
farroako Parlamentuan
egindako osoko bilku-
ran. Mozioak, I-E eta
GeroaBairenbabesa ja-
so bazuen ere, ez zen
nahikoa izanaurreraate-
ratzeko. UEMAk salatu
du «nahiago dute eus-
kara desagerrarazteko
helburua duen hizkun-

tza politika bultzatzen
jarraitzea, hankamotza
suertatuta ere, indarre-
an dagoen euskararen
legea bera ere garatze-
koetabetetzekoezdu-
tela inolako borondate
politikorik, ez UPNk, ez
PPk,etaeztaPSNkere».

UEMAk oso larritzat
jo du Nafarroako uda-
lerri euskaldunetako
herritarrenhizkuntzaes-
kubideakerrespetatze-
ko funtzio publikoan

plantilla organikoak al-
datu,etaeremueuskal-
duneko profesionalei
hizkuntza eskakizunak
jartzeko helburuz aur-
keztutakomozioaatze-
ra bota izana: «Parla-
mentuak, beste behin,
entzungoregindioherri-
tarreneskaerei,etauda-
lerri euskaldunek pro-
posatutako neurriak ez
ditu aintzat hartu. On-
dorioz, NafarroakoGo-
bernuakherritarrenhiz-

kuntza eskubideak za-
paltzen jarraituko du,
eta Nafarroako euskal-
dunak babesik gabe u-
tzi».

UEMAkudalerri eus-
kaldunetako osasun e-
txe eta liburutegietako
egoerarengaineanegin-
dakoazterketekargiera-
kutsi dute zer nolakoa
denNafarroakoegoera.
Agerian gelditu da Na-
farroakoGobernuaksis-
tematikoki urratzen di-

tuela legeak herritarrei
aitortzen dizkien hiz-
kuntzaeskubideak.UE-
MAkdioenez, «Nafarro-
ak bestelako hizkuntza
politika bat behar du,
integratzailea, herritar
guztienhizkuntzaesku-
bideak aintzat hartuko
dituena, eta hizkuntza-
ren iraupenerako,gara-
penerakoetazabalkun-
derako baliagarria iza-
nen dena».

Errealitate honen
aurrean, leheniketabe-
hin,egoeraren larritasu-
naazaleratunahiduUE-
MAk: «Baina, etsipene-
an erori gabe, herrita-
rrei dei egin nahi die le-
gez dagozkien hizkun-
tza eskubideak aldarri-
katu eta exijitzen jarra-
itzeko. Bide horretan,
UEMAren eta UEMAko
kidedirenudalenbabes
osoa izango dute. Eta
jakinarazinahiduguUE-
MAKeuskarasustatze-
ko lanean jarraituko
duela, euskararen ar-
nasguneaksendotueta
zabaltzen, herritarrek
euskaraz bizitzeko du-
ten eskubidea oinarri
hartuta».

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Abril eta Eneka Maiz izan ziren UEMAko ordezkariak Parlamentuko agerraldian.
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Arizkungo
Gamioxarreko
dolare
barrokoan
sagardogintza
erakustaldia
antolatu du Jo
ala Jo
elkarteak

TTIPI-TTTAPA
Jo ala Jo kultur tal-

deak hamabosgarren
urtez antolatutako Kiri-
koketaBestaArizkunen
ospatuko dute azaroa-
ren 1ean. Egun osoko
ekitaldiekin batera,
11:00etatik aitzinera
XVIII.mendekoGamio-
xarrekodolarebarroko-
an sagardogintza era-
kustaldiaereeginenda:
sagar jotzea, lehen es-
tutzeedo tinkatzea, zu-

ku dastaketa eta kupe-
laratzea.Lanakakituta-
koan kirikoketa jotzea
eginen da. Segidan
bazkari herrikoia izanen
da. Ospakizunean, he-
rri musikariak eta dan-
tzak, erraldoiak, taloak,
artisauak, Bidasoalde-
ko hazien sarea, kon-
tzertuaketabertzehain-
bat ekitaldi izanen dira.
Hamabosgarren urteu-
rrena berezia denez,
sorpresaren bat edo
bertze ere izanen da.

23:00etan kontzer-
tua izanenda,Kirikoke-
ta bestaren hamabos-
garrenediziohauetaJo
ala Jok antolatutako
LarrazkenKulturalaaki-
tzeko. Egun handiaren
a i tz inet ik , ur r ia ren
30ean, ortzegun arra-
tsaldeko 7etan sagar
dastaketa ikastaroaere
eginen da Arizkungo
Gamioxarrean.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 1EAN

Kirikoketa
Egunak
borobilduko du
Larrazken
Kulturala

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Bielsa ahizpei omenaldia egin diete Txokoton
Elizondoko presaren zaindari titulua irabazia duten ErrotazainenekoNati eta Te-
re Bielsa Munarriz ahizpak omendu zituzten Txokotoko bizilagunek, auzoa txu-
kun mantentzen eta zaintzen egiten duten lana eskertzeko. Mikel Barea dok-
toreaketaBertanelkartekoLourdesAnduezapresidenteakbultzatuzutenbazka-
rian akitu zen ekitaldia, baina bizilagun guztiek hartu zuten parte. Heldu den
urtean ere errepikatzeko asmoz dira eta sorpresaren bat ere izanen omen da.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa eta Elizondoko Abesbatza
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak eta Elizondoko Abesbatzak kontzertu bere-
zia eskaini zuten urriaren 18an, Elizondoko Santiago elizan. Jesus Echeverria
izan zen orkestren zuzendaria eta Isabel Lacar abesbatzarena. Eliza bete zu-
en jendeak txalo zaparrada batekin saritu zuen musikarien lana.
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Hegoak
elkarteak
emanen ditu
lehen hiru
saioak eta
ANASAPSek
azkenekoa

TTIPI-TTAPA
Drogen kontsumoa-

rengainekoGurasoes-
kolaren saioak antolatu
ditu Udaleko Gizarte
ZerbitzuakArizkunenea
kultur etxean urriaren
28an eta azaroaren 4,
11 eta 13an, 17:00-
etatik 19:00etara. Le-
hen hiru saioak Hego-
ak Elkarteak eta azke-
na ANASAPS-Dizdirak
emanen dituzte. Hone-
tan,osasunmentalaeta
drogakontsumoartean
dagoen lotura aztertu-

ko da prebentzioaren
ikuspegitik.

Hegoakelkarteadro-
ga kontsumoaren pre-
bentzioan lanegitendu-
entaldeada;ANASAPS,
ordea,buruosasunaren
arloannorbanakonahiz
talde mailako egoerei
aurre egiten dien elkar-
tea da.

Saioak,arratsaldeko
5etatik7etaraeginendi-
renak,adindesberdine-
tako haur-gaztetxoen
gurasoei zuzenduriko
hitzaldi parte hartzaile-
ak izanen dira, preben-
tzioa ttiki-ttikitatik lan-
tzen den jarrera ardu-
ratsua delako.

Ez da beharrezkoa
aitzinetik izenaematea.
Informazio gehiagora-
ko paratu harremane-
tan Baztango Udaleko
GizarteZerbitzuekin te-
lefonozenbakihonetan:
948 580006.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL ETA UTZITAKOAK

ELAren ikerketa bulkatzeko bustialdiek ez dute etenik
Esklerosi Lateral Amiotrofikoa (ELA) eritasuna ezagutarazteko eta ikerkuntza-
rako dirua biltzeko asmoz, Baztango Batzar Nagusiak ere onartu zuen Amaiur-
ko sokatira taldeak luzatutako erronka, eta elkartasun kateari jarraipena ema-
nez busti egin zen urriaren 11n, Balleko Etxearen aitzinean. Batzarkideekin ba-
tera, ELA eritasunarekin hildako Joxe Jabier Sarratea eta Alicia Arozarenaren
senideak ere izan ziren ekitaldian. Baztango herrietako eskolek eta institutuek,
Txaruta Pilota Elkarteak eta Baztandarren Biltzarra Elkarteak jaso zuten katea-
rekin segitzeko gonbitea eta elkarte honetako kideek segidan hartu zuten le-
kukoa, erdiko argazkian ageri denez. Baztandarren Biltzarrak, Baigorriko Ba-
saizea elkarteari, Trikidantz musika taldeari eta Baztango bertso eskolari luza-
tu die katearekin segitzeko erronka. Bertzetik, Lekarozko instalazioak zaintzen
dituen Patziku Pernaute ere busti zuten Menditarrak BRTko taldekideek, La
Unicaren kontrako derbiaren ondotik.

BAZTAN

GIZARTEA � ELIZONDOKO ARIZKUNENEAN

Drogen
kontsumoaren
gaineko Guraso
Eskola egiten
hasiak dira

TTIPI-TTAPA
Baztango Kultura Batzordeak Nafarroako Go-

bernuaren laguntzaz antolatutako Folk Ametse-
tan Zikloko hiru emanaldi izanen dira azaroan Eli-
zondokoArizkunenean.Azaroaren9an,MariaSal-
gadorenAbrazo-Abraço: músicadela“raya”ema-
naldia izanen da; azaroaren 16an Ruper Ordori-
kak eskainiko du kontzertua eta azaroaren 23an,
DesvarietestaldearenCosmopólitanCabaret.Ema-
naldiguztiak,beraz, igandetanarratsaldeko7etan
izanen dira.

FOLK AMETSETAN ZIKLOA

Maria Salgado, Ruper Ordorika
eta Desvarietes kantari azaroan



Orain arteko
zirriborroa
ezagutzera
eman eta
ekarpenak
egiteko aukera
izanen da

TTIPI-TTAPA
Baztango Udaleko

Berdintasun batzorde-
ak lehen aldiz egin den
BerdintasunPlanaeza-
gutzera emateko aur-
kezpen sa io pa r te
hartzaileak antolatu di-
tu.

Azaroaren5etik12ra
bitartean Baztango 4
kuarteletan eginen di-
ren saio hauetan, orain
arte landutakoPlanaren
zirriborroa ezagutu eta

eztabaidatzeaz gain,
ekarpenak egiteko au-
kera izanen dute herri-
tar rek. «Baztandar
guztiona izango den
Berdintasunerako Plan
honek baz tanda r
guztion parte hartzea
eta konpromisoabehar
duelako, saio hauetan
parte hartzeko gonbi-
tea» luzatu dute Udale-
tik.

Azaroaren 5ean, as-
teazken arratsaldeko
7etan Erratzun eginen
daaurkezpena;azaroa-
ren 10ean, astelehen
arratsaldeko 7etan Iru-
ritan;azaroaren11n,as-
tearte arratsaldeko
7:30ean Elizondoko
Arizkunenean eta aza-
roaren12an,asteazken
arratsaldeko7etanAni-
zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ernesto Prat-ek Elizondoko Gaztetxean aurkeztu du nobela…
Ernesto Pratek Orpoz orpo bere bigarren nobela Elizondoko gaztetxean aur-
keztu zuen urriaren 10ean. Eleberria argitaratu berria izanik, tramaren inguru-
koak saihestu nahiago izan zituen eta, horrela, solasaldia kontaketaren elemen-
tu orokorretan eta idazketaren ingurukoetan antolatu zuen. Gaztetxeko goiti-
ko solairua jendez bete zen eta mokau eta hurrupaldien artean goxoki egon zi-
ren. Orain artio liburuaren berri emateko eskainitako elkarrizketetan aipaturiko
kontu batzuk azpimarratzeaz gain: nobela pitoa dela; sexua, umorea eta klan-
destinitatea nahasten dituela; gazte baten parodia dela… Idazketa momentua-
ri eta klandestinitateari dagozkion hainbat bizipen eta gogoeta partekatu zitu-
en, entzuleak sasiko bizitzaren trama egiazkoarekin harrapatuz eta ixilpeko
mundu erreal horren parte eginez; orduan agertu ziren beldurra, hestura, gerra
zikina, jazarpena… Eta, halako baldintzetan bizitzeko indarra atxekitzeko no-
bela pitoa idatzi beharra. Umorea, bizirauteko estrategia bezala.

BAZTAN

GIZARTEA � AZAROAREN 5ETIK 12RA

Berdintasun
Plana
ezagutzeko
saioak eginen
dira kuartelka
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ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

…eta Larretxeak eta Salaburuk beraien liburuak Iruritan
Urriaren 18an aurkezpen gurutzatua egin zuten Arizkungo Pello Salaburu eus-
kaltzainak eta Arraiozko Hasier Larretxeak Iruritako Jauregiarte ostatu kultura-
lean. Salaburuk Larretxearen Larremotzetik (Erein) liburua aurkeztu zuen, eta
Hasierrek, berriz, Pelloren Errateko nituenak. Cuzcoko kronika (Erein).

Paxkal Irigoyen kontzertuan Amaiurren
Paxkal IrigoyenekLau sasoinak kontzertua eskai-
nikoduazaroaren2an, igandean18:00etanAmaiur-
ko Herriko Etxean.

Idazleekin solasean ekimena
AlaaAlAswanirenJakobianEraikina liburuarubu-
ruz aritzeko Xabier Olarra itzultzailea gonbidatu
dute Arizkunera azaroaren 3an, 19:00etan.

� FLASH
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Frontoian
eginen da eta
inguruko
mendietako
gaztainak
biltzeko deia
egin dute

Iñigo IMAZ
Herriko ondarearen

aldeko ekimenekin ja-
rraitzekoasmoaazaldu
zuen SOS Alkerdi Pla-
taformak gan den 17an
egindako batzarrean.
Gaztain erre besta os-
patukoduteurriaren31n
frontoian, ortziral arra-
tsaldeko 7etan. Ho-
rretarako,herritarreideia
luzatu zaie, inguruko
mendietan dauden
gaztainak jaso eta 31n
egingo den festan e-
rretzera joateko.

Irailaren 26ko
udal batzarra

HerrikoEtxeanelkar-
tu ziren Azkar eta Ur-
txumekozinegotziaketa
SOSAlkerdikoordezka-
riak.Hainbatherritarere
gerturatu ziren udal ba-
tzarrera.

Hasteko Cederna-
Garaur elkartean parte
hartzeko 2015 urteko
kuota proposamenak

aztertuziren.Bertzalde,
Rafael Moral jaunak
Arretxea Bentari ema-
niko obra lizentziaren
kontra jarri duen auzia-
ren berri eman zuen Al-
kateak hirugarren pun-
tuan; aldiz, seigarren
puntuan, Arretxea erai-
kitzen ari den gune ko-
mertzialberriarenobrak
gelditzekoepaitegietan
aurkeztua den helegi-
teari emandako eran-
tzunean, Alkateak He-
rriko Etxeko arduradu-
nen kontrako salaketa
bati buruzko informa-
zioa irakurri zuen. Min-
duta daude udal agin-
tariak, izan ere Herriko
EtxeakArretxeari saldu

zion udal lursail baten
ondorioz, «kereilakrimi-
nala jarridigute, Idazka-
riarensinaduradelaeta,
agirien faltsutasuna»
egotziz Udalari.

Laugarren eta bos-
garrenpuntuak,alkate-
aren hitzetan, «pozga-
rriak dira guretzako».
Izanere, laugarrenpun-
tuari dagokionean, Na-
farroako Administrazio
Auzitegian Urtxumeren
aldekoepaia,Apalenea-
ko obrei emandako li-
zentziarengainean,ber-
tan behera utzi duKon-
tenziosoaren epaitegi-
ak. Eta bosgarrenean,
berriz, Venta Peiori ja-
rritako 60.000 euroko

isunarenkontrakoerre-
kurtsoa bertan behera
geratu baita.

Gazteen elkarteko
afaria

Azaroaren 15ean
egingo dute herriko

gazteekurterokoafaria.
Lehenik bilera eginen
da, arratsaldeko 8:30-
ean,elkartekobazkide-
eneskutik.Ondorenafa-
ria eginen da. Montxon
izenaemanetaerresar-
ba egin behar da afari-
an parte hartzeko.

URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 31N

Gaztain erre besta
antolatu du SOS Alkerdi
Plataformak

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Zunba ikastaroa hasi da
Ione Bengoetxea irakasle berriarekin
Zunbako eskolak hasi dira irakasle berriarekin u-
rriaren 22tik aurrera. Itsi Hernandez mexikarrak
utzitako lekua hartu du Ione Bengoetxea urdazu-
biarrak. Zunbako eskolak asteazkenetan, arratsal-
deko 7:30ean dira eta Ugarana Emakume Elkarte-
ak antolatuak dira.

Aukeraketan parte
hartzen dutenen
artean landetxe
batean asteburua
zozketatuko da

TTIPI-TTAPA
PintxoarenLehenHamabos-

taldia egiten ari dira Dantxari-
nean urriaren 25etik azaroaren
7ra.Horrenaurkezpenaeginzu-
en urriaren 21ean Txomin Iriba-
rren,Dantxarineaelkartekopre-

sidenteak. Beraz, hamabortz
egunezDantxarineakoBentako
jatetxeekokasiohonetarakoegin
dituztenpintxoakeskaintzenari
dira.

Mugaren bi aldeetako sukal-
dari ospetsuak izanen dira epa-
mahaietapintxohoberena izen-
datuko dutenak. Baina adituez
gain, jendeak ere parte hartu
ahal izanen du bozketan. Ho-
rretarako,Urdax-UrdazubikoFa-
cebook orrialdean azalpen bat
uztea nahikoa da edo bentetan
egonendirenboletoakbetetzea.

Dantxarineko pintxo hoberena-
ren aukeraketan parte hartzen
dutenen artean zozketa eginen
daeta irabazleakMutrikukoHai-
tzalde Landa-Turismoan aste-
burua pasatzeko aukera izanen
du.

URRIAREN 25ETIK AZAROAREN 7RA

Pintxoaren Hamabostaldia lehen aldiz Dantxarinean
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Duela bortz
urte sortu zen
festibala

Joana GERENDIAIN
Urriaren 19 an, igan-

de iluntzearekin200bat
pertsona hurbildu dira
Santa Katalina kapera-
ra Usopop-ek antolatu
dituen kontzertuak en-
tzutera.

Usopop festibala
2009an sortu zen Patxi
Dutournier eta Joanes
Garcia Basurcoen ide-
iaz. Haien xedea da
kontzertuak gela klasi-
koetatik at egitea Sara-
ko ondare naturala ba-
liatuz eta ezagutaraziz,
baina edozeinadineta-
ko jendea ere hunkitu
nahi dute haien ekime-
nekin, «belaunaldi gu-
zientzako festibala izan

nahi dugu» dio Joanes
Garcia Basurcok. Gaur
egun elkarteak kontak-
tusarebatosatudumu-
sika munduan eta fes-
tibalatik pasa diren ar-
tista guziak kontent di-
ra izandako harreraz.

Azpimarratu behar da
elkarteakaurrekontu tti-
kiaduelaetaberazgon-
bidatutako taldeak ez
dira oraindik ezagunak
baina Joanesek dioen
bezala«gerohandiago-
akdirenartistendesku-
britzen saiatzen gira».
Elkarteak urtean behin
ekimen handi bat anto-
latzendu,maiatzeange-
hienetan, «Usopop fes-
tibala» baina gero urte-
an zehar formatu ttipia-
goakegitendituzteSan-
ta Katalinako kontzer-
tuabezala.Elkartekoki-
deak kontent dira festi-

balak duen arrakastaz:
«Gure fama ez da erral-
doiabainahurbileko jen-
dea pozik ikustea ga-
raipen bat da guretzat.
Halere500pertsonaSa-
rakomendipuntaraera-
kartzea indie musika
proposatuzezdagutti».

Gau beltza Herriko
Etxeko edantegian

Urriaren 31n, ostira-
larekin, gaualdi berezia
antolatu dute Herriko
Etxeko edantegian.
Arratseko7etan,preso-
en aldeko elkarretara-
tzea eginen da eta on-
dotik pintxoak jaten
ahalko dira. 20:30ean
Ataun of the dead eta
Josean’s hil eben kar-
listadadenboranpasa-
tzen diren, laztura filma
umoristikoak emanak

izanen dira ostatuan
(azpitituluekin), egileen
presentziarekin. Gaua
giro onean bukatzeko
22:30ean Paxkal Irigo-
yen e ta La r razken
orkestrakkontzertubat
emanen dute.

Herriko Etxean
ordutegi berria

Urriaren 27tik goiti
ordutegi berriak izanen
dira herriko etxean. As-
telehen, asteazken eta
ostiraletan idekia izanen
da goizeko 9etat ik
12:30era eta arratsal-
dean2etatik6etara.As-
tearte eta ostegunetan
goizean bakarrik 9eta-
tik 12:30era.

Kirol emaitzak
Urriaren11-12koas-

teburuan eskubaloian

11 urtez azpiko ekipak
galdu du 9-7 Tarnosen
kontra,13urtezazpiko-
ek galdu dute 30-19
Senpereren kontra. 18
urtez azpikoek irabazi
dute Leeousseko eki-
paren kontra 19-11.

Errubian erreserbak
galdu du 15-8 Poma-
rez-eko ekiparen kon-
tra eta erreserbak ere
galdu du 12-21.

Urriaren18-19koas-
teburuan eskubaloian,
13 urtez azpiko ekipak
galdu 38-10, 15 urtez
azpikoek irabazi dute
13-8 Urruñaren kontra,
Seniorrek irabazi dute
17-13Atarratzerenkon-
tra.

Errubian,erreserbak
irabazi du 25-0 Puyoo-
ren kontra, hangoek
opor egin baitute. Le-
henak galdu 9-0.

SARA

KULTURA � URRIAREN 19AN

Santa Katalina
kaperan berrehun
lagun bildu dira
Usopop-eko
kontzertuak
aditzera

UTZITAKO ARGAZKIA

Dorian Wood kaliforniarrak emanaldi berezia eskaini zuen Santa Katalina kaperan.
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SENPERE

KULTURA � URRIAREN 26AN

Bertsu saio
batekin ideki
ditu ateak
Larreko
kulturguneak
Xilaba
txapelketako
kanporaketa

Franck DOLOSOR

2014ko urriaren 11a
mugarria izan da kultu-
rarentzat, egun horre-
tan ateak ideki baizitu-
en Larreko izena duen
Senpereko kultur areto
berriak. Jean Pierre
Soudre IxtilarteLarreko
bertsulari ibarrundarze-
nari ezin zitzaion ome-
naldi ederragorik egin.
Gainerat, lehen ekital-
diabertsusaioa izanzen
eta taulen gainean 30
urtebainogutiagokosei
bertsulari agertu ziren,
tartean4emazteetagai
emailea bera emaztea
hura ere. Xilabak, Ipar
Euskal Herriko bertsu
xapelketak, berritasun
frangoekarri zuenSen-
pererat. Orotarat, 250
entzule bildu ziren kul-
turgune berrian; dena
den, goizetik suma zi-
tekeenbestagiroaSen-
peren, Bertsu Eskolen
Eguna gure herrian os-
patu baitzen.

Bertsu xapelketako
kanporaketa izanaga-
tik, umoreaz eta giro
onazgozatzekoparada
izanzen.Bertzalde, ne-
gar malkoak ikusi ziren
zenbait entzuleren be-
gietan Lur Renteriak
agurra eskaini ziolarik

bere osaba Aitor Ren-
teria Txatori. Joan den
ekainean zendu zen
Berriaegunkarikokaze-
tari bertsuzalea. Hale-
re, berehala heldu ziren
zortziko haundiko ari-
ketak, eta giroa umo-
retsuagoa izan zen Xu-
mai Muruak eta Maddi
Sarasuak aitatxi-ama-
txien roletikkantatube-
har izan zutelarik. Ba-
kantzetarat joateko as-
moa dutela eta, beren
seme-alabei kontsulta
egin nahi lieke Maddik,
iloben zaintza koordi-
natu ahal izateko. Xu-
maik aldiz, ez du deus
galdegiteko beharrik
sentitzen. Umore fina
erakutsi zuten azkain-
darrak eta itsasuarrak.
Lur eta Battitt Crous-
peyrek eman zieten se-
gida zortziko haundiko
lanei, etabi errefuxiatu-
ren larruan sartu behar
izanzuten.Senperenur-
te anitz pasaturik, sor-
terrirat itzuli nahi zuela
Lurrek. Battittek aldiz,
Senperengelditzeaera-
baki du. Eztabaida su-
tsua eskaini zuten bi
bertsulariek eta ez zen
maila jautsi Maddalen
Arzallus eta Miren Ar-
tetxek osatu zuten la-
nean. Arrantzale fami-
lia bateko ama da Mi-
ren, eta a laba Ma-
ddalen. Amaren itsa-
suntzian lan egin izan
zuen Maddalenek, eta

nahiz bertze lan batean
aritu azken denboran,
orain langabezian iza-
nik lan eske joan zaio
amari. Honek, aldiz,
postu hura gaur egun
beste norbaitena dela
erantzun dio.

Zortziko ttikiko ofi-
zioetanumore finezari-
tu ziren Xumai eta Ba-
ttitt.Merkatuanbarazki-
ak saltzen ari dira biak,
eta orenak aitzina doa-
zela ikusirik,Xumaipre-
zioak apaltzen hasi da.
Irriak entzun ahal izan
zirenaretoan,etabimu-
tilen arteko bertsualdi-
ari eskuzarta luzeakes-
kaini zizkion publikoak.

Puntuei erantzuteko
eta hitzari kantatzeko
garaia heldu zen zortzi-
ko ttikiko lanak burutu
bezain laster.Maddale-
ni solasa bezala etorri
zitzaionbertsuaetagus-
turat agertu zen.

Kartzelako lanean
hamarreko ttikian aritu
behar izan zuten ber-
tsulariek.Adinekobiko-
teadirela, etapromoto-
re batek etxea eroste-
ko eskaintza egin diela
zioen IhintzaOstolazak
eman zien gaiak. Eman
beharreko arrapostuaz
eztabaidak entzun zi-
ren, eta Battitt eta Ma-
ddik osatzen zuten le-
henbikoteaksaioumo-
retsua egin bazuen ere,

aski serioski bururatu
zen saioa, Xumai eta
Maddalen eta Lur eta
Mirenen lanekin.

MADDALEN ARZALLUSEK
PUNTU GEHIEN

Maddalen Arzallus
izan zen pundu gehien
erdietsi zuena (224), eta
ondotik sailkatu ziren
Xumai Murua (216),
Maddi Sarasua (212,5),
BattitTCrouspeyre (183)
eta Lur Renteria (174).
Xilaba hasi aintzin Mi-
ren Artetxek jakinarazi
zuen ez zuela xapelke-
tan parte hartuko saio
bakarrean baizik 6 ko-
plakari izateko gisan
taulen gainean eta ho-
nenbestezepaimahaiak
ez zuen bere lana epai-
tu.

Maddalen Arzallus
hendaiarra biziki pozik
agertu zen emaitzare-
kingusturatetaaiseari-
tu baizen taulen gaine-
an.Bertsuzaleekerees-
kertu zuten bere pre-
sentzia 2008ko lehen
edizioan izanezikezbai-
zuen geroztik sekulan
parte hartu Xilaban.
Bertsualdi ederra egin
izanagatikBattittCrous-
peyre ez zen sailkatu fi-
nalaurrekoetarat joate-
ko. Dena den, lehiatik
eta odoletik urrun da-
goen giro ona eta sa-
noa azpimarratu zuen.

Senpertarrekbihotzetik
eskertu zioten Senpe-
ren Kantuz airearekin
kantatuzuenagurraLa-
rreko eta Matxin Irabo-
la gogoratuz.

Saioaren ondotik
bestaksegituzuenSen-
peren, lehenikLarrekon
berean elkarteko bo-
londresek eskaini eda-
riak, pintxoak eta bix-
kotxakgozatzekopara-
da izan baitzen. Geroa-
go, Senpereko Oxtike-
nea Gaztetxean segitu
zuengaualdiak,Bidela-
purrak eta Guri5 talde-
en kontzertuekin. Egun
hauetan Xilabaren fina-
lerdiak iragaitendiraLa-
rresoron eta Aiziritzen.
Finala Baionan jokatu-
ko da azaroaren 15ean
eta xapeldun berriak
jantziko du xapela aur-
tenAmetsArzallusekez
baitu parte hartzen.
Hendaiarrak hiru aldiz
segidan irabazi du xa-
pela baina Euskal He-
rriko xapelduna bilaka-
tubaizen2013koaben-
duan, ohiturari jarraikiz
ez du bere lurraldeko
xapelgoaneskuhartzen.

Eta orain Senperen
noizospatukodaondo-
ko bertsu saioa? Ber-
tsulariakmaizbiltzendi-
ra Larraldean eta orain
330 toki dituen areto
ederra dute Larrekoren
herrian...

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Xilaba txapelketako saioarekin ideki zuten Larreko kulturgune berria.



HERIOTZAK
ManuelGamioGarbisu,Zigakoa,urria-
ren 6an, 79 urte.
Juani Leiza Zugarramurdi, Arantza-
koa, urriaren 12an, 83 urte.
Martin Sarasola Arretxe, Lesakakoa,
urriaren 12an, 77 urte.
Ramona Jaurena Ustariz, Arizkun-
goa, urriaren 16an, 92 urte.
JoseLorenzoRementegi Irisarri,Be-
rroetakoa, urriaren 17an, 74 urte.
ManoloSanzMartinez,Berakoa,urria-
ren 17an, 96 urte.
JavierAizpuruSalaburu,Oronoz-Mu-
gairikoa, urriaren 18an, 82 urte.
Juan Blas Jaurena Iturbide, Arizkun
goa, urriaren 18an, 78 urte.
Alberto Agirre Huarte, Zozaiakoa,
urriaren 19an, 82 urte.
BibianaMitxelena Taberna, Arantza-
koa, urriaren 19an, 78 urte.
JuanMaizBergara,Arantzakoa,urria-
ren 20an, 84 urte.
Jose Joaquin Plaza Zugarramurdi,
Lekarozkoa, urriaren 21ean, 60 urte.

Urko Telletxea Morante, Lesakakoa,
urriaren 12an.
Saioa Tapia Mutuberria, Lesakakoa,
urriaren 20an.
MikelZubietaElizagoien, Etxalarkoa,
urriaren 14an.
ImanolLacarra,Sarakoa,urriaren6an.
ArhaneGurrutxagaOlazabal,Areso-
koa, urriaren 23an.

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

EZKONTZAK
PascalLascubeetaMaiderMendion-
de, Sarakoak, urriaren 18an.

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

SORTZEAK
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2011n Nogaron
lortutako
garaipena izan
da lorpenik
handiena

TTIPI-TTAPA
Javier Mariezkurre-

nagidariaketaDonezte-
beko Ederki Tailerreko
eskuderiak adio erran
diotedenboraldiari bai-
ta kamioi karreren zir-
kuitoari ere. Asteburu
honetan Frantziako Le
Manszirkuito famatuan
egin zituen azken ka-
rrerak eta oraingoz, ez
dute aitzinera gehiago-
tan parte hartzeko as-

morik, hamabi denbo-
ralditanzirkuitoetan ibi-
li ondotik.

Taldearenazkenden-
boraldia ez da ohikoa
izan.Joandenurteraar-
te erabilitako kamioia
saldu zuten eta honen-
bertzez zirkuitoa uztea
pentsatuzuten iaz,«bai-
na saltzerakoan akor-
dio batera ailegatu gi-
nen eta aurten lau ka-
rrera egin ditugu piloto
bat behar zuen Fran-
tziako Lion Truck Ra-
cing taldearekin eta
errentan hartutako ka-
mioi batekin».

Europako txapelke-
tako bederatzi karrere-
tatik lautanateradaMa-

riezkurrena. Ekainean
Los Arcosen eta Noga-
ron (Frantzia) eta urria-
ren 4 eta 5ean Jaraman
(Espainia) eta urriaren
11eta12anLeMansen.
Halere hamabosgarren
postua lortu du sailka-
penorokorreanetaSte-
ffiHalmtaldekidearekin
bateraseigarrenpostua
lortudute taldekakosa-
ilkapenean. Le Manse-
ko azken ka r re ran
hamekagarren postua
lortu zuen Doneztebe-
kogidariak.Gainera,Ja-
ramako asteburuan bi
karreratan hirugarren

postua lortu zuten eta
honenbertzez,Espainia-
ko txapelketanerehiru-
garren izan zenMariez-
kurrena.

2003an hasi zen Ja-
vier Mariezkurrena ka-
mioi gidaria eta Do-
neztebeko Ederki Tai-
lerreko taldea Europa-
kozirkuitokokarreretan
parte hartzen. Hamabi
denboraldi osatu di-
tuzte,beregazi-gozoe-
kin. Unerik onenaz gal-
detzerakoan, «dudarik
gabea 2011n Nogaro-
ko karrera irabazi ge-
nuenean, hori lortu zu-

en lehenbiziko taldepri-
batua izanbaikinen,po-
za handia izan zen»
erantzun digute talde-
kideek. 2012an ere bi-
garren postua lortu zu-
ten Nogaron. Zirkuito-
ak betirako utziko di-
tuztela aipatu digute,
«baina bertze zerbait
egitea, nork daki».

Mariezkurrenak eta
Ederki Tailerreko talde-
ak eskerrak eman nahi
dizkiete«gure taldearen
ondotik laguntzen eta
animatzen ibili den jen-
deguztiari etaJavierren
Fans Klubari».

MOTORRA � HAMABI DENBORALDIREN ONDOTIK

Kamioi zirkuitoei
adio erran diete
Mariezkurrenak
eta Ederki
tailerreko taldeak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Javier Mariezkurrena Espainiako txapelketan hirugarren izan zen.

Beti Gazte eta
Amaiurko
taldeak izanen
dira lehian

TTIPI-TTAPA
Nafarroako sokatira

txapelketa azaroaren
1ean, larunbatarratsal-

deko 6etan Amaiurren
jokatuko den saioare-
kin abiatuko da. Gizo-
nezkoak zortzikotetan
bi pisutan lehiatuko di-
ra, 640 eta 600 kilotan.
Bi kategoriatan Berrio-
zar, Txantrea, Amaiur
eta Beti Gazte ariko di-
ra. Emakumezkoak,
berriz, seinaka eta 375

kiloko kategorian ariko
dira. Txantrea, Berrio-
zar-AmaiuretaBasabu-
rua-Imotz izanendira le-
hiakide. Talde mistoak
ere pisu bakarrean le-
hiatuko dira, 550 kilo-
koan. Zortziko taldeak
izanen dira, lau gizo-
nezko eta lau emaku-
mezkoek osa tuak

(Txantrea,Berriozareta
Amaiur).

Kategoria guztietan
bi jardunaldi jokatuko
dituzte, liga sistema bi-
dez.Amaiurko lehen jar-
dunaldian gizasemeak
640 kilotan eta emaku-
meakarikodira.Berrio-
zarren, azaroaren 8an
jokatuko da kategoria

hauetako bigarren eta
hondar jardunaldia.

Azaroaren 16an Al-
datzengizasemeen600
kiloko eta txapelketa
mistoaren lehen jardu-
naldia jokatuko da eta
azaroaren 22an Lakun-
tzan, kategoria haueta-
ko bigarren eta hondar
jardunaldia.

HERRI KIROLA � GIZASEMEAK ZORTZINAKA ETA EMAKUMEAK SEINAKA

Amaiurren abiatuko da
Nafarroako sokatira
txapelketa larunbatean

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Beti Gazte eta Amaiur zortzinaka lehiatuko dira orain.
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Asier
Etxeberria
oiartzuarrarekin
bikote eginez
bortz zakur
erabili dituzte
Reinosan

TTIPI-TTAPA
Juan Esteban Etxe-

garaiMikelperizenabe-
ratarrak eta Asier Etxe-
berria Arruti oiartzuar-
rakberaienbortzzakur-
rekinosatutako taldeak
Espainiako erbi arras-
toko Kopa irabazi dute
Kantabriako Reinosan,
Sajako Ehiza Erreser-

ban jokatutako txapel-
ketan. Galiza, Gaztela
eta Leon, Asturias, Ka-
talunia, Kantabria eta
Euskal Herriko taldeek
partehartudute txapel-
ketan.

Berako Ehiza eta

ArrantzaElkartekoEtxe-
garaik eta Oiartzungo
Bizardiako Etxeberriak
hiruerbi-zakuretabisa-
buesorekin lehiatu zu-
ten ordubeteko konpe-
tizioan. Gisa honetako
txapelketetan lehen al-

dia izan arren, garaipe-
na lortu zuen taldeak.
Kantabriako JoseGuti-
errezentaldeakbigarren
postua eskuratu zuen
eta Asturiasko Juan
CarlosAlvarezen taldea
izan zen hirugarren.

EHIZA � ESPAINIAKO TXAPELKETA KANTABRIAN

Juan Esteban
Etxegarai
beratarrak erbi
arrastoko kopa
irabazi du

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Etxeberria eta Etxegarai, txapelketan parte hartu zuten bortz zakurrekin.

Sei bikote sartu
dira lehian

TTIPI-TTAPA
Sei bikote hasi dira

binakako 44. erremon-
te txapelketaofizialean,
joan den urtean Xanti
Utergak eta Ionek jan-
tzi zuten txapelaren bi-
la: Urriza eta Agirreza-
bala, Zeberio II etaBar-
renetxea IV,Ezkurra eta
Ion, Etxeberria IV eta
Etxeberria III,Utergaeta
Agirrezabala eta Ezku-
rra II eta San Miguel.

Bikoteguztiekbadu-
te binaka txapeldun
izandako erremontela-
rirenbat:Ezkurra (1994,
1999 eta 2006), Ion
(2011 eta 2013), Etxe-
berria III (2010) Zeberio
II (1998, 2001, 2003,
2004, 2005, 2009 eta
2011), Barrenetxea IV
(2012), Urriza (2007,
2008, 2010 eta 2012),
Uterga (2013) eta San
Miguel (2006eta2008).
Debutaribakarra izanen
da, Ezkurra II. San Mi-
guelekin bikote eginen
du eta ilusioz hartu du

txapelketarako deia:
«Azken aldian ongi ari
naiz jokatzen eta berria
emanzidatenean ilusioz
hartu nuen. San Migu-
el arras ongi ezagutzen
dut, frontoi laburrean
pare bat txapelketetan
parte hartu eta bietan
finalera ailegatu gara.
Galarretan ere bikote
onaosatzenahaldugu-
la uste dut. Julenek la-

saitasuna ematen dit,
badakit eta bizkarrak
ongi zainduakditudala.
Nere jokua hori da eta
tantuak lehenbailehen
akitzen saiatuko naiz».
Koteto osabaren kon-
traerearitubeharkodu:
«Zoragarria litzatekeel-
karren kontra finalean
aritzea,bainahori urrun
dagoetazail izanenda»,
aipatu du gazteak.

Urriaren 23an hasi
etaazaroaren22anaki-
tuko den ligaxka denek
denen kontra jokatuko
dute eta lau lehenbizi-
koek lortuko dute fina-
lerdietarako txartela.Fi-
nalerdiak azaroaren
29anhasita jokatukodi-
ra eta hiru partidetatik
bi irabazi beharko ditu
abenduaren 20ko fina-
lean izan nahi duenak.

ERREMONTEA � FINALA ABENDUAREN 20AN

Ezkurra II.ak
debuta egin du
binakako
txapelketan

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Binakako txapelketan parte hartzen hasi diren sei bikoteak.



KIROLA | 45
ttipi-ttapa | 625 zk.

2014.10.30

Zortzi
kategoriatan
banatuak

TTIPI-TTAPA
51 bikote parte har-

tzenhasiakdira joanden
urriaren 22an Beran
abiatu zen Bortzirieta-

ko eskuz binakako ha-
malaugarrenpilota txa-
pelketan.Pilotarigehie-
nak bortz herrietakoak
badiraere,Baztan,Ma-
lerreka, Oiartzun, Hon-
darribi, Irun,Ultzamaeta
Lapurditik ere etorrita-
ko pilotariak ari dira.
Abenduaren 13an edo

20an jokatukodira fina-
lak, baina zein herritan
ez dago erabakia ora-
indik.

PartidakBortzirieta-
ko pilotalekuetan joka-
tuko dituzte, zortzi ka-
tegoriatanbanatuak: tti-

kiak, umeakA etaB, ki-
muak A eta B, haurrak,
kadeteak eta 22 urtez
azpikoak.

PILOTA � ABENDUAN JOKATUKO DIRA FINALAK

51 bikote hasi
dira Bortzirietako
eskuz binakako
txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Berako Eztegara pilotalekuak hainbat partida hartuko ditu aurten ere.

18-13 irabazi
zion finalean
Jon Olaizola
lesakarrari

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako bi pilo-

tari aurrez aurre izan zi-
ren urriaren 11n Nafa-
rroako 22 urtez behei-
tiko buruz buruko pilo-
ta txapelketaren finale-
an. Iruñeko Labriten jo-
katutako partida gogor
eta ikusgarri baten on-
dotik, Ander Errando-
nea beratarrak 18-13
irabazi zion JonOlaizo-
la lesakarrari.

Iruñeko Labrit pilo-
talekuan jendea aunitz

bilduzenetorkizunhan-
dikoBortzirietako bi pi-
lotarien arteko finala
ikusteko. Ander Erran-
doneak Inaxio aita izan
zuen botillero eta Olai-
zolak Iker tainta. Parti-
dak42minutu iraun zu-
en eta Olaizolak bi tan-
tu egin zituen sakez eta
Errandoneak 5. Partida
gogorra joanzenetaha-
sieran bana, launa, sei-
na, zazpina eta zortzi-
naberdinduondotik,be-
ratarra nagusitu zen.

ERRIOXAN ERE TXAPELA
Baina Nafarroakoa

ez zen izan asteburu
horretako txapel baka-
rra Ander Errandonea-
rentzat. Izan ere, biha-

ramunean, urr iaren
12an,ErrioxakoGober-
nuak antolatutako es-
kuzbinakako txapelke-
ta ere irabazi zuen, ju-
benil mailan. Otadui
bizkaitarrarekin bikote
eginez22-21 irabazizie-
tenErrioxakoPetite eta
hainbatetan bikotekide
izan duen Iñigo Marti-
nez beratarrari.

PILOTA � 22 URTEZ BEHEITIKO BURUZ BURUKOAN

Ander Errandonea
beratarra
Nafarroako
txapeldun izan da

UTZITAKO ARGAZKIAK

Errioxako gazte mailako
finalistak Titinekin goitian.
Beheitian, Jon Olaizola eta
Ander Errandonea.
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Erakusketak
LEITZA
‘Diruaren sexu ezkutua’

Azaroaren 4ra arte
udaletxean.

ARANO
Garai bateko argazkiak
eta haurren eskulanak

Azaroaren 8an.

BERA
‘Don Julioren arrastoa’

Azaroaren 23ra arte
Kultur Etxean.

SUNBILLA
‘Paradisu basatia’

Azaroaren 1etik
abenduaren 15era
Iñaki Atxaren argazkiak
Ariztigain kanpinean.

Hitzaldiak
DONEZTEBE
‘Emakumea eta kirola’

Urriaren 31n, Manko-
munitatean, 11:30ean.

ARANO
Elizako erloju zaharrari
buruz

Azaroaren 8an,
17:30ean.

ELIZONDO
Guraso Eskola

Urriaren 28an, aza-
roaren 4, 11 eta 13an
droga kontsumoari bu-
ruz. 17:00etatik 19:00-
etara Arizkunenean.

ARIZKUN
‘Jakobian Eraikina’
liburuaz solasean

Azaroaren 3an
19:00etan.

GOIZUETA
‘Wukro’
Azaroaren 7an Gan-
baran, 19:30ean.

Lidia Montesinosekin
Azaroaren 14an Gan-

baran, 19:30ean.

‘Euskararen kate hau-
tsiak’ liburuari buruz

Azaroaren 15ean
Ganbaran, 19:00etan.

Ipuin-kontalariak
ARANTZA
Kultur Egunen barne
Urriaren 31n Baskulan
17:00etan.

Antzerkiak
BERA
Kafe Antzerki Zikloa
Azaroaren 7an Erdal-
dun berrien kluba,

Errekalde ostatuan
22:00etan.
Azaroaren 14an Urak
ttiki dire, Kataku osta-
tuan 22:00etan.
Azaroaren 21ean Ko-
kakola eta barea, Au-
zoa ostatuan (22:00).

Julio Caro Barojaren
omenez

Azaroaren 9an Los
viajes de Don Julio,
Kultur Etxean (18:30).

GOIZUETA
‘Aresoko harria’

Azaroaren 8an
17:30ean Ganbaran.

Tailerrak
BERA
Serigrafia tailerra

Urriaren 30ean Gaz-
tetxean, 17:30ean.

Baratzegintza
Biodinamikoari buruz

Azaroaren 7, 8 eta
9an, Gaztetxean.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte Elkartearen
argazki lehiaketa eta
75. urteurreneko
logotipo lehiaketa

Urriaren 31ra arte
aurkez daitezke ar-
gazkiak eta azaroaren
15era arte logotipoak.

Ospakizunak
ARIZKUN
Larrazken kulturala

Urriaren 30ean sagar
dastaketa, ikastaroa.
Azaroaren 1ean Kiri-
koketa Besta.

URDAZUBI
Gaztain erre besta

Urriaren 31n frontoian,
19:00etan.

GOIZUETA
Umore Ona Eguna

Azaroaren 8an.

LESAKA
Independentzia Eguna

Azaroaren 15ean.

BERA
Julio Caro Barojari
omenaldiak

Azaroaren 15ean
19:30ean Kultur Etxe-
an, azaroaren 16an hi-
lerrian 12:00etan.

Bertsoak
LESAKA
Zahar Etxean saioa
Azaroaren 1ean,
17:00etan.

Bertso desafioa
Azaroaren 1ean Iurre-

BERA | 2014.11.07-21
Gaizka Sarasolaren ‘Urak ttiki
dire’ Kafe Antzerki Zikloan

Hiru egunez hiru antzezlan ikus-
tekoaukera izanendaBeran: Er-
daldun berrien kluba, Urak ttiki
direetaKokakolaetabarea, aza-
roaren 7, 14 eta 21ean.

Antzerkiak

ARANTZA | 2014.11.01
Baserritarraren Egunaren
XIX. edizioa larunbatean

Kultur Egunen barne hainbat eki-
taldi izanen dituzte Arantzan eta
horien artean, Ekaitza Elkarteak
antolatuta, azaroaren 1ean XIX.
Baserritarren Eguna eginen dute.

Azokak

AURTITZ/ARANO | 2014.11
Sanmartinak Aurtitzen eta
Aranon

Aurtitzen azaroaren 7tik 11ra
hainbat ekitaldi izanen dituzte
etaAranonazaroaren8anospa-
tukodituztesanmartinak.Xehe-
tasunak 24 eta 34. orrialdeetan.

Bestak

urriak 30 - azaroak 13

PROPOSAMENA
DONEZTEBE
Udazkeneko Feriak
azaroaren 14an

Udazkeneko Ferietan
hurrengoak Doneztebe-
koak izanen dira. Goi-
zean, aziendak, neka-
zaritzako tresnak, mer-
katarien produktuak...
ikusgai eta salgai izanen
dira eta eguna borobil-
tzeko arratsaldean herri
kirol jaialdia izanen da.
Nafarroako II. Mailako
Aizkora Txapelketako fi-
nala orduan jokatuko da
eta Inaxio Perurenak
harri-jasotze erakustal-
dia eskainiko du.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ta eta Lesaka Haizegua
ostatuan, 23:00etan.

Gaztain jatea

Azaroaren 8an Sustrai
Colina eta Jon Maia,
Josu Goikoetxearen gi-
daritzapean, 20:00etan
Basurden.

IPAR EUSKAL HERRIA
Xilaba Bertsulari
Xapelketa

Azaroaren 2an Aiziri-
tzeko herriko gelan,
finalaurrekoa (17:00).
Azaroaren 15ean
Baionako Lauga gelan
finala (17:00).

Kontzertuak
ARANTZA
Erramun Martikorena
Beñat Mitxelena
akordeoilariarekin

Azaroaren 8an
eskolako gimnasioan,
19:30ean.

LESAKA
Atarrabiako abesbatza

Azaroaren 2an Kultur
Etxean, 12:30ean.

BERA
Letoniako abesbatza

Azaroaren 1eanMas-
ka Youth Choir de Riga
Kultur Etxean (20:00).

Kantu afaria Ibardinen

Azaroaren 8anMendi-
ko sagardotegian
21:00etan.

Iruñeko Orfeoia

Azaroaren 16an
Kultur Etxean (12:30).

ELIZONDO
Folk ametsetan
Arizkunenean

Azaroaren 9anMaria
Salgadoren Abrazo-
Abraço: musica de la
raya, 19:00etan.
Azaroaren 16an Ruper
Ordorika, 19:00etan.

AMAIUR
Paxkal Irigoienen ‘Lau
sasoinak’ kontzertua

›

Gero eta gehiago dira sakeleko telefono edo
tablet gailuak erabiltzen dituzten haur, gazte

eta gurasoak. Bada horiengan pentsatuz, Nairobi-
tarra eta Munduko ipuinak jolasen bertsio elektro-
nikoak sortu ditu Luditoys Factory S.L. enpresak.
Munduko Ipuinak smartphone zein tablet gailueta-
rako egokitua dago eta Nairobitarraren konplexu-
tasunakontuanhartuta, soilikordenagailueta tablet
gailuetarako prestatu dute eta hauxe da Internete-
ko lotura:http://nairobitarra.luditoys.com/jokoa.php.
Munduko ipuinak jokoan,zortzieskualdeetako ipuin
bana aurkituko ditu erabiltzaileak. Sahara, Lapo-
nia, Patagonia, Andeak, Himalaia, Euskal Herria,
Alaska eta Australiako umeen ahotik euren bizimo-
dua ezagutuko dute haurrek. Hauxe da joko honen
lotura: http://nairobitarra.luditoys.com/munduko-
ipuinak.php.

Hainbat taldetan ibili ondotik, bere bakarkako
lehendabiziko lana kaleratu du Tania De Sou-

sa zestoarrak (Gipuzkoa): Tania Tank diskoa. Ha-
mabi kantu bildu ditu, maitasuna hizpide dutenak
gehienak. Bonberenean grabatu du lana, Karlos
Osinaga Txap teknikariarekin, eta FerminMuguru-
zak ekoitzi du, Talka Records zigilupean. Pop doi-
nuakdiranagusi,bainabadirapunk-rocknahizdis-
co ukituak dituztenak ere. Hitzei dagokienez, De
Sousak idatziak dira denak, Fermin Muguruzak
egin duen Talka kantua izan ezik. Ibilbide berri ho-
netan, Taniak hainbat lagunekin osatu du taldea:
Fermin Bouza (gitarrak, sintetizadoreak eta koro-
ak), Maitane Alonso (baxua) eta Ander Del Sol (ba-
teria). Musikari ezagunen kolaborazioak ere izan
ditu disko honetan: Xabi Solano, Maite Mursego,
Mikel Azpiroz, KoldoSoret, Ferminekin aritzen den
haize intrumentuen taldea (Jontron, Lonbi eta Fi-
no) eta Fermin bera.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Talka Records, 2014

Tania Tank

Musika

TANIA DE SOUSA

‘Nairobitarra’ eta
‘Munduko ipuinak’

jokoen bertsio digitalak

Internet

WWW.LUDITOYS.COM

Norgara?bildumarenbaitan,2urtetikgorakoen-
tzako lau ipuin kaleratu ditu Elkar-Katxiporre-

tak. Uxue Alberdik idatzi ditu testuak eta Julen To-
kerok egin ditu marrazkiak. Ipuin horietako batek
Pupu eta Lore triste izenburua du eta honetan Pu-
puk eta Lorek tirita eta lorea trukatuko dituzte, eta
pozik geldituko dira, ez uste!. Pirritx umore zaku-
rra ipuinean Pupu eta Lore Pirritxen ume titikoak
direla ikusiko dugu. Titia emanaz eta titia hartuz,
elkar asetzen dira hirurak. Porrotx beldurtuta ipui-
neanPorrotx ispiluarekinsolaseaneta jolasean iku-
siko dugu, eta bere gorputz-atalez jabetuko da.
Marimotots pozik liburuan, azkenik, Marimotots
txabolak egiten ikusiko dugu, zuhaitz gainean eta
errekakourhotzetanbiluzikbainatzeaatsegindue-
la erakutsiko digu.

Elkar-Katxiporreta, 2014

Pupu eta Lore triste
Pirritx umore zakurra
Porrotx beldurtuta
Marimotots pozik

Liburua

KATXIPORRETA

Azaroaren 2an Herriko
Etxean, 18:00etan.

Filmak/bideoak
DONEZTEBE
Zinema

Azaroaren 9an Cam-
panillas, hadas y pira-
tas 16:30ean eta Diver-
gente 18:30ean.

ARANTZA
‘Arrakala’ dokumentala

Urriaren 31n 19:30ean
Baskulan.

LEITZA
Zinema

Urriaren 31n eta aza-
roaren 2an Her filma.
Azaroaren 7an eta
9an El lobo de Wall
Sreet. Ostiraletako
saioak 22:30ean, igan-
detakoak 19:30ean.

GOIZUETA
Bideo emanaldia

Urriaren 31n
Ander Olaizolarekin,
19:00etan Ganbaran.

Azokak/Feriak
ARANTZA
Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean.

DONEZTEBE
Udazkeneko Feriak

Azaroaren 14an.

Bestak
AURTITZ
Sanmartinak

Azaroaren 7tik 11ra.

ARANO
Sanmartinak

Azaroaren 8an.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen
irteerak

Azaroaren 2an Ariz-
kundik Burgara (08:00).
Azaroaren 9an Urda-
zubi-Harritxuri (07:30).
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karrik aztertuko ditut.
Watsappedoe-mail-ez
soilik. �633 208067 /
kastelenea@gmail.com.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.
LESAKA. 93 m2ko ba-
jerasalgai,Koskontako
Bidea 11n. Etxebizitza
egiteko aukerarekin.
Gasa, ura eta arginda-
rra sartuak ditu. �609
445769.
LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai.8.100euro.�948
630474.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

BERA.Partzelaurbani-
zatuak salgai. Deitu
18:00etatik aitzinera.
�618 963226.

LANA
eskariak

HaurHezkuntzako ikas-
ketakdituenemakume
euskaldunak arratsal-
dez laneginenluke,hau-
rrak zaintzen edo edo-
zein lanetan. �663
695410.
Emakumeeuskalduna
asteburuetan lan egite-
koprest.Doneztebeedo
Elizondo inguruan bada
hobe. Edozein lan dela
ere, deitu eta hitz egin-
go dugu.�636 751487.
ELIZONDO. Emaku-
mea orduka garbiketa
lanetan ariko litzateke.
�626 507436.

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio ekonomi-
koa. �646 774177.

DONEZTEBE. Bi loge-
lako pisua salgai. Egoe-
ra onean. 15m2ko tras-
telekua. 110. 000 euro.
�630 160353.
GOIZUETA.Eguzki-Le-
ku etxean, bizitza bat
salgai.Benetako intere-
sa duenak deitu deza-
la. �649 753484 (Ana).

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Pisua errentan
emateko, 65m2, traste-
lekua eta garajeko ma-
rrarekin. Pisuamoblez-
tatuadago, komunbat,
2 logela, sukaldea, te-

LESAKA. Pisua salgai
edo errentan emateko,
erostekoaukerarekin.4
logela,bainugela,egon-
gela haundia, sukaldea
e ta te r r aza . � 677
356461.
BERA. Agerra auzoan
pisua errentan emate-
ko. 3 logela, 2 bainuge-
laetaegongela. Igogai-
lua. Mobleztatu gabe.
�615 707323.
LUZSAINTSAUVEUR.
Eskidenboraldiguztira-
ko 6-8 pertsonendako
bizitza errentan emate-
ko. Duplexa, beheko
sua, terrazaetaaparka-
lekua. �630 946241.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

NARBARTETIKBERA-
RAINO, errepidearenbi
aldeetara dauden he-
r r ie takoren batean
etxea edo pisua aloka-
tuko dut. 300-500 euro
arteko eskaintzak ba-

rraza eta jangela. Ondo
komunikatua eta bista
onekin. �687 926414.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 350
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

NARBARTE.Hiru loge-
lakoetxeberrituaerren-
tan emateko. Argitsua
eta lasaia.Wifi.Prezioa:
300 euro. �677 765753
/domekenea1@gmail.
com.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta
trastelekuarekin.16mi-
lioiPta/100.000€.�948
585036.

BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200m². 3 so-
lairu, kalitatekomateria-
lak, 4 logela, 2 bainuge-
la,garajea (27m²)eta lo-
rategia (75m²). 3 auto-
rentzako aparkalekua.
350.000€ (prezio nego-
ziagarria). Deitu 19:00-
etatik aurrera. �636
880115.
LEITZA.Pisuasalgai,ba-
jera eta igogailuarekin.
90.000 euro. � 660
856246 / 634 406302.
LESAKA. 98 m2ko pi-
suasalgai.3 logela,bai-
nugela 1, egongela su
bajuarekin, sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederrarekin. Bizitzera
sartzeko prest. �609
445769.

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 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

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

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 35 € (=)

Zerri gizena
1,120 € kiloa. (-0,035)

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,22
1.koa 4,02
2.koa 3,84
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,32
1.koa 4,06
2.koa 3,89

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,60/8,20
8-10 kilokoak: 6,40/7,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)
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Doneztebeko emaku-
mebatek etxeakgarbi-
tzen,hauredoadinduak
zaintzen lan eginen lu-
ke. �673 372938.
ESKUALDEA. Emaku-
meakotxearekin lanera-
koprest:garbiketa lane-
tarako, pertsona hel-
duak zaintzeko, ostala-
ritzan logelakgarbitzen,
l i xu teg ian . . . � 639
288613.
Pertsonak bat etxetik
iragarkiak jartzen lan
egiteko prest dago.
�699 382673.

LANA
eskaintzak

ZUGARRAMURDI. Ja-
tetxe batean zerbitza-
riabehardaasteburue-
tan lan egiteko. Fran-
tsesez pixka bat jakin
behardu.�948599082
(Goizeanedo17:00eta-
tikaitzineradeitu,eguer-
dietan ez).
SARA. Urtxola jatetxe-
anzerbitzariabehardu-
teasteburuetan lanegi-
teko, jatetxeanetaosta-
tuan.Esperientziarekin.
�(0033) 559 542131/
686 561525.

ZERBITZUAK
denetarik

ZERBITZUAK
eskariak

LEITZA eta INGURU-
AN josten ikasinahidut.
�695 716894.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Euskal Filologian lizen-
tziatuaEuskarakokla-
seak emateko prest,
idatzia nahiz ahozkoa,
maila guztietan. Deitu
konpromisorik gabe.
�661 772065.
Lehen Hezkuntzako ti-
tulua duen mutil bat,
DBHetaLehenHezkun-

tzako klase partikula-
rrak emateko prest da-
go, ingelesabarne.Do-
neztebe eta zonaldea.
�677 193134.

MOTORRAK
salgai

Pascuali traktoreasal-
gai. 18 zaldikoa. Direk-
zioeta frenomekaniko-
ak ditu. Egoera onean.
2.500 euro negoziaga-
rriak. �665 731414.

Opel Astra 1.7 CDTI,
2007.urtekoaeta68.000
km dituena. Oso zain-
dua dago eta beti gara-
jean lo egiten du, 5.000
eurotan salgai. �679
877229.

ANIMALIAK
salgai

SUNBILLA. Zakurku-
meak salgai. Ama Bor-
der Collie eta atta eus-
kalartzainzakurra.�609
047743.

Beagle arrazako za-
kurkumeak salgai.
�679 680243.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta

haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

LESAKA. Hustutako
baserri baten biga za-
harrak salgai. �948
630474.
Bizikleta salgai, berri-
berria. Konpromisorik
gabe ikusten ahal da.
150euro.�630180805.

2. eskuko musika-
tresnaksalgai: akorde-
oiak, teklatuak, gitarra
akustiko eta elektriko-
ak... �620 468282.

Gerra Zibileko doku-
mentuoriginalasalgai.
�635 875730.

Haritzezko altzari be-
rria, erabili gabea.Neu-
rriak1,95zabalera,2,20
altueraeta0,57sakone-
ra. Telletxean erosita-

TTIPI-TTAPAk diseinatzailea behar
du ordezkapenerako

Nahitaezko baldintzak:
• Euskaraz jakitea
• QuarkXPress, Photoshop, InDesing menperatzea

Kontuan hartuko da:
• Diseinu grafikoan esperientzia izatea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea
• Ordutegi malgutasunerako disposizioa

Bidali curriculuma info@ttipi.net helbidera

koa, primeran dago.
Prezioa dendan 4.000
euro.1.300eurotansal-
gai. Nahi izanez gero,
dendara dei daiteke
altzariarenegoerazgal-
detzeko.�600524041.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-
hetua. �659 867287/
699 461394.
3 ohatzeko litera sal-
gai. Egoera onean,me-

tro 1 zabal, 2,55 metro
luze.Armairuetabalde-
kin.Koltxoiaketa2nor-
d i ko opa r i . � 618
962622.

DENETARIK
oparitzeko

Larungo harria opari
emateko, pareta zahar
batean dagoena. Ga-
rrioa norberaren esku.
�626 774582.
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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

Valentzian bizi
den AITORek ur-
tea bete du urria-
ren 28an. Aunitz
urtez Lesakako
familiaren parte-
tik! Laxter etorri,
txokolatea prest
dugu eta! Muxo 1

Aunitz urtez
etxeko ehiztari
ttikienari! Muxo
handi bat atatxi-
ren partetik!

Berako ADUR eta OINATZ AROZENA

ELRIOk urriaren 22an urtea bete
dute. Zorionak moxoletek! Muxu
haundi bana familiaren partetik!
Segi horrela!! Ea bizkotxo goxoa
prestatzen dugun!

Berako IRENEk
urriaren 16an
urteak bete ditu.
Zorionak izeba!
Muxu aunitz eta
bizkotxo ona
prestatu!

Berako ADUR eta OINATZek urriaren
22an urte bat bete dute. Zorionak
pottokos! Muxu haundi bat familia
guztiaren partetik.

Lesakako JULEN CANAL ARTOLAk
3 urte egin ditu urriaren 28an.
Zorionak maitia! Segi beti bezain
alai eta jator. Muxu handi-handi bat
aitatxo, amatxo, Maitane eta
Ugaitzen partetik!

Sunbillako UXUE IBARRA
MARIEZKURRENAk 7 urte bete ditu
urriaren 28an. Zorionak familia
guztiaren partetik. Mila muxu
potolo eta segi beti bezain neska
txintxoa eta alaia izaten.

UNAI IRAZOKI
AGIRREk urriaren
28an 2 urte bete
ditu. Zorionak
eta muxu handi
bat etxekoen
partetik.

Doneztebeko MATTIN RETEGI

AZPIROZek azaroaren 2an 8 urte
beteko ditu. Zorionak! Urte aunitz
dira horiek! Ongi pasa egun
haundi hori zure lagunekin, eta
batez ere, aita, ama eta zure
anaia Anderren partetik muxu
potxolo-potxolo bat.

Zorionak JONE!
Muxu haundi
bat Aresoko
lagunen parte-
tik! Ahal duzun
hobekin pasa
zure eguna!
Gurekin nahi
zaitugu!

JOXE MARI

PETRIRENA

motorzaleak
urteak beteko
ditu azaroaren
1ean. Zorionak
alaba eta se-
mearen partetik.

JOXE MARI

LASAGA
MATXAKOk urteak
beteko ditu
azaroaren 1ean.
Aunitz urtez
familiaren
partetik.

Zorionak AIMAR-
TXO! Baserrikoen
partetik eta bere-
ziki atta, ama eta
Aneren partetik,
afari goxoaren
esperoan gaude.
Muxu haundia
izebaren partetik!

Ongi etorri polittak Aresora!
ENARA BARANDARAIN MITXAUS

urriaren 3an eta ARHANE

GURRUTXAGA OLAZABAL urriaren
23an jaio dira. Zorionak gurasoei
eta muxu haundi bana! Erritmo
ederrean ari zaigu handitzen
kuadrila...

Lesakako ALAIN ETXEPARE

AIESTARANek 4 urte bete ditu
urriaren 24an.

Zorionak familia guztiaren partetik!

Sunbillako HEGOA IRAZOKIk urriaren
22an 3 urte bete ditu eta amatxi
AMPARO GUELBELZUk, berriz,
urriaren 30ean urteak beteko ditu.
Aunitz urtez familia guztiaren
partetik.
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OOrrddaaiinnttzzeekkoo eerraa::
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.

OOrrddaaiinnttzzeekkoo eeppeeaa::
• 2014ko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2014ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen horri dago kion interesa
aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premia men duzko exekuzio bidez %20ko errekargu a  rekin kobratuko da .

Etxalar, 2014ko urriaren 1a

Lehendakaria, 
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

JJaakkiinnaarraazzppeennaa

2014ko bigarren urte erdiko zabor bilketa eta trata men du zerbitzu e tako tasak kobratuko direla,
ondoren seinalatzen den bezalaxe:






