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Oraingo honetan ariketa bat pro-
posatu nahi du Lan Munduko Euska-
ra Batzordeak. Bortzirietako lantegi
handi eta ertainetan, 2.000 orri ba-
natu ditu horretarako, irudian ikusten

diren bezalakoak hain zuzen ere. Ai-
tzineko aldean, Euskal Herriko bur-
dinolei buruzko testu bat ageri da, eta
bertan badira hainbat hutsune. Gibe-
leko aldean, berriz, hutsune bakoi-
tzeko hiru hitz ematen dira, eta ho-
rietako bakarra da zuzena, eta beraz,

aukeratu beharrekoa. 
Lantegi bakoitzeko batzordea ar-

duratu da lehiaketa orrien banaketaz.
Erantzunak jasotzeko kutxa batzuk
paratu dituzte propio. Lantegiko ba-
tzordean ere jasoko dituzte. Horreta-
rako azken eguna urriaren 26a iza-
nen da. Erantzun zuzenen artean, bi
lagunentzako afari bat zozketatuko
da, Etxalarko Herriko Ostatuan egi-
nen dena. Zozketa urriaren 31n egi-
nen da Arantzako Herriko Etxean, eta
irabazlea nor izan den behar bezala
iragarriko da.

Lan Munduko Batzordeak lehia-
keta honetan  parte hartzeko gonbi-
ta egin nahi die Bortzirietako langile-
ei. Horrez gain, euskara laneko hiz-
kuntza izan dadin hau bezalako sen-
tsibilizazio ekimenak egiten segituko
du aurrerantzean ere. 

EKIMEN BERRIA
Lan Munduko Batzordea Bortzi-

rietako lantegietan euskararen erabi-
lera normalizatzeko planak martxan
jar daitezen ekimen berri bat ari da
lantzen. Hala, enpresa guztietako or-
dezkariak bildu nahi ditu urriaren 26an,
Lesakan, Matxinbeltzenean, 18:00etan
eginen den bileran. Horretarako, deial-
dia bidaliko da egunotan lantegi guz-
tietara. 
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ARTXIBOKOA

Bortzirietako Lan
Munduko Eus-
kara Batzordeak
sindikatu ezber-
dinak biltzen di-
tu: argazkian, Ju-
len Mitxeltorena
(LAB), Patxi Al-
txu (UGT) eta Ma-
nue l  A g i r r e
(ELA). Urko Ikar-
do Euskara Man-
komunitateko
idazkariearekin.

Joan den urtean, Bortzirietako lantegietan euskararen erabilera
bultzatzeko hiztegia karrikaratu zuen Lan Munduko Batzordeak.
Euskaraz lan egiteko zailtasunak gainditzen hasteko, hainbat
lantegitan euskaratu beharreko hitzen zerrendak bildu ziren,
eta horiekin osatu zen aipatu hiztegia. Aurten, Bortzirietako
lantegi nagusietan eginen den lehiaketa-zozketa batekin datoz,
beti ere euskara laneko hizkuntza izateko bidean
aurrerapausuak emateko helburuarekin.

LAN ETA BIZI EUSKARAZ ETA…

Lehiaketa-zozketa
eginen da
Bortzirietako
lantegietan
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ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Berako aurkezpenean, Aurelio Gutierrez, Juainas Paul eta Jose Javier Fernandez.
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Aitor AROTZENA
Aurelio Gutierrezek, Jose Javier

Fernandezek eta Juainas Paulek Be-
ra eta Lesakan 1920ko eta 1930eko
hamarkadetan gertatutako hiru pa-
sarteri buruz idatzi dute. Paulek eta
Gutierrezek, biek batera, Baztan-Bi-

dasoa eremuan gertatu zen lehenengo
greba handia izan dute aztergai. Gre-
ba hori Berako Fundiciones-en ger-
tatu zen, 1930ean, eta sei hilabete lu-
ze iraun zuen greba gogorra izan ze-
la nabarmendu dute egileek. Bertzal-
de, Gutierrezek bertze artikulu bat ere

egin du, hori ere Beran kokatua. Ar-
tikulu horretan, 1924an anarkista eta
Guardia Zibil batzuen artean gertatu-
tako istilua argitzen saiatu da. 

Bortziriekin akautzeko, Atalaya az-
tertu du Fernandezek, 30eko hamar-
kadan Lesakan argitaratu zen aldiz-
karia. Garai hartan zeuden kezka eta
eztabaida kulturalak bildu zituen al-
dizkari horrek, goi mailako kolabora-
tzaileekin (Unamuno, adibidez), bai-
na aldizkariak iraupen txikia izan zuen,
bi ale soilik argitaratu baitzituzten. 

Gerra Zibila eta Gerra-Ostea Baz-
tanen deituriko artikulua ere biltzen
du liburuak. Iker Friasek idatzi du ho-
ri. 1936. eta 1946. urteen artean ko-
katzen da, eta Baztango historiako
hainbat kontu ilun aztertzen ditu. Ber-
tzeak bertze, 36ko gerran fusilatuta-
koen kasuak, lan-batailoien gatibu la-
nak eta makien ibilerak. Baztango
Udaleko artxiboa arakatzeaz gain,

Baztan-Bidasoa eremuko bost historialariren lanak biltzen ditu
Bidasoa Ikerketa Zentroak argitaratu duen azken lanak,
bosgarrenak («Bortziriak II. Errepublika inguruan, Baztango
ordenantzak eta Gerra-ostea»). Liburuan garai eta eremu
ezberdinak landu ditu historialari bakoitzak. Aurelio Gutierrez,
Jose Javier Fernandez, Juainas Paul, Iker Frias eta Pedro Esartek
idatzi dute liburua. Lehenengo hirurek Lesaka eta Berako historia
landu dute, eta azken biek, berriz, Baztangoa. Gainera, Juainas
Paulek koordinazio lanak egin ditu. Liburu ia osoa euskaraz
idatzia dago. Denetara, 250 ale atera dituzte, eta Bidasoaldeko
liburu dendetan soilik erosi ahalko dira. 

BOSGARREN LIBURUA ARGITARATU BERRI DUTE

Bidasoa Ikerketa Zentroak Baztan
eta Bortzirietako istorioak bildu ditu
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hainbat baztandarri ahozko testigan-
tzak ere hartu zizkien. Baztango
Udaleko Ordenantzei buruzko lana
egin du, berriz, Pedro Esartek. Ha-
ren lanak bost mende hartzen ditu:
XVI. mende hasieratik 1964ko or-
denantzara arte. Lan handia egin
du artxiboan, eta aurkitutako orde-
nantzetatik hainbat ondorio eta go-
goeta atera ditu. «Bederatzi liburu
gaztelaniaz argitaratu ondoren, hau
da euskaraz argitaratu dudan le-
hendabiziko lana, eta oso pozik na-
go Jose Mari Nuñezek egindako
itzulpen lanarekin», adierazi du. 

BOSGARREN LIBURUA
Bidasoako Ikerketa Zentroa

1996an sortu zen, eta 1997an ate-
ra zuen lehenengo liburukia, Lesa-
kako historiari buruz. Geroztik bi ur-
tetik behin ale bat atera du, Bera-
ko historiari buruzkoa, Bertizko Jau-
rerriaren ingurukoa eta Beran egin-
dako Soziolinguistika ikastaroan
emandako solasaldien laburpene-
koa. Halere, azkenekoan denbora
tarte gehiago pasatu da, Txema Al-
daberen heriotzaren ondorioz. 

Bosgarren ale honen erditze mi-
narekin daudela oraindik, seigarre-
na nondik nora joanen den buruan
dutela aipatu digu Juainas Paulek:
«1607-1627an fiskalitateak bidera-
tutako ikerketa bat egin zen Nafa-
rroan eta horrek ematen dituen da-
tuak lantzea aztertzen ari gara».

Urrotzen sortu eta Donezteben bizi
zen Txema Aldabe Telletxea Bidasoa
Ikerketa Zentroko kideetako bat zen,
2005eko uztailean hil zen arte. 47 ur-
te bertzerik ez zituen. 1980. hamarka-
daren lehen urtetan hasi zen nabar-
mentzen euskararen aldeko lanetan
eta Malerrekako Euskaltegiaren so-
rreran bera izan zen bihotz eta buru,
eta hainbat proiektu kide izanen zire-
nen bateratzaile. Gerora, euskararen
aldeko hainbat proiektutan egin du lan:
Mendaur barnetegiaren sorreran eta
kudeaketan; Ezpelura eta Langarra kul-
tur taldeetan, Ttipi-ttapan kazetari…
«Kanpotik laguntza eske etortzen zi-
ren guziei ematen zien aterpe eta eus-
kararen aldeko kanpaina orotan izan
ohi zen bultzatzaile eta laguntzaile»
diote Bidasoa Ikerketa Zentrotik.

«UZTA OPAROA UTZI DIGU»
Bosgarren liburukia normala baino

geroago argitaratzeko arrazoietako bat
bere heriotza izan dela aipatu digu Juai-
nas Paulek. "Txema Aldaberen oroi-
menez idatzia dago, eta gazte joan
arren, oparoa izan da berak utzitako
uzta. Euskararen aldeko lanetan na-
barmendu da gehien, euskaltzaleta-
suna bihotzean baitzeraman. Malerre-
ka zen haren lan eremua eta bertako
euskalkia haren bihotzeko ninia. Az-
ken urteotan, gurekin izan dugu lane-

an, eta arrasto ahaztezina utzi du gu-
re bihotzetan, lagun eta lankide xar-
manta izan delako guretzat. Beti esa-
ten da, hil ondoren hildako guziak onak
zirela… Ez dakit kasu guzietan egia
den, baina bere kasuan ez da dudarik,
gizon eta euskaltzale ona zen". 

Juainasek gogoan duenez, Txe-
maren heriotzak juxtu lanaren erdian
zeudela harrapatu zituen: «Geldiunea
izan genuen nahitaez, burua ezin al-
txatuz ibili ginelako. Noski, liburua be-
rari eskaini  behar genion, zer gutxia-
go!».

TXEMA ALDABEREN OMENEZ EGINDAKO LIBURUA

ARTXIBOKOA

Txema Aldabe zena gogoan idatzita-
ko liburua izan da.

Orain arteko liburuak mo-
nografikoak izan dira eta
honetan gai ugari landu di-
tuzue… Arinagoa izatea-
gatik beharbada?
Beste aukera bat jorratzeko
modua zen. Aurrekoetan ari-
tu garenak denak Bidasoa
Ikerketa Zentrokoak ginen
eta orain beste aportazio ba-
tzuk hartu ditugu.
Bi lekutan, Baztanen eta
Bortzirietan egin dira erre-
dakzio lanak. Koordinazio
lana egitea egokitu zaizu…
Orain arte neurri batean
maingu egon gara. Gure ar-
tean askoz indar handiagoa
dugu Bortziriak eta Male-
rrekan, Baztanen baino. Hau
ate bat idekitzeko modua da.

Berako Fundiciones lante-
giko 1930eko greba so-
lasgai duzue… Zer eragin
izan zuen Bortzirietako lan
munduan?
Garai batean planteatzen
zen greba horrek markatzen
zuela inguru honetako lan-
gile mugimenduaren hasta-
pena. Neurri batean egia da,
baina ez guziz. Alde batetik,
ez da lehenengo greba, gre-
baren barrenean eskuineko
indar sindikalak ageri dira,
orduko UGTk ez zuen erre-
publika garaian izanen zuen
ezkerreko kutsua, lantegiko
gerenteak jokaera guziz per-
tsonalista agertzen du… Na-
hasketa handia izan zen. 
Gerra Zibila eta Gerra-os-

tea Baztanen aztertu du-
zue… Zer berezitasun izan
zituen?
Beharbada Bortzirietan bai-
no lasaiagoa izan zen gerra,
momentu batean Beran eta
Lesakan izan baitzen fron-
tea. Baina hauek bezala,
Baztan ere mugan dago eta
horrek emanen dio pisua,
batez ere gerra ostean, hain-
bat gauza izkutuan egin zi-
relako…
Eta Esartek ordenantzei
buruz idatzi du…
Berak egin du dokumenta-
zio guziaren transkripzioa
eta gero irakurketa propioa
egin du. Gainera, euskaraz
egin nahi izan du eta esfor-
tzu pertsonal handia egin du,
berak ordaindu baitu Jose
Mari Nuñezen euskaratzea.
Amorrua ematen zion eus-
karaz idatzi ezinak eta be-
retzat erronka zen.

“Bortziriak eta Malerrekan indar gehiago
dugu, baina Baztani atea ireki diogu orain”

Juainas PAUL  Liburuaren koordinatzailea

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
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Urriak 19.
Bularreko
minbiziaren
aurkako
nazioarteko eguna

Bularreko minbizia-
ren aurkako nazioarte-
ko egun honetan, gaitz
honek eragiten dituen
gizarte arazoak azpi-
marratu nahi ditugu.

Bularreko minbizia
dugun emakumeok gai-
xotasunarekin bizi, agre-
sibitatea jaso eta asko-
tan feminitatearekin zu-
zenean lotzen gaituen
zati bat galdu behar du-
gu.

Gaitza dugunok,
gaur egun dugun erron-
ka handienetako bat,
minbiziari borroka ira-
baztea da eta diagnos-
tikoan, tratamenduan
eta gaixotasunaren  eza-
gutzan aurrerapen au-
nitz izan badira ere,
oraindik bide aunitz gel-
ditzen dela badakigu.

Gaixotasunari bo-
rroka irabazi nahi dio-
gu, nahiz eta batzutan
gaixotasunak gure bizi-
tzeko gogoak zapaltzen
dituen.

Emakume guztiok
daukagu arriskua eta
horregatik gaitzaren pre-
bentzioak eta diagnos-
tiko goiztiarrak duten ga-
rrantzia azpimarratu
nahi ditugu

Minbizia gaixotasu-
na da eta alderdi horre-
tatik egin behar zaio au-
rre. Ez da bakartasu-
nean bizi eta jendearen
aitzinean gorde behar.

Horregatik lanean ari
gara bularreko minbizia
ez dadin egun bateko
albiste azpimarragarria
soilik izan, egunero go-
goan eduki behar du-
gun errealitatea baizik.

Mila esker borroka
hau erraxago egiten di-
guzuen guztiei. 

Pilar ETXEBERRIA
(Irurita)
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OHARRA
Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bidali behar dira. Bertzela,
ez dira argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan
dezaten, ez da komeni makinaz idatzitako 25
lerro baino luzeago idaztea. Laburtu beharra
izanez gero, ttipi-ttapak bere esku izanen du
horretarako eskubidea.
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Beran bizi den lesakarra edo Lesa-
kan jaiotako beratarra?
Beran bizi den lesakarra, bai.

Norbaitek ezagutzen hau hire egiaz-
ko izenarekin?
Jende guttik, familiakoak eta lagu-
nek bakarrik.

Beti Gazte-Gure Txokoa derbian,
bihotza noren alde?
Bihotza berdindua izanen dut, erdi
bana, bietan aritua naiz eta.

Futbolari garaiko hire oroitzapenik
onena?
Lehen aldiz Preferentera igo gineni-
kan Beti Gazterekin. Hura gauza han-
dia izan zen!

Orain beteranoekin aritzen haiz…
Zer pisatzen dute gehiago, kiloek
edo urteek?
Nere kasuan kiloek, dudarik gabe.

Beratarrak gauzak antolatzeko eta
lesakarrak besta egiteko… Topi-
koa edo egia?
Egi berdaderoa duk hori, Beran gau-
za aunitz eta ongi plantatzen dituzte
eta lesakarrak besta egiteko prest
gaude beti; nik besta egitea nahiago
diat bai.

Urrian izatearekin, ehiziko eskope-
ta utziko duk futbol partida ikus-
teko?
Ezta pentsatu ere! Ahal bada egun
guzia ehizian pasatuko diat. Aurten
ez diat partidarik ikusiko. Ehizi asun-
tu hori gaitza duk neretzat.

Beratarrek diotenez, lesakar one-

nak etortzen zaizkie herrira bizi-
tzera…
Hori egia da, bai.

Lesakarrek zera diote, berriz, herri-
ko aluenak joaten direla Berara bi-
zitzera…
Hori ere egia izanen duk, noski!

Onddozalea ere ba omen haiz…
Udazkena ongi doaie?
Bo, hagitz ongi, bazegok denentzat
aukera.

Dieta begetarianoa hasteko pun-
ttuan omen hago…
Txirrinta izaten diat, baina hilabete
alua heldu duk horretarako. Heldu
den urterako utzi beharko diagu.

• 11 GALDERA LABUR •

«Hamabi urtetarako
mendian aritzen
nintzen lanean
aziendekin eta nere
bizitza zuzenean
eguraldiaren menpe
zegoen, horregatik zen
hain garrantzitsua
hurrengo hilabeteetan
zer eguraldi eginen
zuen jakitea. Nik ezin
izan nuen eskolara
joan, eta ez ditut
gauza eta leku asko
ezagutzen, baina
badakit tenporek ez
dutela inoiz hutsik
egiten».

Miguel SUKUNTZA
Leitzako artzaina

D.Noticias 2006-10-01
«Egia esateko, ez
nago nire sasoirik
onenean oraindik.
Horretarako, beste
hilabete bat beharko
nuke, Euskadiko eta
Nafarroako finaletako
lanak luzeak baitira eta
lan handia egin behar
baita. Orain arte
erakustaldietan jardun
dugu gehienbat.
Nolanahi ere, ari naiz
indarra eta iraupena
hartzen». 

Donato LARRETXEA
Arantzako aizkolaria
BERRIA 2006-10-10

D.NOTICIAS 2006-10-01

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Jabier IRASTORTZA «OTSUA»
Beti Gazte eta Gure Txokoako jokalari ohia
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Euskal Kantuzaleen

Elkarteak antolatuako
Nafarroako Euskal Kan-
tu txapelketan izen ema-
teko epea urriaren 31
bitarte zabalik dago. Ho-
rretarako, elkartean be-
rean (948 141812 tele-
fonoan edo nafarroa
garaia@kantuzale.net
helbide elektronikoan)
edo edozein irrati eus-
kaldunetan eman behar
da izena, Xorroxin edo
Karrape irratietan erra-
te batera.

15 urtetik goitiko edo-
zeinek har dezake par-
te, bakarka, bikotean
edo 3 eta 10 partaide
arteko taldetan.

Partehartzaileen
mailaren gorakada de-
la eta, partehartzaile be-
rriei beraien meritua go-
gorarazteko, aurten es-
trainekoz parte hartzen
duten partaideek «be-

rrien maila» osatuko du-
te eta sari berezia iza-
nen dute. Taldeen par-
tehartzea ere bultzatu
nahi izan du Kantuza-
leen Elkarteak.

BIGARREN SAIOA
ELIZONDOKO LUR
DANTZALEKUAN
AZAROAREN 11N

Txapelketa azaroa-
ren 4an abiatuko da,
18:00etan Tafallako Ku-
be aretoan. Ondotik,
kantu poteoa eta bertso
afaria izanen da gonbi-
datuekin.

Elizondoko Lur are-
toan eginen da bigarren
saioa azaroaren 11n, or-
du berean.

Finala, azaroaren
18an jokatuko da Le-
kunberriko 31 aretoan,
18:00etan. 23:00etan
berriz, biharren saio bat
eginen dute partaide eta
gonbidatuekin.

Nafarroako Euskal
kantu txapelketa
azaroaren 4an
hasiko da Tafallan
Izen emateko epea urriaren 31n
akautuko da

Altzate, 19•948630786 •BERA

& 948630052•Zalain•BERA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Joan den urteko Kantu Zaharren Egunean, Angel Mariezkurrena antola-
tzailea, Joxe Angel akordeolaria eta Xabier Euzkitze kantariaren artean.

Kantu Zaharren Eguna azaroaren
25ean eginen da Dantxarineako
Lugarana jatetxean
350 lagunendako lekua izanen da

KULTURA

ttipi-ttapa
Azaroaren 25ean ospatuko da

Urdazubiko Dantxarinea auzoko Lu-
garana jatetxean Kantu Zaharren
Eguna. Joan den urtean, Elizondo-
ko Lur dantzalekuan izandako arra-
kasta ikusita, aurten ere kantuzale
aunitz biltzea espero du Angel Ma-
riezkurrena antolatzaileak. Halere,
Lugarana jatetxean jende guttixea-
goa sartzen da, 350 lagun inguru,
eta honela, kantuak hobeki adituko
direla eta goxotasun gehiago iza-
nen dela uste du Mariezkurrenak.
Bertze aldetik, urriaren 22tik aitzi-

nera salgai jarriko diren txartelak le-
henbailehen eskuratzea aholkatu
du antolatzaileak. 50 euroan salgai
jarriko dira Sunbillako kanpinean,
Dantxarineako Benta Peion eta Eli-
zondoko Antxitonea trinketean. Pre-
zio horretan, bazkaria, bazkalon-
doko kantu giroa eta afari-berendua
sartuak daude. 5 euro gehiagore-
kin, Sunbillatik abiatu eta Donezte-
be eta Elizondon barna igaroko den
joan-etorriko autobusa erabiltzeko
txartela ere eskura daiteke. Joan
den urtean bezala, kantu-liburuxka
banatuko da.



Amaia eta Ainhoa
Urriaren 22an ospa-

tuko da Gure Txokoa El-
karteak Kultur Batzor-
dearen laguntzarekin
antolatutako XX. Lurra-
ren Eguna. Urtero be-
zala ekitaldiz gainezka
datorren egitaraua pres-
tatu dute.  Urr iaren
21ean, bezperan, egi-
nen den Lizuniagako
Igoera laisterketarekin
hasiera emanen zaio.
Igandean, berriz, eki-
taldiak goizeko 10:30-
ean hasiko dira, egu-
raldi ederra egiten ba-
du Altzaten eta euria ba-
da polikiroldegian eta
Altzateko frontoian. Ho-
rrela, txalaparta, esku-
langileen azoka eta era-
kusketa, barazki era-
kusketa, Bortzirietako
produktuen salmenta,
argazki erakusketa, ez-
ti salmenta, ikastetxe-
tako postuak, taloak eta
gasna salmenta, etab.
izanen ditugu egun oso-
an. Bertzalde, 11:00etan
XX. Gasna eta VIII. Sa-
gardo lehiaketa ospa-
tuko dira. Gazta lehia-
ketaren sariak hauek
izanen dira: 1. saria 220

euro eta oroigarria, 2.
saria 100 euro eta 3. sa-
ria 75 euro. Sagardo
lehiaketaren saria ba-
karra izanen da, 200 eu-
ro eta oroigarria. Lehia-
ketetan  parte hartzeko
baldintza Bortzirietako
ekoizlea izatea da. Gaz-
tak eta sagardo botilak
urriaren 22an goizeko
10ak baino lehen har-
tuko dituzte, ohi denez
Rikardo Baroja Eskolan.
Gasna bakoitzaren tru-
ke 12 euro ordainduko
dira eta bi sagardo bo-
tilaren truke 6 euro. Or-
du berean, 11:00etan,
Bera Trikitixa eskola eta
Berako Musika Eskola-
koek beraien saioa es-
kainiko dute. Ondoren,
12:30ean Urnietatik eto-
rritako dantzarien ikus-
kizuna izanen da. Arra-
tsaldeari dagokionez,
16:00etan haurren jo-
koak eta Beti Alai txa-
ranga ikusteko aukera
izanen da. Ondotik,
17:00etan, sari bana-
keta, enkantea eta Je-
xux Mari Irazu eta Ju-
len Zelaieta bertsolarien
bertso saioa adituko di-
tugu. Egunari akabera

emateko, ilunabarrean
dantzaldia izanen da
Irats Taldearen eskutik.   

Gazteentzako
Ikastaroak

Berako Udaleko Gi-
zarte Gaietarako Ba-
tzordeak gazteentzako
bi ikastaro antolatu di-
tu. Azaroaren 4, 11 eta
18an DJ ikastaroa iza-
nen da eta azaroaren
25ean eta abenduaren
2an Capoeira ikastaroa.
Kultur Etxean izanen di-
ra biak arratsaldeko
17:00etatik 20:00etara.
Ikastaro hauetan parte
hartu nahi dutenek urria-
ren 16tik 27ra bitartean
izena eman beharko du-
te 012ra deituz. 14 eta
30 urte bitartekoei zu-
zenduta daude eta ikas-
taro bakoitzean gehie-

nez hamabortz lagun
onartuko dira. 10 euro
kostako da ikastaro ba-
koitza eta ordainketa
egiteko txartel zenbakia
eman edo udaleko kon-
tu korrontean dirua sar-
tu beharko da. 

Elikadura eta
Nutrizioaren
inguruko azken
bi hitzaldiak

Urrian, Udalak anto-
latuta, Elikadura eta nu-
trizioaren inguruko hi-
tzaldi sorta martxan ja-
rri zen Nagore Txope-
rena, udaleko dietista-
ren eskutik. Hasieran hi-
rugarren adinekoei zu-
zendutakoak izan ziren
eta ondoren, jende guz-
tiari zuzendutakoak
abian jarri ziren. Hitzal-
di sorta bukatzeko, bi

bakarrik gelditzen dira.
Bat, urriaren 23an iza-
nen da, «Elikadura osa-
sungarria haurtzaroan
eta nerabezaroan» eta
bertzea, «Elikadurari lo-
turiko sinesmenak eta
usteak», urriaren 30ean.
B iak  a r r a t sa l deko
18:00etan Kultur Etxe-
an izanen dira. 

Haurrentzako
ipuin kontalaria 

Kultur Batzordeak
eta Berako liburutegiak
antolatuta, urriaren
27an, ostiralean, Esti-
txu Mentaberri ipuin kon-
talaria Beran izanen da.
Arratsaldeko 18:00eta-
tik aintzinera 5-8 urte bi-
tartekoentzako Hego
Ameriketako ipuinak
kontatuko ditu. 

herriz herri

2006/10/19 • 432. zbk. 

9909iritzia • ttipi-ttapairitzia • ttipi-ttapa

XX. Lurraren
Eguna igandean
ospatuko da
Bezperan, Lizuniagako Igoera
lasterketa eginen da

BERA

ARGAZKIA: GOIKO

Euskaltzaindiaren urteko batzarra Beran egin zen
Urriaren 6an Euskaltzaindiak urteko batzarra egin zuen Beran. Urte gu-
ziz, Euskal Hizkuntzaren Akademiaren zuzendaritza Nafarroa Oinez egi-
ten den herrian biltzen da, bere babesa emateko. Goizean, haien artean
bildu ondotik, Labiaga ikastolako azpiegiturak bisitatu zituzten. Arra-
tsaldean, agerraldi publikoa egin zuten Kultur Etxean. Euskaltzaindiaren
ordezkariak Andres Urrutia eta Andres Iñigo izan ziren, Labiagakoak Mai-
der Senper eta Joxean Oiz, udalaren izenean Jon Abril eta Bortzirietako
Euskara Mankomunitateko Patri Arburua aritu ziren solasean.



Aitor AROTZENA
Igande honetan,

urriaren 22an, eginen
da herrian Ameriketara
joan ziren artzainen to-
paketa. Egitarau zabal
eta aberatsa antolatu du
egun horretarako Uda-
lak, hainbat enpresa eta
erakunderen laguntza-
rekin.

10:30ean Meza iza-
nen da parrokian, hil-
dako artzainen alde. Or-
dubete beranduago, he-
rriko karriketan barna
zaldunek gidatutako ar-
taldea ikusteko aukera
izanen da. Ondotik, ar-
di-latxen erakusketa iza-
nen da ASLANA elkar-
tearen eskutik: ardi mu-
tur zuri eta mutur beltz
saila, bildots mutur zu-
ri eta mutur beltz saila,
ahari saila eta eskual-
deko sasi-ardiak ikus-
gai izanen dira.

Bertzelako erakus-
ketak ere izanen dira
plaza inguruan, hala no-
la, ardien ile mozketa
aizturrarekin eta maki-
narekin, zintzarrien era-
kusketa eta gazta lan-
tegiak. Gaur eguneko
gaztagileak lanean ikus-
teaz gain, erakusketa
etnografikoa ere plan-
tatuko da, garai batean
gaztak egiteko erabil-
tzen ziren tresnak era-
kutsiz. Ondoren bertso-

lariak ere arituko dira.
Eguerdiko 12:30ean, hi-
tzaldia izanen da Herri-
ko Etxeko arkupetan.
Jose Mailea, Renoko
Unibertsitateko irakas-
leak «Artzainek zuhai-
tzetan utzitako seinale-
ak» gaia izanen du hiz-
pide. 

BORTZIRIETAKO
ARTZAINEI BURUZKO
LIBURU ETA DVDA

Bortzirietako artzai-
nen argazkiak eta bide-
oa ikusteko aukera ere

izanen da. Aipatzekoa
da, egun honen aitzakia-
rekin, «Bortzirietako ar-
tzainak Ameriketan»
izeneko liburua  eta DV-
Da argitaratu dutela Lau-
ra Yanci, Goizalde Ur-
danpilleta, Jesus Gol-
daraz eta Lander San-
tamariak. Artzain hauek
kontatutako pasadizoe-
kin, bertsoekin edo do-
kumentazioarekin bate-
ra, Ameriketan aterata-
ko argazkiak bildu dira
argitalpen interesgarri
hauetan.

Bortzirietakoak ez
ezik Baztan-Bidasoal-
deko artzain guziak bil-
tzeko asmoa duen egu-
na borobiltzeko, 14:00-
etan bazkaria izanen da
frontoian. Bazkalondo-
an, opari banaketa, Es-
tatu Batuetarako bidaia
baten zozketa, berriz ere
bideoa ikusteko aukera
eta musikarekin dantza
egin ahal izanen dute
garai batean Amerike-
tan ibilitako artzainek,
orduko kontuetaz so-
lastu bidenabarkoan.
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Ameriketan ibilitako artzainen
eguna ospatuko da urriaren 22an
Eskualde osoko artzainak bilduko dira herrian igandean

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko abesbatza Xabierren kantari
Heldu den urtean 25 urte beteko dituen Lesakako Abesbatzak emanaldia es-
kaini zuen Xabierko Jasso Auditorioan irailaren 30ean. Marisol Perezen zu-
zendaritzapean, «Mila ahots Xabierri kantari» zikloaren barneko kantaldia
eman zuen abesbatzak Erromesaren Mezan.

Mololo Irigoien
eta Xabi Zozaia
Munduko
txapeldun
Bi lesakar joan ziren Me-
xikon jokatutako Mun-
duko pilota txapelketan
parte hartzera eta biak
urrezko dominarekin
bueltatu dira. Beraz,
Munduko bi txapeldun
berri ditugu herrian. Es-
kuz banaka, Mololo Iri-
goienek 22-5 aisa ira-
bazi zion finalean Chris-
tophe Elizalde itsasua-
rrari. Pala motzean, az-
ken partidak jokatu ez
bazituen ere, urrezko
domina eskuratu zuen
Espainiako selekzioa-
rekin partida bat jokatu
zuen Xabi Zozaiak.

Agenda XXIeko
bilera
Zer garen eta zer izan
nahi dugun aztertzeko,
Agenda XXIeko parte-
hartze foroa eginen da
urriaren 30ean, 19:00e-
tan udaletxean. Lurral-
dea eta Natura inguru-
nea; uraren zikloa; hon-
dakinen kudeaketa;
energia, airea eta zara-
ta izanen dute solasgai.

Erosketa saskia
Nutrizioari buruzko jar-
dunaldien barrenean
«Erosketa saskia» ize-
neko mahaingurua egi-
nen da urriaren 25ean,
asteazkenarekin, Kasi-
noan, 17:00etan.

Notario berria
Maria Teresa Perez Da-
pena da Lesakako no-
tario berria. Nafarroako
Gobernuak egin du izen-
dapena, udan lehiake-
ta deitu ondotik. 

FLASH
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Giro ederra izan
da aurten ere
Sanmigel bestetan
Biltokiko lehen presidenteak bota
zuen txupinazoa eta Udalak
omenaldia eskaini zion elkarteari

ttipi-ttapa
Aurtengoan ere giro

ederra izan da herriko
Sanmigel bestetan.
Hasteko, txupinazoa Bil-
tokiren esku utzi zuen
Udalak, herriaren alde
elkarteak egin duen lan
handia eskertuz. Hone-
la, elkarteko lehenbizi-
ko presidenteak, Jose-
txo Arburuak bota zuen
lehendabiziko suziria eta
gaur egungo presiden-
teak, Mari Jose Eugik,
“Gora San Migel” oihu-
katu zuen. Ondotik, Bil-
toki elkarteko batzorde-
ak oroigarria hartu zuen
udal ordezkarien esku-
tik. Ekitaldi honek ha-
siera eman zion bortz

eguneko besta egita-
ruari. Azkeneko urtee-
tan bezala, gazteek
prestatutako herri kirol
saioa eta betizuetan
egindako ikuskizunak
sortu du ikusminik han-
diena. Lehenbizikoan,
herri kirol proba bere-
ziak egin zituzten eta
berdintasun handia izan
zen bi taldeen artean.
Betizuetan, berriz, tele-
bistako “Gran Prix” saio-
aren antzeko bat pres-
tatu zuten. Betizua pla-
zan zen bitartean pro-
ba ezberdinak gainditu
behar izan zituzten ko-
adrillek. Bertso-pilota
saioan ere, bikain aritu
ziren herriko gazteak.

IGANTZI

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUE
Biltoki elkarteak udalaren omanaldia jaso zuen, txupinazoaren ondotik. He-
rriko gazteek lana ausarki egin dute aurtengo bestetan ere.
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Joseba eta Nerea
Ezustekoa eman zu-

ten Nafarroako txapel-
ketan eta gogotsu joan
ziren Euskal Herrikora.
Ez zuten postu ona egi-
teko esperantza handi-
rik baina usteak erdi us-
tel. Sekulako erakustal-
dia eman zuten Araba-
ko Agurainen jokatu zen
Euskal Herriko Nesken
Arpanlari Txapelketan
eta azpitxapeldun izan
ziren 20 segunduko al-
dearekin. Hagitz gutti-
gatik ez zuten txapela
herrira ekarri. Arpane-
an aritzeko dohai apar-
tak dituztela argi eta gar-
bi erakutsi zuten eta se-
rio entrenatzen segitzen
badute hurrengo urtean
txapela jauntziko dute.
Zorionak!

Usategietako
Igandea

Giro ederrean joan
zen urriaren 8an Usa-

tegietako Igandea. Egu-
raldiak erositakoa ema-
ten zuen, ederra eta be-
roa. Horren aitzakian,
jende parrasta ibili zen
goiz partean Iharmen-
diko gainean. Arratsal-
dean berriz, karrikara
jaitsi zen besta-giroa.
Josu Goiak egindako es-
kultura inauguratu zen
eta haur franko bildu zen
frontoian antzerkia ikus-
tera. Ondoren, musika
izan zen Trikidantz tal-
dearen eskutik eta jen-
de andana animatu zen
plazara dantzara. Urte-
ro bezala, hiru sariren
zozketa egin zen. Haue-
xek izan ziren zenbaki
sarituak: Lehenengo sa-
ria (12 uso bizirik) 963
zenbakiarentzat. Biga-
rren saria (bi lagunen-
tzako afaria) 1104 zen-
bakirentzat eta hiruga-
rren saria (kanping den-
da) 442 zenbakiaren-
tzat.

Patata tortilla
txapelketa

19 talde aurkeztu zi-
ren Usategietako Igan-
de bezperan egin zen
II. Patata tortilla txapel-
ketara. Frontoia jendez
bete-betea zegoen. Gi-
ro ederrean ekin zioten
denek lanari eta ordu
bat baino lehen entre-
gatu zituzten tortillak.
Epaihamaian Anttonio
Etxeberria, Pakita Al-
tzuguren eta Iñaki Pika-
bea zeuden. 19 tortillak
probatu eta puntuatu on-
dotik bi sari eman zituz-
ten: Lehenbizikoa, gaz-
teen kategorian, Alaitz
eta Aitor Danborienak
eta Beñat Maiak iraba-
zi zuten. Nagusien tal-
dean berriz, Aitor Telle-
txea, Joanes Irigoien eta
Loinaz Iribarren izan zi-
ren irabazleak. Ondotik,

afaria izan zen frontoian
eta kontzertua Herriko
Ostatuan. 

Kultur egunak
Kultur Egunak izanen

dira aste honetan. Or-
tzegunean, urriak 19,
mahaingurua eginen da
Kultur Etxean “Etxala-
rren etxe berriak: zen-
bat eta zertarako?” izen-

burupean. Ortziralean
ipuin kontalaria izanen
da Kultur Etxean eta la-
runbatean altxorraren
bila haurrentzako jola-
sa eginen da frontoian.
Ondotik, bertso afaria
izanen da Herriko Os-
tatuan eta herri  arteko
txapelketako saioa jo-
katuko da, Bortziriak eta
Zarautzen artean.

Izaskun Ariztegi eta
Lourdes Galarregi
Euskal Herriko
azpitxapeldun
Bigarren postua lortu zuten
Agurainen Arpanlari Txapelketan

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Izaskun Ariztegi eta Lourdes Galarregi, Nafarroako txapela irabazi zutenean.

ETXALAR

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Tortilla txapelketako irabazleak. Lehen saria eta
arropa onenari emandako saria eskuratu zutenak.



Nerea ALTZURI
Gaur egun hagitz ohi-

koa da familia batean
guraso biek kanpoan lan
egitea. Seme-alaben
zainketa eta ardura
atautxi-amatxiek ez ba-
da, familiaren ezagun
batek edo haurtzainde-
giko begiraleek hartzen
dute. Herrian ez dago
haurtzaindegirik, baina
gaur egun haur ttiki kua-
drila dago eta eskolan
hasteko adinik ez duten
neska mutikoek azaro-
tik aitzinera ludotekan
jolasteko eta ikasteko
aukera izanen dute. Bor-
tzirietako Gizarte Zerbi-
tzuaren bitartez gaia lan-
du eta familia eta lana-
ren uztartzea errazteko
zerbitzu hau abian ja-
rriko da. Momentuz be-

deratzi gurasok izen
eman dute eta beuren
haurrak ludotekara era-
manen  dituzte. Astele-
henetik ortziralera 9eta-
tik 13:00etara izanen da
ikasturte osoan. Medi-
kuaren etxean kokatze-
koa baldin bazen ere,
orain bertze leku bat du-
te buruan.

Beti ere, azarotik goi-
zero ludotekak bere zer-
bitzua eskeiniko du. In-
guruko gurasoren batek
ere interesa izanez ge-
ro, bere seme alabak ur-
te bat edo bi baldin ba-
ditu, badaki herrian ere
baduela aukera. Prin-
tzipioz izen emateko
epea joan den ortzegu-
nean akautzen zen eta
zenbat haurrek hasiko
duten ikasturtea, kopu-

ru zehatzaren daturik
ezin izan dugu bildu.

Pilota txapelketa
Joan den asteburuan

Bortzirietako pilota txa-
pelketa hasi zen. On-
dokoa, igande goizeko
argazkia duzue: ikusle
mordoxka, tartean he-
rriko pilotariak beren par-
tiduaren zain.
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Azaroan ludotekak
ateak irekiko ditu
estreineko aldiz
Pilotari gaztetxoak Bortzirietako
txapelketan parte hartzen ari dira

ARANTZA

Onddoak nonahi eta aunitz atera dira aurten
Horrelako irudia edonork atera izanen du aurten bere argazki kamerarekin
baina onddo denboraldia denez, aldioro egiten dugun bezala argazki bat
paratu nahi izan dugu. Baserri bateko sukaldean zabal-zabalik paratuak
ikusten ditugu. Aurtengo mendietako onddo baratzeen lagin bat bertzerik
ez  da honako hau. Honez gero etxeetan onddoak prestatu dituzte etxeko-
andre eta gizon ia denek. Jaki preziatua probatu ere probatu dugu!!



ttipi-ttapa
Erreka Kirol Elkarte-

ak zuzendaritza batzor-
dea berritzeko lehen ba-
tzar orokorra egin zuen
duela aste batzuk. Or-
duan ez zuten batzorde
berririk eratu eta, ho-
nenbertzez, bigarren ba-
tzarra egin behar izan
zen irailaren 29an zu-
zendaritza berritzeko as-
moarekin. Juan Telle-
txeak presidente segi-
tuko badu ere, bertze
karguetan aldaketak
izan dira. Presidente or-
dea Ibai Marizkurrena
izanen da; idazkaria, Xa-
bier Bañares eta Javier
Almandoz diruzain la-
netan arituko da. Elkar-
teak dituen sail ezber-
dinetan aldiz aldaketa
gutti izanen da. Esku-
baloian Narciso Larra-
zak segituko du, pilotan
Patxi Altxuk; judoan Os-
car Mindegiak; atletis-
moan Santi San Mige-
lek, txirrindularitzan Pe-
dro Bañaresek eta men-
diko jardueretan Ale-
jandro San Migelek.

Bertzalde zuzenda-
ritzaren lana arintzeko

bertze hainbat erabaki
hartu zituzten bilkuran.
Lan gehien dituzten ar-
loetan komisioak era-
tzeko konpromisoa har-
tu dute. Hori dela eta
Eguberriko Saskiaren

Komisioa Pablo Elizon-
do, Leire Uterga eta Jo-
seba Legarraren esku
geldituko da eta herri
krossarena, erabat osa-
tu gabe gelditu bada ere,
Narciso Larraza eta

Santi San Migelen ar-
durapean.

Hemendik aitzinera
zuzendaritzaren legeal-
diak bi urtekoak izanen
dira eta ez laukoak, orain
arte bezala.
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Juan Telletxeak segituko du Erreka
elkarteko presidente karguan 
Zuzendaritzaren legealdia bi urtekoa izanen da hemendik aitzinera

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Merkatari Elkartearen saria Maite Iribarrenentzat
Doneztebeko Merkatarien Elkarteak Sanssung A40 argazki-makina digitala
zozketatu zuen bere bezeroen artean. Maite Ariztegi doneztebarrari egokitu
zitzaion saria. Argazkian, seme-alaba eta ilobarekin ageri da Maite.

DONEZTEBE

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

Mitxel Aginaga
Nafarroako
mendi Duatloi
txapedun
bederatzigarren
aldiz
ttipi-ttapa
Bodegas Borsao tal-
dean ari den Mitxel
Aginagak bederatzi-
garren aldiz irabazi du
Nafarroako Mendi
Duatloi txapelketa.
Urriaren 1ean Oror-
bian egin zen proban
bigarren izan zen nar-
bartearra, Jon Aroze-
na gipuzkoarraren gi-
beletik, baina nafarren
artean ez zuen are-
riorik izan. Bigarren
Pablo Arrastia izan
zen eta hirugarren
Asier Lopez. Emaku-
meetan Ana Casares
izan da txapeldun, Er-
kuden Almagro eta
Eva Bustoren aitzine-
tik. Partehartzaileek 5
km lasterka, 16 men-
di bizikletan eta 2,5
lasterka egin behar
izan zituzten.

NARBARTE
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Jaione OTXANDORENA
Joan den urriaren 6,

7 eta 8an grabatu ziren
gure herrian «Botones»
izeneko laburmetraia-
ren irudiak. Herrian na-
baria zen zerbait bere-
zia gertatzen zela, jar-
tzen zituzten argi haun-
diak eta filmea graba-
tzen ari ziren jendearen
joan etorriak zirela eta.
Gure herriko zenbait bi-
zilagunek, horretarako
beharrezkoak ziren pro-
bak pasatu eta parte har-
tu dute laburmetrai ho-
netan:

Ainhoa Etxebeste,
Amaia Apezetxea, Pa-
ko Errandonea, Estitxu
Arretxea, Jose Miguel

Zelaieta, Maria Victoria
Graziarena eta Adelai-
da Migeltorena. 

Julio Mazariko, la-
burmetraiaren zuzen-
dariak, ezin izan digu
erran noiz eta nola ikus-
ten ahalko ditugun gu-
re herrian grabatutako
irudiak, baina ziur jaki-
ten dugunean, lerro
hauen bidez emanen di-
zuegu informazio horren
berri.

Dantza
talderako
mutilak 

Dantza taldetik abi-
satu dutenez, mutil be-
harra dago taldean, be-
raz herriko mutilak ani-

matu nahi dituzte talde-
an izena emateko, dan-
tza ugari ikasteaz gain,
taldean momentu di-
bertigarriak pasatuko di-
tuztela ziurtatzen dute
orain arte taldean dau-
den partaideek.

Ezbeharra
Joan den urriaren

8an, Rufino Arrieta eta
Juan Jose Garro onddo

bila atera ziren goiz par-
tean. Behin mendian
zeudela, bakoitza alde
batera bereiztea eraba-
ki zuten eta eguerdi al-
dera Rufino bere adis-
kideari deika hasi zi-
tzaion etxera itzultzeko
asmoz. Ikusirik honek
ez zuela bere oihu ez-
ta telefono mugikorrari
erantzuten, herrira eto-
rri zen laguntza billa. 

Familiakoak eta la-
gunak bere bila ateri zi-
ren eta arratsaldeko
seiak aldera harrapatu
zuten Juan Jose Ga-
rroren gorpua, amilde-
gi batetik erori eta hil-
da. Juan Jose Garro,
Ibarburu etxekoa zen.
Etxea berez Donezte-
bekoa bada ere, bizia
beti Sunbillan egin izan
zuen. 

Laburmetraiaren
irudiak grabatu
dituzte dagoeneko
Bertze aldetik, mutilen beharrean
dago herriko dantzari taldea

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Herriko dantzari taldean mutilen beharrean daude. Dantza ugari ikasteaz
gain, ongi pasatzeko modua izaten dela aipatu digute orain taldean daude-
nek.

SUNBILLA
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34.000 euro bildu ditu Udalak
ehiza postuen enkantean
Iaz baino mila euro gehiago

Juana Mari SAIZAR
Aurtengo ehiza pos-

tuen enkanteari dago-
kionez oso ongi joan
da.Jende asko  bildu zen
baita jende berria ere
eta diru aldetik birigarro
ehiza postu  batek 3836
euro egin ditu. uso pos-
tuak berriz 2423 euro
gehien egin dituenak,
eta Udalak denetara
34.000 euro bildu ditu,

iaz baino 1.00 euro
gehiago. Herritarrak  Pe-
ña, Perratokieta, Museo
eta Gañarben aritzen di-
ra ehizan: guztira 35
postu  daude eta ze-
rrendari jarraituz denak
mugitzen dira.

Abade berria
Patxi Izko abade be-

rria etorri zaigu Parro-
kia Unitatera eta beste

3 herrirekin batera geu-
rea zerbitzatuko du. be-
raz, martxan aste ho-
netan hasiko  dira eta bi
katekista gazte berrik
egingo dute lan beste-
ekin batera.

Esteban AROTZENA
Teknikoen aurrei-

kuspenak betetzen bal-
din badira, Goiko-Itturri
inguruan egunotan ha-
siko diren obrekin bate-
ra bukatuko dira, puska
baterako behintzat, az-
ken urte hauetan lehor-
te garaietan, herriak ja-
san ohi dituen ur falta-
ren arazoak. Horretara-
ko, lehengoaren ondo-
an beste deposito bat
egoteaz gain, duela 13
urte berritu gabe utzita-
ko kilometro bateko ka-
nalizazioa osatuko da
orain.

Azpiroz-Saralegiri

eman zion Udalak irai-
laren 13ko batzarrean
lanen ardura, baina da-
goeneko gauza jakina
da, enpresa horrek he-
rriko Zabala-Goikoe-
txeari azpikontratatuko
diola 224.958 euroko
obra hau. Bost hilabe-
teko epea izanen dute
hauek lanak bukatzeko.

Aipatutako batzarre-
an erabaki zen kanpo-
santuko eta suhiltzaile-
en lokal berriaren biga-
rren zatiko obren au-
rrekontuen eguneratzea
ere. Lehenbiziko  epe-
an hutsik gelditu zen es-
leipena, inor aurkeztu

ez zelako. Aurrekontu
berrituak 49.465 eta
81.767 eurokoak dira,
hurrenez hurren.

Añorga-Goizueta
mendi bizikletaz

Añorgako eta Goi-
zuetako txirrindulari tal-
de batek, Donostiako
auzo hori eta gure he-

rria bitarteko mendi bi-
zikleta ibilbidea antola-
tu du urriaren 29rako,
igandea. Aranon izanen
da gosaria eta Umore
Ona elkartean berriz,
bazkaria. Hilaren 27ra
arte Urrutinean egonen
da martxa honetarako
izen eman nahi dute-
nentzat zerrenda.

Udal arkitektua
Idoia Legarreta udal

arkitektuak Herriko Etxe-
an bertan hartuko ditu
interesatuak hileko le-
henengo astelehenetan
goizeko 9:00ak 11:00ak
bitarteko ordutegian.
Dena den, aurretik hi-
tzordua hartzea beha-
rrezkoa izanen da. 

Hastear daude ur
faltaren arazoari
bukaera emanen
dioten obrak
Deposito berria eginen da Goiko-
Itturrin eta kanalizazioa hobetuko da

ARGAZKIA: JUANA MARI

Migel Antton Marzolek bere Urkiolako bara-
tzean 30 kiloko kalabaza egin du. Kalabaza
mota hau jendearentzat jangarria da. Aurtengo
udazkenean nahiko ontto eta gaztaina ematen
ari dira, baratzaren fruituarekin batera.

ARESO

GOIZUETA

ARGAZKIA: GORKA LUJANBIO

Ikurriña Mandoegin
Segi gazte erakundearen ekimen bati esker, herriko parajerik altuenean, Man-
doegin (1.045 metro), dago ikurriña irailaren 30az geroztik. 40 herritar igo zi-
ren bertara, eguraldi kaxkar askiarekin gainera.
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Sortu berri da Baztango
Merkatarien Elkartea
Izena eta logoa hautatzeko lehiaketa zabaldu dute. Irabazle
suertatzen denak 400 euroko saria izanen du

J. IRIGOIEN

Beran eta Donezteben egin den be-
zalaxe, orain Baztanen ere osatu du-
te Baztango merkatari eta zerbitzuen
elkarte propioa. Urriaren 10ean gerta-
tu zen hori. Elizondoko Arizkunenean
egin zuten bileran, estatutuak ez ezik
zuzendaritza batzordea osatuko duten
7 kideak ere aukeratu zituzten. 

Hilabete bakar batean aitzinera pausu
ikaragarria eman dute. Elkartea sor-
tzeko lehen kontaktuak hasi eta elkar-
te berriaren Zuzendaritza Batzordea
aukeratu artio, aski denbora llaburra
pasatu da. Jendea ere erruz animatu
da, eta lehenbiziko bi bileretan bede-
ren 50-60 pertsonek parte hartu dute. 

Dendari eta zerbitzu sektoreko 
profesionalentzat irekia
Momentuz dendari eta zerbitzu sekto-
reko profesionalei zabaldu diete el-
kartean parte hartzeko gonbidapena.
Ostatu eta jatetxeek parte hartzen du-
te Berako eta Doneztebeko elkartee-
tan, baina Baztangoan, momentuz,
aparte uztea pentsatua dute. “Proble-
matika berezia dago Elizondoko osta-
tu eta diskotekaren artean, eta mo-
mentu honetan horrek ez liguke sobe-
ra lagunduko” diote. 
Dena den, hemendik urte hondarrera
merkatarien elkarte berri honek mahai

gainean izanen duen gaietako bat ho-
rixe izanen da: elkarte berrira bazki-
deak biltzea. 

Estatutuei dagokionez, Berako eta Do-
neztebeko merkatarien elkarteak di-
tuztenak erabili dituzte eredu modura.
Bi elkarte horien estatutuak irakurri zi-
tuzten urriaren 10eko bileran, eta guz-
tien artean eztabaidatu ondotik, Baz-
tango elkartearen estatutuak adostu
zituzten. Bertzalde, bazkide egiteko fi-
txa banatua zuten lehenbiziko bileran,
eta kasik 50ek ekarri zituzten paperak
beteak bigarren bilerara. Zenbaitzuk
“ondoko egun hauetan ekarriko dituz-
tela” zehaztu digute elkarteko ordez-
kariak. 

Elkartearen izena-logoa hautatzea
eta eguberrietako kanpaina 
Isabel Gonzalez, elkarteko idazkariak
zehaztu digunez, hemendik urte hon-
darrera begira badituzte hainbertze lan
esku artean. Lehenik elkartea legez-
tatzea Nafarroako Gobernuko Indus-
tria Departamentuan. “Tramiteak 20
egun inguru behar izaten ditu” zehaz-
ten digu Isabelek, “estatutuak erregis-
tratu, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia
lortu, eta abar…”
Bertzalde, azaroa akitu baino lehen el-
karte honek izanen duen izena eta lo-
gotipoa aukeratu nahi dituzte. Horre-
tarako lehiaketa zabaldu dute, eta ira-
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bazleak, 400 euroko saria izanen du. Eta ahal
dela, eguberriei begira kanpainaren bat egi-
ten saiatu nahiko lukete.

Urtean 60 euroko kuota
Elkarteko bazkide denak urtean 60 euroko
kuota ordaindu beharko du. Hala ere, egin
gogo dituzten kanpaina eta akzioak finan-
tzatzeko dirulaguntzat eskatu nahi dituzte.
Afera hau oraindik arras lotu gabea duten
arren, “Nafarroako Gobernuan edota Baz-
tango udalean saiatuko” direla adierazi dute
elkarteko ordezkariek. 
Azkenik, Zuzendaritza Batzordeko karguak
bi urterako hautatu badira ere, urtero karguen
dauden erdiak berrituko dira. Gisa horretara
jarraikortasuna eman nahi zaio arduradunen
arteko erreleboari.

Unai Arriaga, presidentea

Mª Luisa Tena, presidente ordea

Isabel Gonzalez, idazkaria

Angel Arraztoa, diruzaina

Javier Pina, batzordekidea

Asun Irigoien, batzordekidea

Neli Yanci, batzordekidea

Merkatarien Elkartearen sortze-bilerara
Baztan osoko 60 denda eta zerbitzu bildu
ziren. Zuzendaritza Batzordea osatuko
duten 7 kideak ere aukeratu zituzten eta
azaroaren bigarren hamabostaldian eraba-
kiko dute elkarteak izanen duen izena eta
logotipoa.

DATUAK 2003
Ekonomia Jardueren Sailkapenean 52. atala

JANARI SEKTOREA 26

ARROPA ETA OINETAKOAK 9

DROGERIA, LURRINDEGIA ETA FARMAZIA 8

MOBLEAK ETA ETXEKO ARTIKULUAK 10

BERTZE MINORISTA BATZUK 14

Guztira 67

Datuak: Nafarroako Gobernua, Estatistika
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Bertiz Partzuergo Turistikoa sortu ze-
netik bere baitan bildu zituen hainbat
elkarte, eta horien artean Bertizko mer-
katarien elkartea. Denboraren joane-
an, ordea, gehienbat turismoarekin zu-
zenki zerikusia duten elkarteak asmatu
dute Partzuergoaren barrenean dina-
mika egokia eramaten. 

Horrela bada, Bertizko Merkatarien El-
karteak gogoeta saioa egin zuen orain
dela urte bat inguru. Gogoeta horren
ondorioa izan zen Bertizko elkarteari
bukaera ematea eta tokian tokiko erre-
alitate, problematika  eta dinamikei ho-
beki erantzuteko asmoarekin elkarte
berriak sortzea. Geroztik Beran eta
Doneztebeko merkatariek elkarte pro-
pioak sortu dituzte, Larun Haitzpe eta
Doneztebarrak, hurrenez hurren. 

Izaskun Abril, Cederna-Garalur gara-
pen agentziako teknikariak hurbiletik
ikusi du aipatu berri dugun prozesua.
Bere ustez “merkatariak inplikatzeko,
lan egiteko eta jarduera zehatzak bul-
tzatzeko errazagoa da hurbiltasuna
ren aspektua kontuan hartzen bada.
Halaxe diote guztiek”. Konparazioan,
“Bertizko planteamendua sobera za-
bala eta haundia ikusten zuten mer-
katariek, eta ez hori bakarrik. Turismo
erakunde moduan ikusten zuten ba-
tez ere, eta aunitzentzat ez zegoen
batere garbi hura ote zen egokiena ote
zen edo ez”.

Baztango klabeak
“Momentuz saltokiak eta zerbitzu en-
presa ttikiak erabaki dute elkartzea.
Ostalaritza sektorekorik ez dute bil-

duko elkartean, azken hauek nahiko
eskaintza zabala dutelako eta lan-di-
namika konkretuak ere”. 
Cedernatik aholku batzuk emateko
prest daudela dio Izaskun Abrilek. “Ak-
zio konkretu batzuk egitearen beha-
rra planteatzen diet nik, bederen bi no-
rabidetan: kanpora begiratuz bezero-
ak fidelizatu eta estimulatzeko, eta ber-
tzalde, komertzio bakoitzak bere bu-
ruari begira, prestakuntza  eta kude-
aketa ikastaroak. Hori ez bada egiten
bazkideek ez diote etekinik ikusiko el-
karteari”. Prozesu horretan, premia
horiek identifikatzea da orain egin be-
harrekoa. “Cedernatik prest gaude
aholkularitza egiteko eta elkarrekin egi-
ten ahal ditugun lanak ikusteko; elkar-
tea osatzeko dirulaguntzak aztertu,
proiektuak definitu, paperak prestatu,
kalitatea bultzateko lan ildoak, bertze
erakundeekin sinergiak aprobetxatu…”

Akzio konkretuak egin beharko
ditu elkarte berriak bazkide 
izatea errentagarri dela 
sentiarazteko
Izaskun Abrilen iritziz, “kanpo-
ra eta barrenera begirako 
akzioak” beharko dute izan

Izaskun Abril, Cederna-Garalureko
teknikaria



Baztango Udalak oniritzia
eman dio Arraiozko 
merkataritza gune berriari
Proiektuaren sustatzaileak, Urtelor SLk, proiektu berria 
aurkeztu du Ur-Konfederazioak eta Nafarroako Gobernuak 
eskatua zioten zuzenketekin

J. IRIGOIEN
2005eko urte hasieran Baztango Uda-
laren hasierako onespena erdietsi eta
gero, Ur-konfederazioak eta Nafarro-
ako Gobernuak geldiarazi egin zuten
Urtelor enpresak aurkeztu zuen proiek-
tua. Hasierako proiektu haren arabe-
ra, erreka bazterrean egin gogo zen
ezponda arriskutsua izaten ahal zela
ebatzi zuten bai Ur-Konfederazioak eta
baita Nafarroako Gobernuak ere. Hauen
iritziz uholderik gertatuz gero, goitia-
go,  Arraiozko Mardea auzoan, erreka
ateratzen ahal zela ikusi zuten eta ho-
rregatik, proiektua moldatzeko eskatu
zitzaion Urtelor enpresari. 
Orain, enpresak aurkeztu duen proiek-
tu berrituak bi erakunde horien ones-
pena baduela ikusita, EA eta UPNren
aldeko botoekin Baztango udalak ha-
sierako onespena eman dio Arraiozko
merkataritza guneari.

49.000 m2ko eremuan
Arraioztik Oronoz aldera errepidea eta
errekaren tartean, Gillermobelaiko ze-
laian, 48.644 metro koadro hartuko di-
tu merkataritza gune berriak. Orain ar-
te landa kalifikazioa zuen eremu ho-
rrek, hemendik aitzinera hirugarren sek-
toreko jarduera izateko birkalifikatu du
Baztango Udalak hasiera batez. Mer-
kataritza gune honetan hainbat zerbi-
tzu daude aurreikusiak: frankizia edo
marka ezagun bateko 2.000 metro ko-
adroko supermerkatua (janariak, gar-
biketa produktuak, drogeria, oihal eta
arropak), galeria komertziala, 500 me-
tro koadroko galeria komertziala, 300
m2ko kafetegi-jatetxea, gasolindegia,
autoen garbitokia eta 250 autorenda-
ko aparkalekuak.
Proiektua hainbat fasetan egitea au-
rreikusia dute. Dena den, errekatik hur-
bilen dagoen eremuan kokatuko dira

Merkataritza eta denbora libreko gunea inguru honetan eginen da.
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haurrendako parkea, joku eta internet
aretoa eta berdegune zabala. Behar-
bada, taberna-pub bat egitea gelditu-
ko zen hurrengo fase baterako.
Orain Urtelor SLk aurkeztu duen proiek-
tu berriaren arabera, supermerkatua
egonen den eraikina lurretik altxatua
eginen da, pilare edo zutabeen gaine-
an. Hala, sekulan erreka aterako ba-
litz, uholdea etxe azpitik pasatuko li-
tzateke supermerkatua eta galeria ko-
mertzialak kaltetu gabe. Baztango uda-
lak hasierako onespena ematearekin
batera, proiektu honetan baimentzen
diren erabilerak ere zehaztu zituen jo-
an den abuztuaren 25ean egindako
batzarrean; industria garbia, biltegiak,
aparkalekuak, tailerrak eta bizitegia
(zaindari eta mantenuan arituko dire-
nentzat). Era berean, barneko berde-
gune, aparkaleku eta azpiegituren man-
tenua enpresaren kargu izanen da.

Bideragarritasun planak 
12.000 bezero aurreikusten ditu

Urtelor enpresak aurkeztutako bidera-
garritasun planean 12.000 pertsonako
bezero multzoa aurreikusten da. Ho-
rietatik 7.743 Baztangoak izanen zi-
ren, 684 Bertizaranakoak eta 3.948
Malerrekakoak. Lehen urtean, baka-
rrik merkataritza gunea kontuan har-
tuta, negozio-bolumena 2,78 milioi eu-
rokoa litzateke eta, 5 urteren buruan
negozioa 9,6 milioi eurotara ailegatzea
espero dute nagusiek. Aurreikuspenen
arabera 40 lanpostu sortuko lirateke,
galeria komertzialetan irekiko diren 7
dendetan sor litezkeenak kontatu ga-
be. 
Azken finean, inguru honetatik Iruña
eta Irun aldeko merkataritza gune han-
dietara gaur egun dagoen kapital-ihe-
sa murriztu nahi lukete.

Arraiozko proiektuari argi berdea 
ematea kezkagarria 
iruditzen zaio Nafarroako
Merkataritza Federazioari
Federazioak dioenez “Elizondotik aparte egitean, 
potentzialtasuna kenduko zaio Elizondok 
beharrezkoa duen garapen komertzialari”

Nafarroako Merkataritza Federazioarentzat (FNC) Arraiozen merkataritza eta
aisialdi zentroa egitea “akats larria” da, bertzeak bertze, “merkataritza eta zer-
bitzu eskaintzaren edozein planifikazio-oinarriren kontrakoa delako”. Gisa ho-
netako proiektu bat Elizondotik aparte egiten bada, “Elizondoko dinamika ko-
mertzialarentzat kaltegarria” izanen da, Federazioaren iritziz. 

Holako proiektu batek “toki egokian kokatzeak berebiziko garrantzia” duela us-
te du Federazioak, eta aspektu hori azpimarratzeko, jendaurreko lehenbiziko
fasean jakinaren gainean jarri zuen Baztango Udala Merkataritza Federazio-
ak. Abian jarri nahi den garapen proiektua edozein dela ere, Federazioaren
aburuz “kokapen egokia emateak eragin zuzena du gainerako sektore komer-
tzialean”.

Udalerriko planifikazio komertziala zuzentzea eta bere garapenaren oreka zain-
tzea udalen zeregina dela pentsatzen du Federazioak. Hortaz, Arraiozen ho-
rrelako proiektua abian jartzeak “murriztu eginen luke” Elizondok, merkataritza
gune sendotu moduan, “garatzeko izanen lukeen potentzialtasuna”. 

Horiek horrela, “proiektua errektifikatzeko bere esku dituen ahalegin guztiak
eginen ditu” Merkataritza Federazioak. Izan ere, “paisaia eta ingurumena kal-
tetzeaz gain,  proiektuan aukezten diren metro koadroen arabera Udalez Gain-
diko Plan Sektoriala (PSIS) ere gainditu beharko luke”, Federazioaren iritziz.
Argibide gehiago: <http://www.fcomerciosn.com>
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Joseba URKIOLA
Irailaren 29an Uda-

letxean burututako oso-
ko batzarrean Aralar, EA
eta Larrain herri plata-
formak 18/98 auziaren
aurkako mozioa onartu
zuten. Aipatutako hi-
tzarmen honen lehen
aurrerapausuak iraila-
ren erdialdera eman ba-
ziren ere, publikoki be-
netako onespena iraila-
ren 29an burututako
osoko bilkuran eman zi-
tzaion. Honi lotuta esan,
Udaletxean gertatuta-
koa islatzeko hiru al-
derdien ordezkariak eta
bestelako herritar batzu
ere, herriko plazan bu-
rututako agerraldi publi-
ko batean bildu zirela. 

UPNko zinegotziek,
berriz, batzarrean az-
tertu beharreko hiruz-
palau puntu Larrainek
aurkeztutakoak zirela
eta, bertan parte ez har-
tzea erabaki zuten. Ai-
patzekao da Daniel Mu-
gika UPNko zinegotziak,
kargua utzi duela, «arra-
zoi pertsonal eta lane-
koengatik». Zerrenda-
ko hurrengoak, Jose

Juan Larraldek beteko
du zinegotzu kargua.

Karrape Irratiak
denboraldi
berria prest

Iraila etortzearekin
batera leku gehienetan
ikasturte berriari hasie-
ra eman ohi zaio. Ka-
rrape Irratiak ere ekin
dio 2006-2007 urteko
ikasturte berriari. Unai

Zabaleta eta Arantxa
Iparragirre esatariak gi-
dari dituen irrati lokalak,
hiru hilabeteko saio fres-
kagarri eta berezituen
ostean, urriaren 2an ekin
zion programazio be-
rriari. Aurtengoan ere
aurreko denboraldietan
gertatu moduan, egun
bakoitzak bere gaitegi
eta protagonista bere-
ziak izango ditu. 

Denek nola denek,
egunero-egunero 107.8
F.M-an barneratzen di-
ren entzuleei une en-
tretegigarri eta polit ak
eskaintzea izango dute
helburu nagusi.

Aurrera Dantza
Taldea
oporretara

Aurrera Dantza Tal-
dea, urriaren 12an Le-

kunberrin Pilarika egu-
nez bertako jaiei dago-
kien ekitaldian parte har-
tu ondoren oporretara
joango da. Aurtengo ur-
tea beste urteekin al-
deratuaz, Aurrera Dan-
tza Taldeko partaideek
urte berezi eta gogoan-
garria izan dute. Urtero
moduan San Tiburtzio
eguneko ezpatadantza
sonatua eta pesta bi-
garreneko arratsaldea
alaitzeaz gain, bestela-
ko leku batzuetara joa-
teko aukera izan baitu-
te. Horien artean, orain
hilabete eskas Txekia
herrialdera egindako bi-
daia litzateke aipaga-
rriena. 

Dena den hilabete
askotako lanaldi gogo-
rraren ostean, orain me-
rezitako opor batzu har-
tzeko garaia iritsi zaie.
Dantza Taldeko ardura-
dunetako batek esan di-
gunaren arabera, Ga-
bon jaien ondoren ha-
siko dira berriro ere hu-
rrengo pestetako eta
bestelako jardunaldie-
tarako saioak presta-
tzen.

18/98 auziaren aurka azaldu ziren udalean
Aralar, EA eta Larrain Herri Plataforma
Jose Juan Larralde izanen da UPNko zinegotzi berria, Daniel Mugikaren ordez

LEITZA

ARTXIBOKOA

Unai Zabaleta, Karrape irratiko esataria, lanean.

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA
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Maite Oteiza
Bidelagun Elkarteak

eta Francisco Yndurain
helduentzako unibertsi-
tateak ikasturte hone-
tarako kurtsoak antola-
tu ditu Elizondon. Ikas-
taroak 55 urte baino
gehiagokoei zuzenduak
dira, baina lekuen %30a
gazteagoendako altxa-
tiko da, helduen eta gaz-
teen arteko hartuema-
na sendotu asmoz.

Ikasturtea urriaren
16ean hasi eta ekaine-
an akituko da, bi atal
lauhilekoak izanez. Ira-
kasleak baztandarrak
dira eta klaseak lanbi-
de eskolan emanen di-
ra, astean hiru egunez:
2 ordukoak, astearte,
asteazken eta ortzegun
arratsaldetan. Guzira 7
ikasgai eskainiko dituz-
te: Asteartetan, 16:30e-
tik 17:20era, Salvador
Gutierrezek Idatzizko
Komunikazioa izeneko
ikasgaia emanen du.
Egun berean, irakasle
berak Poesia eta Musi-
ka izanen du solasgai
17:30etik 18:30era. As-
teazkenetan, Kantuak

Gerra Zibilean edo Baz-
tangoFlora aztertzeko
auke ra  i zanen  da
17:30etik 18:20era eta
18:30etik 19:20era. Ba-
silio de los Santos eli-
zondarrak eskainiko du
lehen ikastaroa eta Al-
mandozko Navidad Lo-
renzok bertzea. Ortze-

gunetan, bezperako or-
dutegi beretan, Angel
Garciak gaur egungo
idazle nafarrei buruzko
ikastaroa emanen du eta
Martin Garde gartzain-
darra XVII. eta XVIII.
mendeetako Baztango
emigrazioa eta Jaure-
rrietaz arituko da. Ikas-

taro horiez gain, berta-
ratu gabeko Boluntario-
tzako Formakuntza ize-
neko bertze ikasgaia
emanen du Patxi Goñik.

Nolanahi ere infor-
mazio gehiago Bidela-
gunen bulegoan edota
900778877 telefonoan
jasoko duzue. 

Helduen Unibertsitatea abiatu da
Elizondoko Lanbide Eskolan
Bidelagun Elkarteak eta Francisco Yndurain Unibertsitateak prestatua

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Estazio metereologiko berria Iruritako Loizu inguruan
Urteetan komunikabideetan, Baztan aldeko tenperaturak Lekarozen hartuak
ziren. Bolada bat generaman datu horiek aditu gabe baina fite ere izanen di-
tugu. Dagoeneko, Iruritan, Loizu hiltegiaren ondoan, garbiketa lanak hasia
dira, bertan estazio meteorologiko berria kokatzeko.

BAZTAN
Literatura
sormen lantegia
Narraziogintzan sakon-
du eta literaturan sor-
mena lantzeko azaroa-
tik 7tik otsailaren 6ra li-
teratura sormen lante-
gia eginen da Arizku-
nenean. Bi orduko ha-
mabi saio eginen dira
asteartetan 18:30etik
20:30era, Euskal Idaz-
keen Elkarteko Aritz Go-
rrotxategiren eskutik.
Izen ematea azaroaren
2 artio egiten ahal da,
goizez Balleko Etxean
Euskara Zerbitzuan
(948 580006) eta arra-
tsaldez herri liburute-
gian (948 581204). 

Beartzungo
errepidea
moldatuko da
Martxoan izandako eu-
riteen eraginez, Bear-
tzungo errepidean kal-
tetutako zati bat molda-
tuko du Obras y Repa-
racion de Terrenos, SL
enpresak. 60.000 euro-
ko inbertsioa eginen du
Nafarroako Gobernuko
Herrilan Departamen-
tuak, 2,5etik 4. kilome-
trora bitarteko zatia kon-
pontzeko.

Kirikoketa Besta
larunbatean
Urriaren 21ean eginen
da Kirikoketa besta goi-
zeko 10:30etik aitzine-
ra Arizkungo Gamioxa-
rrean.  Hameketakoa eta
sagardo berriaren das-
taketa eginen dira, kiri-
koketa doinuen artean.

Oronozko
kontsultan
ordua eskatu
behar da
Urriaren 23tik aitzinera,
Oronoz-Mugairiko kon-
tsultan ordua eskatu be-
harko da, medikuaren-
dako nahiz erizainaren-
dako. Horretarako 948
592208 telefonora dei-
tu behar da 8:00etatik
11:30era.

FLASH
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Artelanen erakusketa ireki
da monastegiaren klaustroan
Bi margolari, bi
argazkilari eta
bi zizelkariren
lanak ikusgai
daude urriaren
12tik azaroaren
26ra

Fanny eta Aitor
Urriaren 12tik azaro-

aren 26a bitartean, egu-
nero 13:00etatik 19:00e-
tara, bertze arte era-
kusketa bat izanen mo-
nastegiaren klaustroan,
oraingoan ere Otxondo-
Evènements-ek antola-
tua. 

Udan egin zen Este-
ban de Lasen-en obren
erakusketak izugarriz-
ko arrakasta izan zuen,
bisitari kopuruak argi eta
garbi erakusten duen
moduan. Horregatik
Marc eta Martine Et-
cheverry berriz ere era-
kusketa berri honi ekin
egin diote, dudarik ga-
be udazkenak Euskal
Herrian duen argitasun
guziz bereziak finkatu
hitzordua ez hutsegite-
agatik. 

Sei artisten obrak
erakutsiko dira denbo-
raldi huntan, Gabrielle
Duplantier eta Xabier
Landa argazkilariena,
Patxi Aranoa eta Irkus
Robles margolariena,
eta Thomas Fischer eta
Gilles Plantade zizelka-
riena. Bi akuarelisten
obrak ere ikusi ahal izan-
go dira, Roger Bravard
eta Antonio Villegase-
nak. Beraz topaketa ezin
hobea dugu herrian ar-
te zaleentzat.

URDAZUBI



Laetitia eta Sandrine
Euskal eta Biarnes

departamenduak sor-
tzeari buruzko errefe-
renduma antolatu ahal
izateko, 46.000 sinadu-
ra bildu behar dira. De-
mokraziaren oinarria
den kontsultazio hori
egia bihurtzeko, herri-
tar guzien inplikazioa
beharrezkoa da. Erre-
ferendumaren aldeko si-
nadurak biltzeko, Sara-
ko Herriko Etxea idekia
izanen da urriaren 28an,
goizeko 9etatik arra-
tsaldeko 13ak arte. 

Demokrazia eta kon-
tsultazioaren aldekoa

bazara, ez utzi bertze-
en esku, bakoitzaren si-
nadura inportantzia han-
dia izanen du. 

70 jokolari
eskubaloian 

Aurten Sarako Ur-
txintxak, eskubaloi tal-
deak, 70 jokolari kon-
datzen ditu.Orotara 6
ekipa badira denak nes-
kak. Haundienak beren
lehiaketa urriaren 1ean
hasi dute. Ondoko par-
tida urriaren 22an joka-
tuko da: Boucau Tarnos-
en aurka izanen da Sa-
ran. 

Horren aparte lehen

aldikotz aurten, "Hand
Loisir" ekipa bat  mun-
tatu dute. Hor aurkitzen
ahal dira lehenagoko jo-
kolariak bai eta ere jo-
kolari gazteen amak .

Errugbia 
Urriaren lehenean

Labatuten aurka erre-
serbak irabazi zuen, bai-
nan lehenak galdu zuen
pundu batez, 22-21. 

Urriaren 8an, Tartas-
en aurka jokatu zuten

Landesetan, erreserbak
galdu du 27-17 eta le-
henak berdinketa egin
zuen 10-10. 

Hurrengo partida
urriaren 22an iraganen
da, Pouillon taldearen
aurka Sarako errugbi ze-
laian.  

Dantza taldean
80 dantzari 

Zazpiak Bat, dantza
taldearen izen emaite-
ak iragan dira irailaren

30ean, arratsaldean.
Urriaren 6an kurtxoak
hasi dira. Urte guziz be-
zala taldeak 80 bat dan-
tzari kontatzen ditu. 

Salsa dantza
kurtxoak 

Aurten Zazpiak Bat
dantza taldeak, Salsa
kurtxoak antolatu ditu.
Kurtxoak irailaren 22 an
hasi dira, arrakasta
haundi batekin, 50 per-
tsonekin. 

Erreferendumaren
aldeko sinadurak
bilduko dira urriaren
28an Herriko Etxean
Euskal eta Biarnesen bi
departamendu sortzeko
erreferenduma litzateke UTZITAKO ARGAZKIA

Sarako herriak Ataun errezibituko du urriaren 21ean
Urriaren 21ean larunbatarekin Sarako herriak Ataun herria errezibituko du.
Egunean zehar animazio desberdinak antolatuak izanen dira:  11etan, kafe
edatea Herriko Etxeko azpian, segitzeko errebote partida eta ezkila dorrea-
ren bisitatzea.  Arratsaldeko 2etan, bazkaria lur Berri gelan. Argazkin, joan
den urtean saratarrek Ataunera egindako bisita ageri da.
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SARA

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN



Margari eta Koro
Elizako dorrean jarri

diren hiru ezkil berrituen
kontuak etxeetara igo-
rri dituzte. Gastu guztia
18.065 eurokoa izan da:
14.000 euro ezkilen kon-
pontzea eta gainetakoa
elektrizitate, harginak,
kantera, zurgindegi eta
arotzen lanak izan dira. 

Nahiz eta diru hunen
zati haundiena Zuga-

rramurdiko elizak pa-
gatuko duen, hala ere
herritarrei beren boron-
datearen araberako la-
guntza eskatzen zaie.
Ondotik zenbat diru bil-
du den ikusita, bertze bi
lan egin nahi dira: alde
batetik burdinezko sare
batez inguratu ezkilak,
eta bertzetik elizako do-
rrera doaien eskailera
konpondu.
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Elizako ezkilen
berritzea ordaintzeko
herritarren laguntza
eskatu dute

ARGAZKIA: KORO

Atxuria mendi taldearen urriko ateraldia Aizkorrira
Atxuria Mendi Taldearen urriko ibilaldia Aitzkorrira izan da, eta harat gan zi-
ren 12 lagunak argazkian ageri dira San Adrian lezeko parean. Gainera ibi-
laldi emankorra suertatu zitzaien, bidean onddoak harrapatu baitzituzten.
Heldu den hilabetean Mendaurera joanen dira.

ZUGARRAMURDI



Franck DOLOSOR

2006ko urriaren 11
egun zinez garrantzitsua
izanen da herrian foot-
ball-a maite dutenen-
tzat. Egun hortan, sor-
tzekotan den zangoba-
loi taldearen lehen bil-
kura egin da. 1995 eta
2001 urte artean sortu
diren haurreri zuzentzen
zaie elkarte berria. Tal-
dea SPUC herriko kirol
batasunaren baitan sar-
tu da. SPUCa 1968an
sortu zen pilotarien eta
errugbizaleen inguruan.
Urteetan, haundituz gan
da eta kirol desberdi-
netarat hedatu da, sas-
ki baloina, orain desa-
gertua dena, nesken es-
ku baloina, gero muti-
len esku baloina eta az-
kenik kanoa. Orain ar-
te, football zaleek Do-
nibane Lohizunerat edo

Ezpeletarat gan behar
zuten. Orain, herrian be-
rean jokatzen ahalko du-
te. Jean Michel Larqué-
ren inguruan sortu da
talde berria. Berriki, Biar-
noko goi mailako joka-
lari ohia eta kirol kaze-
tari ospetsua herrirat
etorri da bizitzerat. 

Nola ez, pilotarien eta
errugbilarien herrian zen

hutsa bete nahi izan du
Bizanoseko semeak.

Piarres Larzabal
kolegioa
Azkainen

Piarres Larzabal Az-
kaingo euskaltzale ze-
na pozik egon ditaike.
Bere izena daraman ko-
legioa inauguratu dute
berriki Ziburun. Seas-

karen bigarren hezkun-
tzako ikastegi huntan
203 gazte dabiltza, ho-
rien artean senpertar
frango. 11-15 urteko
gazte horiek euskaraz
ikasten dute osoki. Se-
askaren lehen kolegioa
1981an sortu zen Kan-
bon. Xalbador ikastegi-
ko ikasle kopurua az-
karki haunditu baitzen,

bigarren eskola ireki zen
1998an 80 gaztekin Zi-
buruko itsas ikastetxe
zaharrean. Lan baldin-
tzak hobetzeko xedea-
rekin, zonbait gurasok
eta Euskal Herriko era-
kunde publikoek lan
handia egin dute ikas-
tegian. 3 miliun euro pa-
satxoko gastua sortu du
proiektu hunek.
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Football taldea sortzekotan da Jean Michel
Larquéren eta SPUC elkartearen inguruan
Piarres Larzabal kolegioa inauguratu berri dute Azkainen

ARTXIBOKOA

Errugbian
edo pilotan
ez ezik foot-
ballean ere
aritzeko au-
kera izanen
dute Senpe-
reko gazte-
ek, SPUC el-
kartearen
baitan.

SENPERE

Bera 948 63 74 04
SAN JOSE BEILATOKIA

Doneztebe 948 63 74 04
SAN PEDRO BEILATOKIA

Elizondo 948 58 19 59
FUNERARIA BAZTAN
TANATORIO BAZTANDARRA

Leitza 948 63 74 04
LEITZAKO BEILATOKIA

Lesaka 948 63 74 04
LESAKAKO TANATORIOA

irache
M a l d a e r r e k a  S . L .
F u n e r a r i a  B a z t a n

24 orduko zerbitzua
beilatokian eta etxean

trasladoak iruñea, donostia eta
irungo ospitaletatik edozein herrietara

loreak, hilarriak, eskelak,
errausketak eta zerbitzu osagarriak

Grupo Tanatorio Taldea





Aitor AROTZENA
Igande honetan,

urriaren 22an, jokatuko
da Lesakako Mastegi
futbol zelaian Beti Gaz-
te eta Gure Txokoako
futbol talde nagusien ar-
teko derbia. Bortz den-
boraldi joan dira derbi-
rik gabe eta honela, be-
rriz ere ikusmina piztu
du igandekoak, nahiz
eta Lesaka eta Berako
taldeak ez dauden be-
raien unerik gozoene-
tan. Hau idazterakoan
sailkapenaren erdialde-
an daude bi taldeak, bai-
na gibeleko postuetatik
hurbilago aitzinekoeta-
tik baino.

Joxe Mari Erkizia Be-
ti Gazteko entrenatzai-
leak aipatu digunez,
«denboraldi hasiera ho-
netan jokalari eskasia
izan dugu, lesioen on-
dorioz. Pixkanaka jen-
dea errekuperatu eta ea
goiti egiten dugun sail-
kapenean». Aurtengo-
an dexente berritu da
Lesakako taldea, «jo-
kalari batzuk futbola utzi
edo bertze taldeetara jo-
an direlako. Baina ju-
beniletatik etorri direnek
ilusioa emanen diote tal-
deari».

Ganix Zubieta, Gure
Txokoako entrenatzai-
learen erranetan, berriz,
«esperientzia duten biz-
pahiru jokalari berri di-
tugu eta horrek konpe-
titibitatea ematen dio tal-
deari».

Bi taldeetako entre-
natzaile eta jokalariek
irabazteko asmoa dute,
noski, eta gogo hori so-
matzen omen da den-
boraldi haseratik entre-
namenduetan. 

BORTZ DENBORALDI
DERBIRIK GABE

2000-2001 denbo-
raldian jokatu ziren Bor-
tzirietako azken futbol
derbi nagusiak. Orduan,
Matzadan 2-1 irabazi
zuen Gure Txokoak eta
Mastegin 4-2 Beti Gaz-
tek. Denboraldi hartan,
bere historian lehen al-
diz Gipuzkoako Prefe-
rente mailara igotzea lo-
tu zuen Berako taldeak,
Erregionaleko txapel-
dun izan ondotik. Bi den-
boraldi egin zituen ka-
tegoria horretan, baina
bigarren urtean Erre-
gionaleko lehen maila-
ra jautsi zen, Lesakako
taldeak berriz ere Pre-
ferentera igotzea lortu
zuen urte berean.  Be-
raz, 2002-2003 denbo-
raldian bi taldeen ibilbi-
deak gurutzatu ziren:
Gure Txokoak beheiti
eta Beti Gaztek goiti egin
zuten. Lesakarrek hiru
denboraldi eman dituz-
te aldi honetan Gipuz-
koako kategoria gore-
nean, baina azken den-
boraldian berriz ere mai-
la galdu eta Gipuzkoa-
ko Erregionaleko lehen
mailan jokatuko da Bor-
tzirietako derbia.

Bortzirietako derbia
urriaren 22an
jokatuko da Lesakan
Beti Gazte eta Gure Txokoak ez
dute ongiegi hasi denboraldia,
baina gogoz daude partidurako 

FUTBOLA
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BETI GAZTE
Joseba TELLETXEA ZAMORA LESAKA
Jon OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Imanol ALMANDOZ UBIRIA LESAKA
Beñat IRATZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Jon TELLETXEA ZOZAIA LESAKA
Mikel IRIARTE PIKABEA LESAKA
Jon APEZTEGIA GONZALEZ DONEZTEBE
Ibai MITXELENA MARITXALAR LESAKA
Mattin GONZALEZ VAHL LESAKA
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Iban SANTESTEBAN BERGARA DONEZTEBE
Jabier LARRUY LARRAÑAGA ETXALAR
Jon Andoni LARRALDE ETXARTE LESAKA
Mikel IRIGOIEN IRIGOIEN LESAKA
Peio ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Iker IRATZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Joseba PIKABEA BALEZTENA LESAKA
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Beñat MAIA ARAKUES LESAKA
Joseba JUANENA PETRIRENA DONEZTEBE
Joanes IRIGOIEN PEREZ ETXALAR 
Xabier FAGOAGA MAIA LESAKA
Entrenatzailea: Joxe Mari ERKIZIA OTXOTEKO

GURE TXOKOA
Xabier GARMENDIA IRIZAR BERA
Ander ALTZURI ASTONDOA BERA
Xabier ALTZURI ASTONDOA BERA
Iñigo LASAGA ARBURUA ETXALAR
Iñaki ZELAIETA ERASUN BERA
Asier IRATZOKI ZUBIETA BERA
Mikel ALTZURI ASTONDOA BERA
Imanol OIARTZABAL URANGA BERA
Mikel LARRETXEA ERRANDONEA BERA
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Aitor IRATZOKI GELBENTZU BERA
Jon ERRANDONEA ETXEBERRIA BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Iñaki IRATZOKI OHARRIZ BERA
Joseba PETRIRENA ANSALAS BERA
Eduardo ETXEBESTE IANTZI BERA
Matias TELLETXEA URANGA BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Ibai MUGIKA MAIA BERA
Unai OTAZO MARTIKORENA ETXALAR
Jose Luis GONZALEZ JIMENEZ IRUN
Txomin ELGORRIAGA ASTONDOA BERA
Entrenatzailea: Ganix ZUBIETA RODRIGUEZ 

ARGAZKIA: J.J GUERRERO
Denboraldi honetan dexente gaztetu da Lesakako taldea, bai-
na etxean jokatzen duela baliatu nahi du Beti Gaztek.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Berako taldeari konpetibitate gehiago eman dioten hiru jo-
kalari etorri dira Gure Txokoara.



A.A.

Donato Larretxea
aranztarrak irabazi zuen
urriaren 1ean, Etxarri
Aranatzen jokatu zuten
Nafarroako Txapelke-
tako Lehen Mailako kan-
poraketa. Bi kanaerdi-
ko, bi 60 ontzako eta
oinbikoa mozteko 12 mi-
nutu eta 11 segundu be-
har izan zituen. Aran-
tzakoarekin batera, Ez-
kurrako Mikel Mindegiak
(12’ 32”), Floren Naza-
balek (13’ 08”), Jose
Juan Barberenak (14’
23”) eta Daniel Vicen-
tek (14’ 31”) lortu zuten
urriaren 29an Lakuntzan
jokatuko den finalerako
txartela. Finaletik kan-
po gelditu zirenen arte-
an, seigarren izan zen
Juan Jose Lopez (15’
06”), zazpigarren Anto-
nio Senosiain (16’ 28”),
zortzigarren Aitor Se-
nosiain (17’ 09”) eta be-
deratzigarren Manuel
Kañamares (18’ 18”).
Beintza-Labaiengo Jon
Telletxeak, berriz, mai-
la galdu egin zuen, az-
kena izan baitzen kan-
poraketan (18’ 56”), eta
datorren urtean Biga-
rren Mailan aritu behar-
ko du aizkoran. Berekin
batera, kanporaketan
parte hartu ez zuen Juan
Jose Erdoziak ere mai-
la galduko du.

Lakuntzan, urriaren
29an jokatuko da  fina-
la, eguerdiko 12:00etan.
Aizkolariek hamar en-
bor moztu beharko di-
tuzte, lau kanaerdiko,
lau 60 ontzako eta bi
oinbiko.
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Nafarroako aizkolari txapelketa
hilaren 29an jokatuko da Lakuntzan
Donato Larretxeak lortu zuen denborarik onena sailkapen proban

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Ezker-eskuin Garikoitz Larretxea txapeldun ordea, Ander Erasun txapel-
duna eta hirugarren izan zen Julen Kañamares.

Ander Erasunek irabazi zuen Nafarroako
Aizkolari Gazteen III. San Migel Saria
Aurtizkoak bi segundu eskaseko aldea atera zion
Igantzin Arraiozko Garikoitz Larretxeari

HERRI KIROLA

A.A.
Irailaren 30ean jokatu zen Igan-

tziko frontoian Nafarroako Aizkola-
ri Gazteen III. San Migel Saria. Txa-
pelketa honetan bortz aizkolarik har-
tu zuten parte eta lehia handia iku-
si ahal izan zen. Horren erakusga-
rri, lau lehendabiziko sailkatuak 15
segunduren barrenean akautu zi-
tuztela kanaerdiko bat eta bi 45 on-
tzako mozteko lanak.

Azkarrena eta, beraz, aurtengo
txapelduna, Aurtizko Ander Erasun
izan zen. Lehia estua izan zuen
Arraiozko Garikoitz Larretxearekin,
baina azkenean, bi segundu eska-
sengatik, Malerrekakoaren alde ero-

ri zen txapela (6’ 42” behar izan zi-
tuen Ander Erasunek, 6’ 44” Gari-
koitz Larretxeak). Podiumeko hiru-
garren koxkarako ere lehia estua
izan zuten Berriozarko Julen Kaña-
maresek eta Berako Oihan Larre-
txeak. Kañamaresek 6’ 56” behar
izan zituen lanak akautzeko eta La-
rretxeak 6’ 57”. Lau lehenbizikoe-
tatik urrun, bosgarren izan zen Etxa-
rri Aranazko Joseba Jimenez,
10’04”ko denborarekin.

Txapelketa honekin batera, Igan-
tziko gazteen arteko herri kirol era-
kustaldia ospatu zen, San Migel bes-
tak izaki. Sasoi ederra nabarmen-
du zuten Igantziko neska-mutilek.

Munduko pilota
txapelketa
Mexikon  jokatu da Mun-
duko txapelketa eta in-
guruko pilotariek, kolo-
re ezberdinetako domi-
nak eskuratu dituzte he-
rrialde ezberdinentzat.
Frontoian, eskuz ba-
naka, urrezko domina
eskuratu zuen Espainia-
rentzat Lesakako Mikel
Irigoienek. Finalean ai-
sa menderatu zuen
Christophe Elizalde itsa-
suarra (22-5). Bron-
tzezko domina, Estatu
Batuen izenean irabazi
zuen  Tony  H ua r t e
amaiurtarrak, Javier
"Manos Locas" Marin
mexikarra mendean
hartuta (22-15).
Eskuz binaka, bron-
tzeko domina eskuratu
zuen Eneko Bessonart
senpertarak, Etcheto-
rekin batera.
Paletan, larruzko pilo-
tarekin, aita Zigakoa
izan arren, Mexikon jaio
eta Iruñean bizi den Pa-
txi Mendiburuk urrezko
domina eskuratu zuen
Mexikorentzat Ledes-
marekin batera.
Pala motzean, azken
partidak jokatu ez bazi-
tuen ere, urrezko domi-
na eskuratu zuen Es-
painiako selekzioarekin
partida bat jokatu zuen
Xabi Zozaia lesakarrak.
Emakumeen paleta
goma txapelketan gau-
za beretsua gertatu zi-
tzaion Magalie Comet
senpertarrari. Azken
partidak ez zituen joka-
tu, baina urrezko domi-
na eskuratu zuen Fran-
tziako selekzioarekin
partida bat jokatu zuen.
Trinketean, eskuz bi-
naka, Olivier Arotzare-
ne senpertarrak zilarrez-
ko domina eskuratu
zuen Frantziarentzat
Belaskainekin batera.
Finalean 31-40 galdu
zuten Mexikoko Santa-
maria eta Serralderekin.

FLASH



26

2006/10/19 • 432. zbk. 

AGENDA
egunez
egun

g OSPAKIZUNAK

BERA
Urriaren 22an XX. Lurraren
Eguna. Xehetasunak 9.
orrian.

LESAKA
Urriaren 22an Ameriketan
joan ziren artzainen
topaketa. Xehetasunak 10.
orrian.

g IKASTAROAK

BERA
Azaroaren 4, 11 eta 18an
DJ ikastaroa, 17:00etatik
20:00etara Kultur Etxean.
Azaroaren 25ean eta
abenduaren 2an Capoeira
ikastaroa 17:00etatik
20:00etara Kultur Etxean.
14-30 urte arteko gazteei
zuzendua. Prezioa: 10 euro.
Izen-ematea: deitu 012
telefonora urriaren 16tik
27ra.

ALKAIAGA
Urriaren 21ean ostalaritzako
janari-erabiltzaile baimena
eskuratzeko ikastaroa
Cederna-Garalurren egoitzan
9:00etatik 13:00etara. Izen
ematea 948 625122an.

IRURITA
Azaroaren 7, 9, 14 eta 16an
Xamarikoren ipuin zorroa
ikastaroa antolatu du
Baztango Euskara
Zerbitzuak Damaso Zabalza
Gizarte Bilgunean, 17:00e-
tatik 19:00etara. Izen ematea
doan da eta urriaren 27a
baino lehen egin behar da.

ELIZONDO
Urriaren 24tik otsailaren
27ra haurrendako plastika
ikastaroa antolatu Baztango
Kultur Zerbitzuak
Arizkunenean, 17:00etatik
18:30era eta 18:30etik
20:00etara. 

g FERIAK

ELIZONDO
Urriaren 27 eta 28an
Baztango Udazkeneko
Azienda Feria.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIKO LANA PLAZARA

Udazkeneko feria eta azoken
txanda ailegatu da
Udazkenean murgilduak gaude:
jertseak eta euritakioak armario
xokotik ateratzen hasi eta naturak
eskaintzen dizkigun produktuak
biltzen ari gara. Honekin batera,
ikastaroak, erakusketak eta eki-
taldi berexiak ospatu ohi dira gu-
re eskualdean. Hauetako batzuk,
garrantzitsuenak beharbada, ne-
kazaritzaren inguruan antolatzen
direnak dira, azokak, feriak eta gi-
sakoak.
Hurrengo asteetan erreldoan, ba-
ta bertzearen ondotik, hainbat eki-
taldi etorriko dira. Guztietara ager-
tzea zaila izan ohi da, baina ttipi-
ttapa telebistaren bitartez guzien
segimendua egiteko aukera iza-

nen duzu. Hasteko, igande hone-
tan, urriaren 22an, Lurraren Egu-
na ospatuko dute hogeigarren al-
diz Beran. Egun bera aukeratu du-
te Lesakan ere, Ameriketan ibili-
tako artzainen Topaketa egiteko.
Hilaren 27an, berriz, ortziralare-
kin, Elizondoko feriak izanen dira.
Baztangoek hasiera emanen dio-
te udazkeneko feria sasoiari. On-
dotik etorriko dira Doneztebe eta
Lesakakoak. Azaro hasieran Ba-
serritarren Eguna ere eginen du-
te Arantzan. Guzietan izanen di-
ra gure kamara eta kazetariak, iru-
di ikusgarrienak eta elkarrizketak
grabatzen, zuek etxean goxo-go-
xo ikusi ahal izateko.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 36,00 E (=)

Zerri gizena
1,095 E kiloa.   (-0,050)

Zerramak:
0,520 E Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,83 (=)
1.koa 3,58 (=)
2.koa 3,38 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,95 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,47  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   210,00 (=)
idixkoak 264,00 (+12,00)

Aretze nabarrak:
urruxak 170,00  (=)
idixkoak 195,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,94/3,05
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 8,20 /9,00
8-10 kilokoak: 6,70 /7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Irailaren 29tik urriaren 6ra bitarteko prezioak)

1998. urtetik ez genuen
Lapurdiko kantariaren
berezko kantu berririk ja-
so. 2000. urtean Geor-
ge Brassens-en kantuen
bertsioez osatutako dis-
ko ederraren ondotik,
oraingoan berriro bere
mundura dator Anje
Duhalde: bere ahotsa-
ren sujerentzietan oina-
rriturik, rock-blues-folk
estiloetan emaniko aire
herrikoi sentikor bezain
baikor eta aurrerakoia.
Rafa Ruedaren produk-
tore artistiko eta Mikel
F.Krutzaga teknikari izan-
go direlarik, Anje Duhal-
deren disko berri honen
kalitatea zein profesio-
nalitatea bermaturik da-
go. Beste batzuen arte-
an, Benito Lertxundi eta
Xabier Amuriza izan di-
tu laguntzaile.
Sorminetan izeneko la-
nean ez omen du miti-
nik eman nahi Duhaldek,
«aldi oro gauza bera
errepikatzeak ez du me-
rezi, baina abesti guz-
tiek dute mezu politikoa»,
segurtatu du musikariak. 

Sorminetan

ELKAR, 2006
Anje DUHALDE

DISKAK
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g MAHAINGURUA

LESAKA
Urriaren 25ean «Erosketa
saskia» izeneko
mahaingurua Kasinoan,
17:00etan, 4. Nutrizio
Jardunaldien barrenean.

g SOLASALDIAK

BERA
Urriaren 23an «Elikadura
osasungarria haurtzaroan eta
nerabezaroan» solasaldia
18:00etan Kultur Etxean.
Urriaren 30ean «Elikadurari
buruzko usteak edo
sinismena» solasaldia
18:00etan Kultur Etxean.

g TAILERRAK

LESAKA
Urriaren 23an «Familia, TV
y otras pantallas»
gurasoentzako tailerra,
gazteleraz, 19:00etan.
Antolatzaileak: Nafarroako
Gobernua, Otxogorrienea eta
Irain Guraso Elkarteak.

g KONTZERTUAK

IRURITA
Urriaren 22an Duo Tango
Querido eta dantza bikotea
Damaso Zabalza Gizarte
Bilgunean 19:30ean.
Urriaren 29an Trio Veracruz
Damaso Zabalza Gizarte
Bilgunean 19:30ean.
«Amerika hurbilago»
zikloaren barrenean.

g IPUIN KONTALARIAK

BERA
Urriaren 27an Estitxu
Mentaberri haurrentzako
ipuin kontalariak Hego
Amerikako ipuinak kontatuko
ditu 5-8 urte bitartekoentzat.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Urriaren 29an Baztango
Peña Albara ibilaldia eginen
du Ulibeltza mendi taldeak.

Errealitate nobelatu gisa defi-
nitu daiteke liburu hau: 1971n
egile eta protagonista atxilo-
tzen dutenean hasten da, eta
polizia-etxeko itaunketak irau-
ten duen bitartean garatzen
da: batetik, galdeketaren ingu-
ruko kontuak agertzen dira (in-
formazioa lortzeko kolpe eta
torturak, bere benetako nor-
tasuna ezkutatzeko asmatzen
duen estrategia…); bertzetik,
berriz, flash backen bitartez,
gainbegiratua ematen die be-
re bizitzari eta borroka-urteei.

Bilbo, 1971ko martxoa. Jose
Ramon Goikoetxea Ardotxi
(1949-2005) etakidea harra-
patu du Espainiako Poliziak.
ETA VI.eko militanteak egoe-
ra iluna du aurrez aurre: gorde-
ta dagoen etxeko giltzak eta
eskuz idatzitako koadernoa
dauzka gainean. Burgosko pro-
zesuko etakideek kartzelatik
ihes egiteko egitasmoari buruz-
ko oharrak, besteak beste. Gai-
nera, Poliziak bere pistola aur-
kitu du, oraindik norena den
ez dakien arren.

LIBURUAK

Mentxakaren aitorpena
J.R. GOIKOETXEA «ARDOTXI»

ELKAR, 2006

STUPENDA JO-
NES Araba eta Nafa-
rroaren arteko mugan
sortu den harrobiko
rock taldea dugu, La
Polla Records, Los del
Rayo edota Kaotiko
bezalako talde han-
diek ere osatzen du-
tena. Haiek Sakana-
ko Olazti herrikoak di-
ra, eta bi hizkuntze-
tan moldatzen dira:
euskaraz eta gazte-
leraz. 

OSTI BI DISKA,
BRIGADA CRIMINAL
TALDEAREKIN BATERA

Bere lehenengo
kantuak 2004an argi-
taratutako Osti bi ize-
neko diskoan graba-
tu zituzten, Brigada
Criminal taldearekin
partekatutako CDa. Bi
taldeak aurrera jotze-
ko ideia ona izan zen
hura, emaitzak ikusi-
ta. Split horretan Stu-
penda Jones taldeak
sei kantu grabatu zi-
tuen, «Eguzki lorea»
edo «No quiero ser

como tú» abestiak tar-
tean, denen ahotan
izandakoak. 

Oraingoan lan be-
rria besapean dutela
datoz, taldeak baka-

rrik argitaratzen duen
lehenengoa: Etorki-
zuna lehertu. 

ROCK KALETARRA
«Etorkizuna leher-

tu» rock kaletarra es-
tiloko lana da, Glue-
cifer, Hellacopters edo
Turbonegro tankera-
ko taldeek jorratzen
dutenaren antzera.
Hamaika kantuk eta
bideo pista batek osa-
tzen dute erritmo eta
aldaketa biziko dis-
koa, rock&rollaren
gordintasuna erakus-
ten duena, xume eta
indartsua aldiberean,
eta hitz zuzen eta kon-
prometituaz abestuta.
Aurreko grabaketaren
ildotik dator Stupen-
da Jones lan berri ho-
netan, nahiz eta orain
estilo zein soinua sen-
doago eta landuago
erakusten duten.

Urriaren 28an Eli-
zondoko  Lur aretoan
arituko da Stupenda
Jones  t a l dea ,
0:30ean.

«Etorkizuna lehertu» aurkeztuko du
Elizondon Stupenda Jones taldeak
Urriaren 28an izanen da emanaldia 0:30ean Lur aretoan

MUSIKA

Sakanako Olazti herritik dator Stupenda Jo-
nes taldea.
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reak, mekanikoak, elektri-

zistak, zurginak, igeltseroak.

Kontratu mugagabea. % 948

199596.

Diplomatuak eta osasun

ra Erakunde Publikoetara-

ko. Arratsaldeak libre. % 948

199596.

Mantenimenduko langile-

ak erakunde publikoetan lan-

postu libreak betetzeko. %

948 199596.

Gidariak-txoferrak erakun-

de publikoetan lanpostu li-

break betetzeko. % 948

199596.

Ofizialak. Behar dira pinto-

28 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. ttipi-ttapak ez du

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

GARAJEAK/LOKALAK
110 Errentan hartu
Bera-Lesaka. Garaje itxi bat

bilatzen dut. % 667492616.

LANA
301 Eskariak
Aulki-ipurdiak konpontzen

ditut, edo sokazko ipurdi be-

rriak jartzen ditut. % 667

492616.

Emakumea eskaintzen da

etxeko lanak, garbiketak edo

dendaren batean aritzeko.

Goizez bakarrik. % 600

092237.

Neska eskaintzen da, edo-

zein lanerako. %646 679896.

Emakumea eskaintzen da

jatetxean edo bertze edo-

zein lanean aritzeko. Sukal-

dean esperientziaduna. %

948 630442 (20:00etatik au-

rrera).

Baztan-Malerrekan neska

eskaintzen da lanean ari-

tzeko.  % 646 287316

(20:00etatik aitzinera).

LANA
302 Eskaintzak
AZPEITIA. Neska bat behar

da 2 haur zaindu eta etxea

eramateko. Astelehenetik la-

runbat goizera %609039494.

IRUÑA. Kafetegi batean nes-

ka zerbitzaria behar da, as-

telehenetik ortziralera. Arra-

tsaldez. % 659-075744.

BERA. Lantegi batean lan-

gile bat behar dugu. Ordu-

tegia: 6:00etatik 15:00etara.

% 618 542592.

Sukaldari laguntzailea be-

har da jatetxe batean lan egi-

teko. Baldintza onak es-

kaintzen dira. %617 333015.

Anbulategiak, sukalde, gar-

bitasuna, plantxa eta garbi-

tokirako langileak behar di-

ra. % 948 159596.

Administrari laguntzaile-

ak, harreragileak. Behar di-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ELIZONDO. 90 m2ko pisua

salgai, 36 m2ko bajera eta

60 m2ko lur eremuarekin. Mo-

bleztatua. % 670 551220.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA.Pisua errentan ema-

teko.  % 948630387.

BERA. Pisua errentan ema-

teko, Eztegara pasealekuan.

Mobleztatua eta berokuntza.

Bizitzen jartzeko prest. %616

951535.

ETXEBIZITZAK
105 Erxe konpartituak
IRUÑA. Lagun bat behar da

pisua konpartitzeko. % 699

012012 (Aitziber).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Garaje itxia salgai.

% 659 751 411 

BARAÑAIN. 41 m2ko loka-

la  salgai. Prestatua dago.

Prezio onean. %617 285248.

• ELIZONDO.  
- Apartamentu eta pisuak
salgai.
• ARANTZA.
- Borda eta etxeak salgai.
• BERA.
- Pisua salgai. 
• DONEZTEBE.  
- Eraikuntza berriko pisuak
salgai.
- 10 minutura: baserria,
borda eta lurrarekin salgai. 
- Etxeak salgai.
• BAZTAN. 
- Bordak salgai.
- Baserriak salgai.
- Terrenoak salgai.
• ARIZKUN.
- Nabe industrialen
promozioa.
• PROMOZIO BERRIAK:
• IGANTZI. AZKEN pisu
eta apartamentuak salgai. 
INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

RROOSSAA BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 

%% 948 272011 (IRUÑA)

%% 948 580975 
Jaime Urrutia 42-2.D - ELIZONDO

948 63 54 58



ANIMALIAK
602 Salerosketak
20 ardien deretxoak salgai.

% 948 634077.

20 ardi salgai, beren dere-

txoekin. % 948 634170.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Peugeot 205 Diesel baten

motorra, kanbio-kaja osoa

eta palierrak salgai. 80.000

km., distribuzio-korrea alda-

tu berria. %948 510132 (Pa-

txi, eguerditan).

Bi oheko logela prezio one-

an salgai. %948 580173 (goi-

zez).

HARREMANAK
801 Agurrak
Egun onak aunitz urtez urria-

ren 2an urte franko bete di-

tuen Andoniri! Artuaren gai-

lurruak eta xirrixtek sasoia

dute! Euskal iheslari eta pre-

soak etxera! A.X.

ANIMALIAK
601 Emateko
Euskal artzain arrazako txa-

kurra oparitzen dut, urte eta

erdikoa. Zintzoa. Etxeko za-

kurra da. % 943008212.

Artzain zakurra opari ema-

teko. % 948631126.
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teknikariak. Abudo sartzeko

Osakidetzan. %948 199596.

Sukalde laguntzaileak. Os-

pitale eta ikastetxetarako lan-

postu libreak. % 948 199596.

Haurtzaindegi publikoetan

zaintzaileak eta hezitzaileak

behar dira. % 948 199596.

Burlata. Udaletxeak behar

ditu peoiak, garbitzaileak, gi-

dariak, lorazainak, igeltse-

roak, atezainak, administra-

ri laguntzaileak. % 948

199596.

Bera. Esperientzia duen me-

kanikoa behar da Ford-en.

% 948 631157.

Bera. Esperientzia duen me-

kanikoa behar da Renault-

en. % 948 631157.

Bertiz Partzuergo Turisti-

koak dinamizatzaile-kudea-

tzailea behar du. Bidali ku-

rrikuluma urriaren 11 baino

lehen: 31720 Oieregi. %948

592323.

BERA. Aluminiozko zurgin-

degian lan egiteko mutila be-

har da. % 607 420420.

MOTORRA
501 Salerosketak
Gas-Gas Enduro salgai. Gu-

ti ibilia eta egoera onean.

2.200 euro. % 666419045.

Volvo V40 1.8 familiarra sal-

gai, 2000koa, gasolina,

75.000 km., gris metaliza-

tua. Hobe ikustea.1.600.000.

% 626539051.

Ford Transit furgoia salgai,

2005eko maiatzekoa. 23.000

km hagitz egoera onean. Ba-

du garra io  txar te la  %

600750729. 18etatik goiti.

Peugeot 406 diesela salgai,

NA-AY matrikuladuna, hai-

ze girotua. % 948 635 004.

Peugeot 206 HDI X5 90 cv

autoa salgai, 2002koa. JVC

musika ekipoa, 12 CDko kar-

gadorearekin, “muelleak”…

9.000 euro. Egoera onean

eta ongi zaindua. % 646

986448.

Citroen ZX autoa salgai, NA-

AM matrikuladuna. % 680

343337.

Mitsubishi Turbo Exced

4x4 autoa salgai, diesela,

9646 CCX matrikuladuna. %

679 411760.

Piaggio NR6 H20 MC3 mo-

toa salgai. % 948 450753.

Galloper todoterreno labu-

rra salgai, 2.5 Turbodiesel,

oso egoera onean. 100.000

km. 7.800 euro.  %

617264039.

MOTORRA
502 Tailerrak

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD,

Opel Astra, Grand Vitara 3-5 ate, Opel Zafira,
Galloper 3-5 ate, Volkswagen Polo, Nissan

Almera, Opel Frontera eta Mazda 2. 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN SALMENTA
(6-10 HILABETEKOAK)
CLIO, MODUS, KANGOO,

MEGANE, LAGUNA, LAGUNA
GRAND TOUR, ESPACE, SEDAN,

MEGANE GRAND TOUR

ERA GUZTIETAKO
ERREMOLKEAK

EHIZARAKO, MOTOAK, ZALDIAK
ETA QUAD-AK GARRAIATZEKO…

ZURE NEURRIRA 
EGINDAKO ERREMOLKEAK

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

A
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Bidali
ttipi-ttapa
herritik kanpo 
bizi diren 
lagun edo 

familiakoei
& (+34) 948 635458
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30 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 EE. Bikoitza: 8 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,29EEko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

HAIZEA AZPIROZ ALKOZek 3 urte
bete ditu urriaren 18an. Zorionak
eta muxu handi bat Sarako fami-
liaren eta Anttonen partetik.

ANDONI MARI-
TORENA GAN-
BOAk urriaren
14an 12 urte
bete ditu. Fami-
liaren partetik
12 muxu eta…
piruleta bat
Nahiaren
partetik.

GORETTI OR-
DOKI AGIRRE

beratarrak 7
urte beteko ditu
urriaren 26an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat familia
guziaren
partetik.

Berako MAITE eta XABIER

ARRAZTOA LAZKANOTEGIk
urriaren 17an 9 urte egin dituzte.
Zorionak Beñaten partetik.

PEIO ETXEBERRIA MITXELENA

beratarrak urteak bete ditu
urriaren 16an. Zorionak familia
guztiaren partetik. Aitatxi, ze
bikote ederra egiten dugun,
muxuak.

Olaztiko KIARA

AGUDO SANZ

ek 2 urte bete
ditu urriaren
8an. Zorionak
eta muxu asko
Leitzako famili
guziaren parte-
tik.

IRATI ELIZON-
DO BENGOE-
TXEA beratarrak
urriaren 11n 2
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat attatto eta
amatxoren par-
tetik.

IRATI ELIZON-
DO eta IZEBA

IU-IUk urriaren
11n eta 27an
urteak beteko
dituzte. Zorio-
nak etxekoen
partetik eta mu-
xu haundi bat.

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA sunbil-
darrari zorionak bihurritxo!!! Urria-
ren 10ean 2 urte bete dituelakoz.
Muxu haundi bat familiaren parte-
tik.

LEIRE GOMEZ

GOIETXE bera-
tarrak 3 urte be-
te ditu urriaren
18an. Aunitz ur-
tez eta muxuak
amatto, attatto
eta aitatxi-ama-
txi eta osaba
guzien partetik.

KIARA AGUDO

SANZ olaztia-
rrak urriaren
8an 2 urte bete
ditu. Zorionak
pipi! aititxi, atxi
eta izeba oa,
one, une eta
osaba ber-en
partetik pa!

JOANA BENGO-
TXEA REKARTE

doneztebarrak
9 urte bete ditu
irailaren 26an.
Zorionak eta
muxu asko
ama, aita eta
Xabiren parte-
tik.

MIKEL PRIETO

ETXEGARAI be-
ratarrak urria-
ren 23an 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak famili gu-
zien partetik.

MARIA eta ANE TELLETXEA

OIARTZABAL lesakarrek urriaren
8an eta azaroaren 8an 7 eta 4 ur-
te beteko dituzte. Zorionak aita
eta amaren partetik.

Donamariako
XUBAN ERBITI

BALEZTENAri
muxu haundi
bat eman nahi
diogu urte bat
irailaren 25ean
bete duelako.
Bere familiaren
partetik.

Elizondoko JO-
SU DAGERRE

MARTIRENAk
urriaren 3an 5
urte bete ditu.
Aunitz urtez eta
muxu bat fami-
liaren eta bere-
xiki Eneko anai-
aren partetik.

Bagordiko JO-
XIANek urriaren
19an urteak be-
teko ditu. Hasi
vodka presta-
tzen, guk gain
dugu fregonak.
Muxu aunitz
«La kuadrilla-
ren» partetik.

Almandozko
PITZU k urria-
ren 28an urteak
beteko ditu.
Zorionak gure
arrano bizker-
zuriari «La
Kuadrillaren»
partetik. Muxu
aunitz! 

UNAX ARBELAITZ IGUZKIAGIRREk
urriaren 21ean 3 urte beteko ditu.
GARAZI AZPIROZ IGUZKIAGIRREk
urriaren 27an 3 urte beteko ditu.
JUNE AZPIROZ IGUZKIAGIRREk
urriaren 30ean 5 urte beteko ditu.
Aunitz urtez Igantziko familiaren
partetik.

Orabideako
MUTTIKO hone-
ri zorionak
urriaren 14an
ezkondu delako
eta 17an urteak
bete dituelako.
Zoriontsuak
izan! Koadrilla-
koen partetik.

www.ttipi.info

BORTZIRIETBORTZIRIETAKOAKO
HIRI-HONDAKINEN HIRI-HONDAKINEN 
MANKOMUNITMANKOMUNITAATEATEA

Jakinarazten dut:Jakinarazten dut:
2006ko bigarren urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak
kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era:
Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:

Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den
banketxetik, abisu hirukoiztua aurkeztuz.

Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

Ordaintzeko epea:
• 2006ko azaroren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada,  epea 2006ko abenduaren 31ra arte luzatuko da.
Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izango da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20
errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2006ko urriaren 1ean.
Presidentea, Patxiku IRISARRI ELIZAGOIEN
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