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Doneztebeko pilotoa Kamioien
Abiaduran hirugarren izan da Es-
painiako txapelketan eta 17. Eu-
ropakoan. Hala, MAN markak mo-
tor berria eskaini dio.2007ko azaroaren 15a • XXVII. urtea
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24Neurri haundiko zabo-
rra nonahi botatuak
Arazoa larria da. Jendeak traste
haundiak edozein bazterretan uz-
ten ditu eta horrekin arduratuta
ageri dira zenbait udal. Herri ba-
koitzean bilketa arautua dago.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Gurutze PIKABEA
«Folk basatia estiloaren aitzinda-
ria» zarela erraten da. Nolakoa da
ba zure musika?
Bueno  hori da erraten dutena, baina
ez du zertan horrela izan behar. Az-
keneko diskoak adibidez, aitzineko-
ak baino gehiago du folketik. Hura
rockeroagoa zen, eta honetan biboli-
nak eta mandolinak sartu dizkiogu..
Noise Hole eta Zup taldeetan ha-
sieran, bakarka gero. Zergatik?
Gehienbat jendearekin gelditu eta en-
tsaiatzeko arazo guttiago zeudelako
hasi nintzen. Arazo haundiagoa iza-
ten baita lau lagun elkartzea entsaiatze-
ko eta jotzeko, bakarra ibiltzea baino.
Horrez gain, etxean kanta batzuk ida-
tziak nituen eta ausartzea erabaki
nuen. Kantak lasaiagoak ziren eta Zup
taldean jotzeko ez ziren aproposak.
Bortz urte pasatu dira bakarkako
lanik kaleratu gabe...
Bortz urte bakarka diskorik atera ga-
be, baina bertzelako gauzak egin di-
tut tarte horretan: Anarirekin disko tti-
ki bat, Lauaxetaren omenez eginda-
ko diskoan ere abesti bat atera zen,
Txema Murugarren eta Rafa Ruedare-

kin Hauxe! diskoa egin nuen... Tarte
honetan geldirik ez naiz egondu, eta
mono hori asetzea lortu dut.
Zergatik On izena?
Diskoa ona delako, nire ustez behi-
nik behin, kontent nago. Hori batetik,
eta bertzetik ingelesarekin hitz jokoa
eginez, bortz urteotan diskorik atera
gabe egon ondotik martxan jarri naize-
lako. Hortik dator izena, euskararen
eta ingelesaren arteko hitz jokutik. 
Zer aurkituko dugu lan honetan?
Gehienbat folk musika da, folk ame-
rikarra eta bluesa ere bai. Kanta gehie-
nek ez dute zerikusirik bata bertzeare-
kin. Country puntua ere badu, baita
gospel ukitua ere Estitxu Pinatxo ni-
re Berako lehengusinak kantatzen
duenean batik bat. Batez ere folk ame-
rikarra da, folk, blues, country... De-
netarik badu pixka bat.

Inguruko jendearen kolaborazioa
izan duzu diskoan...
Bai. Beñardo nire lagunak nire disko
guztietan parte hartzen du eta hone-
tan ere bai, kantatzen eta hiru-lau
abestitako hitzak idatzi ditu. Estitxuz
gain, Joseba Irazokik ere parte hartu
du gitarrarekin. Gero gehienak kan-
poko lagunak dira: Andoni Tolosa, Xa-
bier Montoia, kanta batean Anje Duhal-
de... Musikarien artean, baxua eta ba-
teria bizkaitarrak dira, Arkaitz Miner
bibolina eta mandolinarekin, Jexux
Aranburu teklatuarekin... 
Zer du Onek bertze zure bertze dis-
koek ez dutenik?
Eboluzioa, musikala eta pertsonala,
eta hori hitzetan eta musikan nabari-
tzen da. Rafa Rueda ekoizle lanetan
ibili da eta Azkarateko Katarain estu-
dioetan grabatu dugu eta horrela, neu-
rri teknikoen aldetik eta ekoizpen al-
detik ona atera da.
Noiz ikusiko zaitugu hemen ingu-
ruan lan berria aurkezten?
Oraindik ez dakit. Bizkaia eta Gipuz-
koa aldean hasi naiz. Iruñean azaroa-
ren 18an jo behar dut, baina hemen
barna seguraski urtarriletik aitzinera.

• 16 urte zituela ekin zion Petti
beratarrak musikaren bideari.
Noise Hola eta Zup taldeetan
ibili ondotik, 1997an bakarkako
ibilbidea hasi zuen. 1999an bere
lehen lana kaleratu ondotik
(Amets,1999), berriki
laugarrena atera du: On.

• Pettiren kanta zahar eta
berriak aurkituko ditugu lan
berrian, baita hainbat lagunen
kolaborazioa ere. 

• Aitzineko diskoekin
konparatuz, disko honetan
garapena nabaritu daitekeela
erran digu Pettik.

«Disko berrian gehienbat folk

musika dago, folk amerikarra eta

bluesa ere bai. Country puntu ere

badu, baita gospel ukitua ere

Estitxu lehengusinak kantatzean» 

«Aitzinekoekin konparatuz, disko
berrian eboluzioa nabaria da»
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ARGAZKIAK: TXOMIN ELGORRIAGA

Arazoa benetan larria da eta traste haundiak ez dira bazterrean botatzekoak. Bortzirien kasuan, gainera, isunak para-
tzea ere aurreikusten du araudiak.

Gurutze PIKABEA
«Hamaika aldiz erran eta errepi-

katu digute etxeko tresna zaharrak
ezin ditugula  nonahi bota. Hori jakin
arren, batzuek ohitura txarra hartu du-
te eta soberan dituzten tresnak bota-
tzen dituzte. Behin eta berriz garbitu-
ta ere, segituan trasto zaharrez bete-
tzen da. Honek ezin du horrela segi-
tu», dio Arantzako azken Udal infor-
mazioak. Arantzakoa ez da eskual-
deko kasu bakarra. Zerrenda luzea
da. Jendeak bide bazterrak, oihan in-
guruak edo garai bateko zuloak au-
keratzen ditu sarritan etxean behar ez
dituen tresnak botatzeko. Etxetresna,
altzari zaharrak eta pneumatikoak di-
ra batez ere halako puntu beltzetan
aurkitu daitezkeen tresna haundiak.
Baina urteak dira zabor horiekin zer
egin zehaztu zela, tokian tokiko arau-
diak biltzen du hori, eta herritar arrun-
tentzat doako zerbitzua da gainera.

ESKUALDEKO HONDAKINEN KUDEAKETA

Neurri haundiko trasteak ez dira
edozein lekutan utzi beharrekoak
Arantzako Exkerrenekobordako bidegurutzean neurri haundiko
trasteak daude, baita aparkalekuko edukiontzien ondoan ere,
Beran Kanttonberri-Legia kalean eta Lesakako Bittiria Plazan eta
Erosleren ondoan ere bai. Traste horiek bertze leku batean egon
behar zuten, dagokien lekuan, eta ez edozein tokitan botatuak.
Papera eta kartoia, pilak, beirak, enbaseak, etxeko hondakin
bereziak edo neurri haundiko trasteak, urtetik urtera gero eta
gehiago birziklatzen da, baita kontsumitu ere. Halere, traste
haundiak tarteko, puntu beltzak oraindik nonahi daude. Zergatik
egiten den hori ez dakigu; kontua da, traste haundiei bertzelako
irtenbidea emateko eskualde edo herri bakoitzak araudian
onartua duela zer egin behar den. Bortziriak, Baztan, Malerreka,
Areso eta Leitzan trasteok biltzeko Emauseko Traperoak etxez-
etxe kamioiarekin ibiltzen dira; Goizuetan eta Aranon Goizuetako
aguazilak egiten du bilketa; Zugarramurdi, Urdazubi, Senpere,
Sara eta Azkainen, bertzelako sistema dute. Norberak eraman
behar ditu Cherchebruit eta Amotzen artean dagoen gune batera.
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Pilak, beirak, enbaseak eta paperak
zein kartoiak gaika bereizi eta edu-
kiontzi berezietan sartu behar diren
bezala, traste haundiekin zer egin ere
onartua dago.

Eskualdeko zati haundi batean, gi-
sabatera edo bertzera, Emauseko Tra-
peroak arduratzen dira horretaz. Hori
da, hain zuzen, Baztan, Bortziriak, Ma-
lerreka, Leitza eta Aresoren kasua. Le-
hendabiziko hiruetan, Baztan, Bor-
tziriak etaMalerrekan,Emauseko Tra-
peroek Donezteben duten bulegora
deitzea aski da, 948 451979 telefo-
nora, eta etxera joanen dira bila. Bor-
tzirietan, gainera, Mankomunitateak
isunak paratzea ere aurreikusten za-
borrak edonon botatzeagatik. Gisa be-
rean, aipatu, hurrengo urtean bilketaz
nor arduratuko den zehaztu gabe da-
goela oraindik, baldintza pleguak al-
datu egin direlako eta horrenbertzez,
berriz lehiaketa zabalduko da. Hori,
ordea, azaro amaieran edo abendu
hasieran izanen da, bitartean Emau-
seko Traperoek segituko dute.

Leitzaldean, herri bakoitzak bere
erara egiten du bilketa. Leitzan eta
Areson Udal bakoitzak berea kudea-
tzen du, baina bietan 012ra deitu be-
har da, eta izena eta beharrak zein di-
ren azaldu, hau da, zein traste era-
matea nahi den erran. Horrela, uda-
letxean zerrenda osatuz joaten dira,
eta behin zerrenda osatutakoan Uda-
lak Emauseko Traperoei deitu eta etxez-
etxe joaten dira trasteen bila. Leitza-
ren kasuan, eskaera haundiagoa de-
lako, hilabetean bi aldiz pasatu ohi di-
ra, hileko bigarren eta laugarren as-
teazkenetan normalean. Areson, or-
dea, eskaera ttikiagoa da, eta horre-
gatik kamioia hilean behin pasatzea
nahiko da.

Goizuetanaguazila da traste haun-
dien bilketaz arduratzen dena, eta hi-
labeteko egun jakin batean egiten du
hori. Aranon ere Goizuetako zerbi-
tzuarekin funtzionatzen dute, eta Goi-
zuetako aguazilak egiten du bilketa,
herrian paratuak dauden edukiontzie-
tara hurbildu ondotik. 

Urdazubi eta Zugarramurdik La-
purdirekin duten hurbiltasuna dela-eta,
Senpere, Sara eta Azkaineko siste-
marekin bat egiten dute. Hauetan nor-
berak arduratu behar du Cherchebruit
eta Amotzen (Lapurdi) artean dagoen
gunera eramateaz. Udalarekin sina-
tutako akordioaren bitartez, herrita-
rrentzat dohainik den zerbitzua da. Ho-
rretarako txartel berezia dute berta-
koek. Enpresek, ordea, gehiago
kontsumitzen dutelako ordaindu be-
har dute. Aipatutako gunera eraman-
dakoan, bertan egiten da zaborren ba-
naketa.

ZABOR KILOA EGUNEAN
Gero eta kezka haundiagoa sortzen

duen kontua da hiri hondakinena. Nahiz
eta gero eta gehiago birziklatu, zabor
ekoizte tasak ere etengabe igotzen ari
dira: duela 20 urte, bakoitzak egune-
an kilo erdi inguru zabor sortzen zuen;
gaur egun pertsona bakoitzak kiloa
gainditu du. Arazoaren larritasuna age-
rian dago. Eskualdean ere herritar ba-
koitzak egunean gutti goitibeheiti za-
bor kiloa sortzen du. Bortzirietan da
altuena kopuru hori —Nafarroako al-
tuena, gainera—, Ibardingo dendak
tartean direla, pertsonako 1,65 kilo za-
bor kontsumitzen da egunean. Baina
aldi berean, Ibardin tarteko, birzikla-
pena ere altuagoa da Bortzirietan. Iaz-
ko papera eta kartoien datuei errepa-
ratuz gero, 2006an Bortzirietan biz-
tanle bakoitzak 64,15 kilo paper eta
kartoi birziklatu zituen; Nafarroan he-
rritar bakoitzak 44,5 kilo egin zituen,
eta estatu espainiarrean, biztanleko
24,5 kilo birziklatu ziren. 

Kontsumoari dagokionean, es-
kualdean, Baztan eta Leitza datoz on-
dotik, pertsona bakoitzak 1,05 kilo kon-

tsumitzen du eguneko; segidan Male-
rreka heldu da. Hemen egunean 1,03
kilo zaborrekoa da bakoitzaren ekoiz-
te tasa; Goizuetan kontsumoaren da-
tuak baikorragoak dira: 0,51 kilo za-
bor eguneko eta pertsonako —Nafa-
rroa osoko kopururik baxuena da—.
Helburua, ordea, ahalik eta gehien bir-
ziklatzea da eta kontsumoaren kopu-
rua murriztea.

ETORKIZUNEKO ZABORTEGI
BERRIA BAZTANEN EGONEN DA

Zabortegien gaia aspalditik ari da
zer errana ematen. Izan ere, Europa-
ko arautegi berriak dioenez, zaborrak
birziklatzeko planta bereziak sortu be-
har dira, gaur egun irekiak dauden za-
bortegiak ixteko. Etorkizunean Nafa-
rroan hiru transferentzia planta eginen
dira, eta horietako bat Baztanen ko-
katuko da, Zozaiako Xolborro harrobi
zaharrean. Gainerakoak, berriz, Zan-
gotzan eta Tafallan eginen dira. Plan-
ta horietan zaborra banatu eta trinko-
tu eginen da, eta ondotik, Tuterako El
Culebrete biometanizazio plantara era-
man. 

Ekimena berria da
gure eskualdean, hel-
burua, ordea, azken
urteetako berdina: bir-
ziklatze maila hobe-
tzea. Herritarrei, egu-
nerokoan birziklatzen
laguntzeko, Bortzirie-
tako Hiri Hondakinen
Mankomunitateak
abian paratu duen
kanpaina berria da, eta
horren bitartez, zabo-
rrak gaika biltzeko on-
tzi bereziak banatuko
dira Bortzirietan, do-
hainik. Erran ohi da
herritarren ehuneko haun-
di batek ez duela birziklatzen
beren sukaldeetan etxeko zabo-
rraren frakzio desberdinak gaika bil-
tzeko ontzi egokirik ez duelako. Hain
zuzen, arazo horri aitzin egiteko da-
tor ontzi berria. 

Ohiko zabor ontziek ez bezala, kon-
partimentu ezberdinak ditu edukion-
tzi berri honek, eta hiru koloretako hi-
ru zaku: urdina papera eta kartoia-
rentzat, horia ontzi arinentzat eta ber-
dea beirarentzat. Zakuok garbigailuan
ere garbi daitezke, eta horrenbertzez,
luzaroan berrerabil daitezke. 

Ontzia eskuratzeko, mankomuni-
tateak etxeetara eskutitza bidaliko du, 

eta bertan azalduko 
da bakoitzak noiz eta non jaso ahal

izanen duen poltsa. Eskutitzarekin ba-
tera joanen da poltsa jasotzeko ba-
lea ere. Edozein kasutan, eskutitza
jasotzen ez dutenek ere izanen dute
poltsa doan jasotzeko aukera, ardu-
radunek nori eman behar dioten ai-
tzinetik jakinen baitute.  

Estetika atseginarekin dator pol-
tsa, koloretsua eta didaktikoa aldi be-
rean. Ohiko ontziaren pareten zu-
rruntasunik ez du, eta horrela, zaku
bat goraino bete daiteke ondokoa er-
di hutsik dagoen bitartean. Irudian
ageri dena da, Bortzirietako Hiri Hon-
dakinen Mankomunitatearen ekime-
nez Bortzirietan banatuko dena.

BIRZIKLATZEA BULTZATZEKO ONTZIA BORTZIRIETAN
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Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Oninek Lesakako

EAJ-PNV eta Juan

Fermin Mitxelena

gezurtatu eta

erabakiarekin

gibelera egitea

eskatu die

Joan zen astean Le-
sakako EAJ-PNV talde-
ak, eta Juan Fermin Mi-
txelena alkate ohiak Cor-
nelia Lekuona Funda-
zioaren auziaren harira
eta Onin Udal Taldea-
ren zein bertako buru
den Deñe Abuin zine-
gotziaren kontra erran-
dakoak gezurtatu beha-
rrean da Onin Udal Tal-
dea. Legez kanpo jar-
dun zuen Juan Fermin
Mitxelenak auzi horre-
tan, berari ez zegozkion
konpetentziak beretzat
hartuz, eta ez Funda-
zioaren aitzinean, ez

Udalaren aitzinean, ino-
lako tramite eta infor-
maziorik gabe berak ba-
kar-bakarrik hartutako
erabakia izan. Horrega-
tik, onartezina deritzo-
gu, orain, gainerakoei
leporatzea berak egin-
dako hanka sartzea, ar-
dura berea bakar-baka-
rrik dela argi gelditu de-
nean.

Oninek Mitxelenak
hartutako erabakiarekin
gibelera egin zezan es-
katu zionean, eta jarre-
ra zuzentzeko aukera
izan zuenean, alkate
ohiak uko egin zion au-
kera horri, eta harroke-
riz jokatu zuen. Orain,
EAJ-PNV taldeak kon-
tratua bertan behera uz-
tea erraza dela dio. Hain
erraza balitz, zergatik ez
zuen berak gibelera bo-
ta? Berriz ere, eskuak
garbitu eta gainerakoei
utzi digu egoera zuzen-
tzeko ardura.

Onartezina deritzo-
gu, berak bakarrik har-
tutako erabaki baten on-

dorioz, eta ondotik ere
izandako jarrera medio,
Patronatua, Tantirumai-
ru Ikastola, Udala eta
Lesakako herria oro har
kaltetu izana, eta gaiz-
ki egindakoa onartu be-
harrean, gainerako guz-
tien kontra egiten jarrai-
tzen du.

Azkenik, Biurrana eta
Onin errekak bideratze-
ko proiektuaren lagun-
tzaren gainean, dirula-
guntza onartu zenetik,
bera alkate zela, ez zue-
la inolako gestiorik egin
proiektu hori gauzatu
ahal izateko, eta larria-
goa dena, oraingo udal
taldeari ez diola inolako
informaziorik eman nahi
bera alkate zela gai ho-
rren gainean egindako
gestioez. Oraingo go-
bernu taldeak proiektua
gauzatu nahi du, eta ho-
rretarako urratsak eman
ditu dagoeneko Espai-
niako zein Nafarroako
Gobernuen aitzinean,
eta bitartean, EAJ ozto-
poak paratu bertzerik ez

da egiten ari, informa-
zioa gordez, eta ondo-
rioz, ejekuzioa gibele-
ratuz, dirulaguntza gal-
tzeko arriskuarekin.

Hemendik aitzinera
Juan Fermin Mitxelenak
zein EAJ-PNV taldeek
jarrera positiboagoa eta
eraikitzaileagoa izatea
espero dugu.

intza osoak esku be-
te lan dauka.

Deñe Abuin
Onin Udal Taldea

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A

OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bi-
dali behar dira. Bertze-
la, ez dira argitaratu-
ko. Iritzi ezberdinek to-
kia izan dezaten, ez da
komeni makinaz idatzi-
tako 25 lerro baino lu-
zeago idaztea. Laburtu
beharra izanez gero, Tti-
pi-Ttapakbere esku iza-
nen du horretarako es-
kubidea.

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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«Erremontea nola edo
hala aitzinera doan
kirola da. Ez dago
dudarik erremontearen
oinarria pilotaleku
luzeetan dagoela,
baina modalitate
honek ezin du Euskal
Jai eta Galarretarekin
bakarrik bizi». «Joku
diferentea da, aunitzez
azkarragoa, dinami-
koagoa, eta fisikoki
hagitz ongi egon behar
da». «Zaleei gustatzen
bazaie eta jokatzeko
leku gehiago baldin
badaude, erremontea
zabaldu egin behar da.
Herrietara jokatzera
joan behar da, eta jen-
dea biziatzen bada,
guretzat hobe».

Iñaki LIZASO
Doneztebeko erremontista
D. Noticias 2007-10-17

«Usategietako
Igandeari buruz
egindako balorazioa
baikorra baino gehiago
izan dela erraten ahal
da. Ehunka eta
ehunka lagun hurbildu
dira usategietara eta
guztiek egun eder
batekin gozatzeko
aukera izan dute.
Vianan Nafarroa
Oinezen egunarekin
batera izateak jende
guttiago erakarriko
zuela pentsatzen
genuen baina ez da
horrela izan. Uso
gehien harrapatu den
eguna izan da gainera
eta ehiztariek ere
tiroak botatzeko
aukera izan dute».

Joxe Angel GOIENETXE
Etxalarko albintea
D. Vasco 2007-10-23

DIARIO DE NOTIICAS, 2007-10-17

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
Ikasketa Amaierako Sari Nazionala.

2005/2006 ikasturteko Espainiar
estatuko espediente akademiko
onena. Ez da sari makala e?
Ez, izena behintzat oso ponposoa du,
eta oso pozik nago, oraindik sinetsi
ezinik. 

Zer jasoko duzu sari horrekin?
Dirutan 3.000 euro jasoko ditut, eta
gero curriculuma osatzeko titulua.

Sari honek ate berriak irekiko dizki-
zu…
Ez dakit zein neurritaraino, baina su-
posatzen dut ongi etorriko dela gau-
zak egiten saiatzen naizela ikustea.

21 ohorezko matrikula, 6 bikain, 5 ha-
gitz ongi. Ikasle ona zaren seinale!
Bai, bueno, ikasi dut. Erizaintza ikas-
tea asko gustatzen zait eta ikaskete-
kin ongi asmatu dut. Gustokoa au-
keratu dut eta erraz ikasi dut. 

Betidanik argi izan duzu erizaintza
ikasiko zenuela?
Inguru horretako zerbait ikasi nahi
izan dut, txikitan albaitaria, gero medi-
kua… Azkenean, erizaintza egin nuen.

Zergatik erizain eta ez mediku?
Hasieran mediku izan nahi nuen,
baina gero notak bidaltzerako or-
duan mediku izateko edo erizaina
izatekobidali nuen. Azkenean, eri-
zain. Gustora ez banengoan medi-
kurako bidaliko nuela pentsatu nuen,
baina hain gustora egonda ez
naiz damutu. Jendeak
orain medikuntza ikas-

teko esaten dit, baina bertatik ikusita
gehiago gustatzen zait erizaintza. 

Orain zertan ari zara?
Klinika Unibertsitarioan lanean eta
posgrado bat egiten ari naiz. 

Noizbait utziko diozu ikasteari?
Ba ez dakit. Beti esaten dut azkene-
koa izango dela, baina beti beste zer-
baitekin hasten naiz. Momentuz hau
bukatzean ez dut besterik buruan,
baina zeozer egingo dut, lanak au-
kera ematen badit behintzat. 

Zer nahiago, azterketa bat prestatu
edo kantu txapelketa?
Kantatzea dibertigarriagoa da.

Lehengo urtean parte hartu zenuen,
aurten ere bai?
Bai, aurten ere bai.

Ikasi, kantatu… baduzu bertze zale-
tasunik?
Batez ere musikarekin lotutakoak: Lei-

tzako koruan kantatzen
dut eta txistua eta

pianoa jotzen
d i tu t .  Ne-
guan eskia-
tzera joa-
tea gusta-
tzen zait.
Eta lagu-
nekin ego-
tea oso go-

goko dut. 

• 11 GALDERA LABUR •

Maddi OLANO
Leitzako erizaina
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Arano, Donamaria eta Oizko Udalak eta
Legasako kontzejua osatu dira 2. deialdian
Zubietako Udala eta Narbarte eta Oieregiko kontzejuak hutsik oraingoan ere

ttipi-ttapa
Joan den maiatzeko

udal hauteskundeetan
zerrendarik aurkeztu ez
zen herri eta kontze-
juetan bigarren hitzor-
dua izan zuten urriaren
28an. Dena den, azken
hauteskunde hauek ere
ez zuten ikusmin han-
diegirik sortu udala osa-
tu gabe gelditu zen he-
rrietan, eta oro har, par-
te-hartzea eskasa izan
da. Eskualdeko kasuan,
herri eta kontzeju gehie-
netan zerrenda bakarra
aurkeztu zen, eta Zu-
bietako Udalean eta
Narbarte eta Oieregiko
kontzejuen kasuan, be-
rriz ere hutsean gelditu
da deialdia.

Donamarian, Rikar-
do Sagaseta Andiare-
nak laugarren legealdia
hasiko du alkatetzan,
Herriarengatik taldeko
zerrendaburua bera bai-
tzen. Berarekin batera,
Santiago Jorajuria, Jo-
se Miguel Lasaga, Fran-
cisco Javier Migeltore-
na, Iñaki Telletxea, Iña-
ki Baleztena eta Angel
Maria Larraburu zine-

gotziek osatuko dute
heldu den lau urteota-
ko Udala. Hauteskunde
egunean, 361 herrita-
rreko zentsotik 192 bo-
tu jaso zituen taldeak,
bederatzi boto zuri izan
ziren eta bi baliogabe-
ak. Gainontzeko 158 do-
namariarrek ez zuten
botorik eman, eta be-
raz ,  pa r te -ha r t zea
%56,23koa.

Oitzen inguruan ere
kontu beretsua aipatu
daiteke. Azkeneko bi le-
gealdietan alkate izan

den Alberto San Migel
Mindegiak bildu zuen
boto kopururik altuena,
31. Luis Mari Mindegiak
eta Andres Oteizak 27na
jaso zituzten; Jabier
Ariztegik 25 eta Jose
Maria Latasak 19. De-
na den, Oitzen kasuan
zerrenda irekia izaten
delako, hautetsi guztiak
bildu ondotik banatuko
dituzte Udaleko kar-
guak.120 laguneko zen-
tsotik 40ek bakarrik boz-
katu  zuten Oi tzen,
%33,33k.

Aranon ere antzera
ibili ziren urriaren 28an.
Azken bi legealdietako
alkateak, Iñigo Larrea
Perurenak, jaso zituen
boto gehien, 39. Juan
Manuel Leonetek 34 es-
kuratu zituen eta Itziar
Loiartek 33. Beraien ar-
tean banatuko dituzte
karguak, baina Iñigo La-
rreak segituko du alka-
tetzan. 130 laguneko
zentsotik 47 aranoarrek
baino ez zuten bozka-
t u ,  zen t soa ren
%36,15ek, hain zuzen.

Zubietaren kasua
berezia izanen da, eta
gestora batek kudeatu-
ko du. Maiatzean beza-
la, urriko deialdian ere
Udala osatu gabe gel-
ditu da Zubietan. Ho-
nela, legealdi berrian ku-
deatuko duen bizilagu-
nen gestora bat osatu-
ko da Nafarroako Go-
bernutik.

KONTZEJUETAN

LEGASAN BAKARRIK

Kontzejuei dagokie-
nez, Legasan bakarrik
aukeztu zen zerrenda
batzordeko lehendaka-
ria eta lau bokalak au-
keratzeko. Hala, Aitor
Zelaieta Mikelarena iza-
nen da Legasako kon-
tzejuko lehendakaria.
Bortz hautagaien arte-
an bera izan zen boz-
katuena, 45 botorekin.
Iban Urrizak 43 boto es-
kuratu zituen ; Asier Iri-
sarrik 41; David Andre-
senak 32 eta Laura An-
dresenak 28. Bertizara-
nako bertze bi kontze-
juak, Narbarte eta Oie-
regikoak, osatu gabe
geldituko dira.

HAUTESKUNDEAK

ARTXIBOA

Maiatzean zerrendarik aurkeztu ez zen herrietan bigarren aukera izan zuten
urriaren 28an.



Amaia eta Ainhoa
Berako Udalak kirol

eta kultur ekitaldietara-
ko dirulaguntzak bana-
tuko ditu. Kirol arlora bi-
deratutako diruaren
%80a kirol praktikara bi-
deratuko da, urte oso-
ko ekitaldi eta jarduere-
tara, eta gehienez ere
gainerako %20a ikuski-
zun eta egun bateko jar-
dueretara. Kultur ekital-
dientzako dirulaguntzak
emateko irizpideen in-
formazio osotua Kultur
Etxean jaso daiteke edo
Berako Udalaren web
orrian. Eskaerak aza-
roaren 30era arte aur-
keztu beharko dira He-
rriko Etxean. Kirol eki-
taldien dirulaguntzak
emateko argibide gehia-
go, berriz, Udal Kirol Zer-
bitzuaren bulegotan gal-
detu beharko da. Diru-
laguntza jasoko dutenei
ebazpen baten bidez ja-
kinaraziko zaie eman-
dako kopurua. Ondoren,
egun batzuen buruan el-
karteei dirulaguntzaren
erdia emanen zaie. Gai-
nerakoa ekitaldiaren
ebaluazio orria entrega-
tu eta gastuak justifika-
tu ondotik emanen zaie. 

Zuzenketa
Hilabete honetan egi-

ten ari den IX. Kafe An-
tzerki Zikloaren berri
eman genuen aurreko

alean. Irailaren 16an
Kondaira ostatuan Ez
haiekin...ezta haiek ga-
be ere ikuskizuna iza-
nen zela erran genuen
baina ez da horrela; Txi-
rene Taldeak Ogiyik ka-
rri etzun semia eskaini-
ko baitu 22:00etan. 

Lurraren
Eguneko sariak
Arantza eta
Lesakara

XXI. Lurraren Egu-
naren barnean hiru
lehiaketa izan ziren, opi-
la, gasna eta sagardoa-
rena. Lehenean hiru tal-
dek parte hartu zuten:
Ortzegunekoak, Biz-
pahiru eta Gazte Asan-
bladak. Ortzegunekoei

buelta ematerakoan opi-
la erori  eta epaimahaiak
bertze bi taldeen arte-
an 100 euroko saria ba-
natzea erabaki zuen. 

Bortzirietako XXI.
Gasna Lehiaketara 18
gasna aurkeztu ziren eta
Arantzako Serorenbor-
da baserriko Margarita
Madariagak eraman
zuen lehen saria. Bera-
ko Garmendikobordako
Sokorro Almandozek bi-
garren saria lortu zuen
eta Arantzako Simonen-
bordako Salbador Ma-
dariagak hirugarrena.
Gasna enkantean le-
hendabizikoaren truke
58 euro ordaindu ziren,
49  eu ro  b i ga -
rrenarengatik eta hiru-
garrenarengatik 24. 

Bortzirietako X. Sa-
gardo Lehiaketari da-
gokionez, 13 sagardo-
gilek parte hartu zuten
eta saria Lesakako Bue-
nosairesenea baserriko
Jose Mari Elgorriaga-
rentzat izan zen. 

Bertso-saioa 
Bortzirietako Euska-

ra Mankomunitateak eta
Kultur Batzordeak la-
gunduta, Berako Eus-
kara Batzordeak bertso
saio bikaina antolatu du.
Abenduaren 2an 19:00-
etatik aurrera Kultur
Etxean Sebastian Liza-
so, Fredi Paia, Miren Ar-
tetxe eta Joxe Juan Zu-
bieta Etxabe izanen di-
ra, eta gai jartzaile, be-
rriz, Julen Zelaieta.
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BERA

Kirol eta kultur ekitaldietarako
dirulaguntzak banatuko dira
Eskaerak aurkezteko epea azaroaren 30ean amaituko da

FLASH
Lizuniaga
Igoeran Rafa
Maritxalar
garaile
Rafa Maritxalar korrika-
lari lesakarrak irabazi
zuen Lizuniagako Igoe-
raren XXVII. edizioa.
Maritxalarrek 17:02 be-
har izan zituen 4.900
metroko ibilbidea egite-
ko, joan den urtean bai-
no zortzi segundo gehia-
go. Hala ere, iaz beza-
la, bera izan zen garai-
le. Beraz, berriz ere, ez
zen 1982an Peio Gari-
nek egindako marka
(16:13) hobetzerik izan.
Gure Txokoa elkarteak,
300 euroko saria jarria
du azken urteotan mar-
ka hobetzen duenaren-
tzat, baina oraindik ez
du inork lortu. Zortzi se-
gundura sartu zen Iru-
ñeko Alfredo Lusarreta
eta 11 segundura Irun-
go Jon Garraus. Ema-
kumeen artean, Cristi-
na Arbues igantziarra
izan zen garaile (20:50),
Maika Ariztegi ituren-
darra bigarrena eta hi-
rugarrena Irungo Mari-
sol Martinez. Beteranoe-
tan, Juan Carlos Korta
irundarra nagusitu zen
(18:24). Gazteen mai-
lan, mutiletan Ormaiz-
tegiko Angel Pelaez izan
zen irabazlea, eta nes-
ketan, Eibarko Ane Zia-
ran.  Sari banaketan an-
tolatzaileek omenaldia
eskaini zioten Peio Ga-
rineri. Izan ere, aurten
25 urte bete dira Lizu-
niagako Igoeran marka
egin zuenetik eta hori
gogoratuz, oroigarria eta
duela 25 urteko proba-
ren argazkia jaso zituen
zizurkildarrak. 

ARGAZKIA: GOIKO

Lurraren Eguneko saridunak antolatzaileekin eta udal ordezkariekin.
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% (0034) 948 635458

LESAKA

Aitor AROTZENA
Lesakako EAJ-PNVk

prentsaurrekoa eskaini
zuen urriaren 30ean, Le-
kuona Fundazioko lu-
rren inguruan eginda-
koa azaltzeko. Juan Fer-
min Mitxelena alkate
ohiarekin batera, Jose
Angel Agirrebengoa Na-
farroako EAJ-PNVko
presidenteak eta PNV-
ko Lesakako udal tal-
deak egin zuten ager-
pena.

Nafarroako EAJ-
PNVko presidenteak ai-
patu zuenez, «azken as-
teetan komunikabidee-
tan alkatearen eta Lesa-
kako lehen indar politi-
koaren kontrako intoxi-
kazio kanpaina egiten
ari da Onin Udal Taldea».

Lur horien balorazioa
2005ean eskatu omen
zuen orduan alkate ze-
nak, Tantirumairu ikas-
tolaren eskariz. Opera-
zio guziek Udalean sa-
rrera izan zutela eta mo-
du erabat transparante-
an jokatu dela adierazi
zuen Agirrebengoak.

Ildo beretik joan zen
Juan Fermin Mitxele-
naren solasaldia ere. Al-
kate ohiaren erranetan,
azken bizpahiru hilabe-
tetan astakeriak argita-
ratu dira eta Cornelia
Lekuona Fundazioko lu-
rren inguruan egin di-

tuen tramiteak azaldu
nahi izan zituen.

Lehendik udal ple-
noan eta komunikabi-
deetan egin zuen be-
zala, salerosketa kon-
tratua sinatzea bere
hanka sartzea izan ze-
la onartu zuen Mitxele-
nak, baina inondik ere
ez duela dirurik kobra-
tu eta informazioa na-
hasi dela aipatu zuen.

Ikastolak eta Patro-
natuak hartutako bide
judiziala, Onin Udal Tal-
deko zinegotzi batek bul-

tzatu duen bide okerra
dela uste du Mitxelenak.
Udaletxeko bertze gai
potoloagoetan izaten ari
diren kudeaketa arazo-
ak estaltzeko erabiltzen
ari omen dira Funda-
zioko lurren salmenta-
ren afera. Cornelia Le-
kuona Fundazioko lu-
rren salmenta denen-
tzako onuragarria dela
uste du EAJ-PNVk,«bai
ikastolarendako, berak
hala eskatu zuelako, bai
Fundazioarendako, gu-
tti erabiltzen ziren lurrei

aterabidea ematen zio-
lako eta baita Udala-
rentzako ere, babes ofi-
zialeko etxebizitzak,
haurtzaindegia eta mu-
sika eskola egiteko lu-
rrak behar zituelako».

Egoera moldatzeko,
bide judiziala baino ate-
rabide errazagoa bade-
la aipatu zuen Laura Ian-
tzi zinegotziak, Patrona-
tuak oraindik kobratu ga-
be dauden txekeak
konstruktorari itzultzea:
«Zergatik ez du Patro-
natuak hori egin nahi?».

Fundazioko lurren afera intoxikazio
kanpaina dela uste du PNVk
Horrekin, «Udalaren kudeaketa txarra» estali nahi omen du Oninek

ARGAZKIAK: AITOR A.

Arkupe elkartearen paleta-goma txapelketaren finala
Joan den urtean bezala, Donostiako Estitxu Pierola eta Iruritako Edurne
Argainek irabazi dute aurten ere Arkupe elkarteak antolatutako emaku-
mezkoen paleta-goma txapelketa. Azaroaren 3ko finalean 30-18 irabazi
zieten Lizarrako Cristina eta Inesi. Hirugarren posturako lehian, Etxarri-
Aranazko Ianira eta Maialenek ere aisa irabazi zieten Lesakako Aurora
Sanz eta Edurne irundarra ordezkatu zuen Igantziko Bea Lizardiri, 30-21.

FLASH
Santa Zezilia
kontzertuak
Musikarien Eguna de-
la-eta, hainbertze kon-
tzertu eginen dira egu-
no tan .  Aza roa ren
21ean, asteazkena, udal
musika eskolak eskai-
niko du pleno-aretoan,
17:00etan.  Hi laren
23an, Musika Bandaren
t xanda  i zanen  da ,
20:00etan aparkaleku-
kokarpan eta 24ko arra-
tsean, Abesbatza, triki-
tilariak, txistulariak eta
akordeolariak karrikaz
karrika ibiliko dira.

Bertso-afaria
Arranon
larunbatean
Egun berean, azaroa-
ren 17an, bertso-afaria
antolatu du Bortzirieta-
ko bertso eskolak Arra-
non. Ez nolanahiko ber-
tsolariekin, gainera, An-
doni Egaña eta Maialen
Lujanbio ariko baitira
kantari, Josu Goikoe-
txea gai-jartzailearen
erranetara. Afarirako
txartelak 20 euroan sal-
gai daude Arranon be-
rean edo 618 963011 te-
lefonora deituz.

Tailerrak,
txapelketa eta
haurren txokoa
Gaztik-en
eskutik
Lesakako Gaztik elkar-
teak antolatuta azaroa-
ren 24an, txalaparta eta
yembe tailerrak eta pin-
txazo txapelketa eginen
dira, 17:00etan aparka-
lekuko karpan. Igande-
an, hilaren 25ean, hau-
rren txokoa antolatu du-
te leku berean, 15:30etik
19:00etara.
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Joseba eta Nerea
Aitzineko urtetako

marka aisa gainditu du-
te dagoeneko. Iaz 500
usora ez ziren ailegatu
denboraldi osoan eta,
aurten, joan den aste-
rako -sasoi erdia- 1.200
usotik goiti kontatzen ari
ziren. Ipar haizearen
meritua dela erran di-
gute, aurten usoek bide
naturala hartu baitute,
hego haizerik ez izate-
an. Bi egun hagitz onak
izan zituzten: Usategie-
tako Igandean 30 do-
zena harrapatu zituzten,
eta azaroaren 5ean 12
dozena. Martxa hone-
tan segitzen badute,
egun batzuk luzatuko
dute aurtengo uso-den-
boraldia, azaroa aka-
bera arte.

Idazkari berria 
27 urteren ondotik,

Jose Luis Legarrak be-
re lanpostua utziko du
heldu den abenduan.
Ordezkoa topatzeko
probak egiten ari dira
egun hauetan. Ortzira-
lean euskara-proba egi-

nen dute hautagaiek, eta
hurrengo astean froga
tekniko eta praktikoa.
Puntu gehien lortzen di-
tuena izanen da Etxalar-
ko idazkari berria. Hau-
tagaien artean bi etxa-
lartar eta Euskal Herri
osoko hainbat daude.

Kanposantu
ondoko
zabortegia

Azken aldiko gora-
beherak ikusita, zabor
gehiago botatzea de-
beka tu  du  Uda lak .
Gehienbat adarrak, be-
larrak eta obra ttikieta-
ko zaborrak biltzen zi-
ren zabortegian, baina
hemendik aitzinera ezin
izanen da deus bota.
Garbitu, egokitu eta itxu-
ra hobea emanen dio
Udalak, honen ordez za-
bortegi berria bilatzen
duen bitartean.

Bataio bakarra
aurten 

Urritzokietako Amaiur
Elizalde Telletxea ba-
taiatu zuten joan den
urriaren 28an.

Uso aunitz eta ipar
haizea: usazaleak kontent
aurtengo sasoiarekin
106 dozenatik goiti harrapatu

dituzte dagoeneko sareetan

ARGAZKIA: ANABEL ARBURUA

Bertso-saio arrakastatsua
Bigarren urtez segidan, sekulako giroa izan zen Kultur Egunen barrene-
an antolatutako bertso-saioan. Joan den urteko saioaren errebantxa mo-
duan, Lesaka eta Zarauzko bertsolarien arteko pikea izan zen. Joseba Ola-
garai aritu zen gai-jartzaile lanetan, eta sei bertsolarik erantzun behar izan
zieten bere ariketa bereziei: Lesakakoen taldean Erika Lagoma, Ioar Tain-
ta eta Alazne Untxako aritu ziren, eta Zarauzkoenean Arkaitz, Aitor Urbie-
ta eta Oier Aizpurua. Objektuei bertsoak, Etxalarko hitzei bertsoak, triki-
tixaren erritmora bertsoak, denetik izan zen. Jendeak irriz segitu zuen
saioa eta aunitz inporta ez bazuen ere, zarauztarrak izan ziren irabazle. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Frontoiko lanak aitzinera doaz
Itxura honekin dago herriko frontoia joan den urri akaberatik. Aspaldiko
beharrei erantzunez, teilaberritzen ari dira aste hauetan. Urtea akabatu ai-
tzinetik burutuko dira obra lanak. 

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Euskara Batzordeak

antolatu eta Udalak la-
gunduriko kultur egunak
pasatu dira aurtengoz.
Urriaren hondarretik
azaroaren 3a bitarte kul-
tur ekimen aunitz izan
dira. Badira dagoeneko
dozena bat urte, azaroa-
ren 1ean Baserritarren
Eguna egiten dela, eta
egia erran, urtez-urte
nabariagoa da egun ho-
nen indarra. Herri ttikia
izateko, herritar anda-
nak, modu batean edo
bertzean parte hartzen
du. Baina egun hau he-
rritar ez diren inguruko-
en bisitaleku ere bila-
katu da. Aurten ttiki gel-
ditua zen frontoi sarre-
ra eta barrena goiz goi-
zetik. Ekaitza elkarteko
ordezkariek mahaiak eta
ostatua paratuak zituz-
ten eta herritar aunitzek
beuren produktuak era-
kutsiz parte hartu zuen:
barazkiak, animaliak,
gozokiak, zerrikiak, ta-
loak, fruituak, kamise-
tak…eta aipatzekoa da
eskulan taldeak nola
partikularrek eraman zi-

tuzten eskulan saila.
Ederki hornitua zegoen
goizetik herriko xokoa.
Sarreran batik bat azien-
dak eta frontoi barruan
gainerako elementuak,
salgai nola erakusgai.
Etxean ekoitziriko pro-
duktu aunitz ikus zitez-
keen. Nafarroako Ku-
txako bulegoan, berriz,
argazki zaharren era-
kusketa zegoen.

11 GAZTA LEHIAKETAN

Frontoiaren bertze al-
dean mahai bat; ingu-
ruan herritarrak eta ma-
hai gainean 11 gazta
ikusgarri eta dastaga-
rriak… A ze itxura! Hi-
rugarren urtez, gazta
lehiaketa egin zen eta
epaimahaian, Ainara
Amoros, Teodoro Pika-
bea, Jose Luis Iparra-
girre, Jon Koldo Arbu-
rua eta Andoni Zulaika
zeuden.  Panta leon
Errandonea, berriz, la-
guntzaile lanetan aritu
zen. Epaiaren lehenen-
go fasean, hiru gazta
aukeratu zituzten; eta
ondotik eman zuten
epaia. Aurtengo lehe-

nengo saria Mendial-
deko Anttonik jaso zuen
143 punturekin eta be-
re gaztarengatik 100 eu-
ro jaso zituen; bigarre-
na Albizko Inesek 137
punturekin eta hiruga-
rrena Tuanekobordako
Marixolek 133 punture-
kin. Zorionak hirurei!

Gainerako gaztak
Eguzkialdea eta Borda-
larrea auzoetako Ximo-
nenborda baserrikoak,
Senberrokoa, Aientsa
eta Eguzkialdea auzoe-
tako Gaxtelenekobor-
dakoak, Laraburuko-
bordakoa, Serorinbor-
dakoa eta Martixene-
kobordakoak ziren. Ga-

azta bakoitzarengatik 10
euro jaso zituzten.

Sari banaketaren on-
doren, gazta irabazlea-
ren erdia enkantera ate-
ra zen eta 20 euro or-
daindu zituzten. Gaine-
rako gazta erdiak Ekai-
tza elkarteko ostatuan
saldu ziren 10 euroan.

PRODUKTUEN SASKIA

GAXTELENEKOBORDARA

Baina ez zen guzia
honekin bukatu: Berta-
ko produktuekin osatu-
tako saskia Gaxtelene-
kobordako Mirenek era-
man zuen eta Gazte
Asanbladak bere pos-
tuan jarritako ilar gorri

potean zenbat ilar ale
zeuden herritarrek egi-
ten zuten apostuan, Iña-
ki Larretxea hurbildu zen
gehien. Erantzun zuze-
na 1.075  izan arren, Iña-
kik 1.110 erran baitzuen. 

Horrelaxe bukatu zen
goiza bada. Arratsalde-
an, 18 bikotek mus txa-
pelketan parte hartu zu-
ten elkartean. Bihara-
munean, berriz, 60 la-
gun bildu ziren bertso
afarian Ekaitza elkarte-
an eta sekulako giroa
egon zen. Larunbatean,
Laket eta Deus taldeek
dantzaldia eskaini zu-
ten goizaldera arte eta
gustura ibili zen jendea.

Kultur Egunak
ezinhobeak izan dira
Baserritarren Eguneko 12.

edizioan jende aunitz bildu zen

ARANTZA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Hauek parte hartzaileak: Martixenea, Inddurtzain, Senberro, Lau Lore, Bortzak
Bat Kooperatiba, Aientsako Osildekoborda, Plumorda, Ximonia, Amaia Ape-
zetxea, Urdinborda, Igetkorda, Sagargoxo, Felix Apezetxea, Eskulan taldea,
Ximonenborda, Toki-Ona Institutua, Iosu Goia, Motxinea, Tuanekoborda, Mo-
renborda, Gazte Asanblada, Txapatibaita, Ilargi okindegia, Luis Madariaga,
Mariñenborda, Serorinborda, Etxeberria, Martinkorda eta Txankorda.
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Ulibeltzak Elkarteak mahai-ingurua
antolatu du abenduaren 15erako
Patxi Astibia, Arria II.a, J. L. Irutxinberri eta Antonio Altuna hizlariekin

Jaione OTXANDORENA
Ulibeltzak Elkarteak

antolatuta hainbat eki-
taldi izanen dira heldu
den abenduaren 15ean.
Eguneko ekitaldirik ga-
rrantzitsuena, ordea,
mahai-ingurua izanen
da. 19:00etan hasita aiz-
koraren inguruan iza-
nen da solasaldia. Ma-
hai-ingurua Patxi Asti-
bia eta Arria II.a hizla-
riekin hasiko da. Ondo-
tik, prestakuntzaren in-
guruan Jose Leon Iru-
txinberri arituko da.
Apostuei buruz, berriz,
Antonio Altuna  mintza-
tuko da. 

Mahai- inguruaren
ondotik, 21:00etan afa-
ria eginen da. Horreta-
rako txartelak salgai
daude herriko ostatu eta
dendetan. Afalondoan,
22:30ean bideo ema-
naldia eskainiko da La-

tasaren denboretako
irudiekin.

Berara ateraldia
Bertze behin ere, he-

rriko gaztetxoek badu-
te non gozatu, datorren
azaroaren 18an, Bera-
ra joanen baitira mendi

ateradi bat egitera, Nafa-
rroako beste herrietako
zenbait gaztetxorekin. 

Mendi ibilaldia Ibar-
din aldera eginen dute,
eta eguerdirako itzuliko
dira Berako frontoira.
Bertan bazkaldu ondo-
ren jokuak izanen di-

tuzte, baita igoerari bu-
ruzko dvd bat ikusteko
aukera ere. Ilunabarre-
an, Sunbillara itzuliko di-
ra. Momentuz, 10 eta 17
urte bitarteko 21 lagu-
nek eman dute izena
ateraldi honetan parte
hartzeko. 

ARTXIBOA

Urte hasieran herriko 15 gaztek Saldiastik Belatera mendi irteera egin zuten.
Oraingoan, Berara joanen dira.

SUNBILLA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

Legez
kanpoko
uso-postua
jartzeagatik
ehiztari bat
salatu dute 
ttipi-ttapa

Duela bi aste, Fo-
ruzaingoko Ingurume-
na Zaintzeko Saileko
poliziek Irungo ehizta-
ri bat salatu zuten, Sun-
billako dermioaren ba-
rrenean Bertizko Jaure-
rriko Natur parkean ze-
goen legez kanpoko
postu batetik ehizean
aritzeagatik. Zehazki,
Sunbilla-Bidasoa-Be-
rroarango kotoaren Pa-
retazar usategiaren
mugan. Ehiztari hau he-
rriko koto bateko baz-
kide denez, koto hori
ere salatu dute foru-
zainek, bere uso-pos-
tuen segidan legez kan-
poko bertze bat jartzea-
gatik.Ingurutik ez ikus-
teko diseinatua omen
zegoen postua.

BERTIZARANA
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ttipi-ttapa
Arkupeak erretira-

tuen elkarteak azaroa-
ren 24an Donezteben
eginen duen bazkaria
aprobetxatuko du zen-
bait herrietako ordezkari
eta zuzendaritza ba-
tzordeko kideri omenal-
dia eskaintzeko. Ze-
hazki, zuzendaritza ba-
tzordeko Joaquin Goi-
koetxea Azkona, 87 ur-
teko beratarra; Jose
Urrutia Grajirena, 87 ur-
teko Saldiasko delega-
tua; Anuntxi Agesta 92

urteko etxalartarra, ba-
tzordeko kide ohia, de-
legatu ohia eta aldizka-
riaren animatzailea eta
Jose Paul Corrales etxa-
lartarra, hau ere idaz-
karia, delegatua eta zu-
zendaritza batzordekoa
izandakoa, omenduko
dituzte. Gisa berean, hil
ondoko omenaldia es-
kainiko zaie Ezkurrako
Pantxito eta Rosario Go-
rostiaga Escala anai-
arrebei. Pantxito zu-
zendaritza batzordeko
kidea izan zen, delega-

tua eta bilkuren anima-
tzaile handia eta bere
arreba, Ezkurrako de-
legatua izan zen.

Azaroaren 24ko egi-
tarauari dagokionez, au-
tobusak 9:30ean abiatu-
ko dira Goizueta eta Zu-
garramurditik; 10:00etan
Irun, Leitza eta Ezku-

rratik; Bera, Etxalar, Eli-
zondo eta Almandoztik
10:15ean eta Zubieta,
Sunbilla, Oronoz eta in-
guruetatik 10:45ean.

11 :30ean  Meza
emanen da Doneztebe-
ko parrokian, aurten hil-
dako bazkideen ome-
nez. Ondotik bertsola-

riak arituko dira eta se-
gidan hitzaldien txanda
etorriko da. Gero, ome-
naldia eginen da kirol-
degian eta leku berean,
bazkaria. Bazkalondo-
an, 16:30etik 19:00eta-
ra dantzaldia izanen da
eta 19:15ean autobusak
etxera abiatuko dira.

Arkupeak Elkarteak
hainbat bazkide 
omenduko ditu hilaren
24an Donezteben 
9:30etik aitzinera autobusak
izanen dira Doneztebera joateko

ARKUPEAK

TTIPI-TTAPA TELEBISTA 32. kanalean ikusten da orain

Donezteben eta inguruko herrietan
Antena partikularra dutenek telebista bersintonizatu beharko dute eta, pazientzia pixka
batekin, telebista aparatuak bilatuko ditu etxeko antenatik hartzen diren frekuentziak. 

Antena kolektiboa duten etxeetan, ordea, nahitaezkoa izanen da anplifikadore berria jartzea.
Horretarako, antena instalatzaileari deitu beharko zaio.

Argibide gehiago behar izanez gero, deitu 948 63 54 58 telefonora. 

ARTXIBOA

Joan den urteko abenduan Felipe Ganboari egindako omenaldian 1.100 la-
gun inguru elkartu ziren.
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Esteban AROTZENA

Mingain urdinaren
gaitza dela eta Iruñetik
etor litezkeen neurrien
zain, dena prest dago
hilaren 24an ospatuko
den feria berreskura-
tuaren laugarren edi-
ziorako. 

Eguneko gauzarik
garrantzitsuena azoka
bera izanen bada ere,
horren aitzakian anto-
latzen den herri bazka-
ria izanen da aurten ere
festari distira ederra
emanen diona. Aurreko
urteetan 400 lagundik
gotti biltzen dira pilota
plazan, eta aurten ere
kopuru horren bueltan

ibiliko dira bazkaltiarrak.
Txartelak Amaiarenean
eta Urrutinean daude
salgai. Goizeko 10etan
irekiko da feria dagoe-
neko ohikoa bihurtu den
ekitaldiarekin. 

Fernando Goia
Frantzian

Fernando Goia zine-
gotzia Frantziako Fol-
kalquier herrian izan be-
rria da Cederna-Gara-
lurrek antolatutako bi-
daian. Herri eta hirieta-
ko alde zaharren birgai-
tze eta kontserbazioari
buruz hitz egin zen gaian
eredu den aipatutako
herri horretan.

Dena prest hilaren 24ko
Feria Egunerako
Herri bazkarirako txartelak

Amaiarenean eta Urrutinean

salgai daude

Juana Mari SAIZAR

Urriaren 10ean Uda-
letxeko idazkariaren or-
dezkapena egiten hasi
zen Ione Lazkoz, eta ba-
dirudi hurrengo sei hi-
labetetako lanaldia be-
rak beteko duela. Izan
ere, aurreko idazkaria
bajan egongo da bitar-
tean.

Umeak mendira
Guraso Elkarteak ur-

tero udazkeneko ekital-

dien barnean, gaztainak
bildu eta handik aste ba-
tera elkarte batean gaz-
tain jatea antolatzen du
haur eta gurasoekin.
Aurten ere halaxe izan
da. Joan den asteazken
arratsaldean mendira jo-
an ziren herriko umeak
klaserik ez daukatela
aprobetxatuz.

Herriko
pilotariak
Mikel Olazabal pilotari

gazteak udan egin zuen
profesionaletarako pau-
soa eta geroztik hain-
bat partida jokatu ditu,
horietatik asko emaitza
onekin. Hainbat parti-
datan, telebistaz joka-

tzen ere ikusi dugu. Bi-
garren Mailako lau t'er-
diko Txapelketan parte
hartu du eta bigarren
partidan txapelketatik
kanpo gelditu da. Anartz
Olanok, berriz,  Errio-

xan, Titin III.a Torneoan
finala jokatu du, eta lau
t’erdiko txapelketan par-
te hartzen ari da Liza-
rran. Xehetasunak au-
rrerago emanen dizki-
zuegu.

Urriaren 10az geroztik
Ione Lazkoz da Herriko
Etxeko idazkari berria
Sei hilabetetan ariko da lanean,

aurrekoaren ordezkapena egiten

GOIZUETA

ARESO

Bertso idatzien festa azaroaren 23an
Andres Mitxelena-

ren Ezkontza Galdua-
ren Bertsoak sortak
100. urtea bete du aur-
ten eta horixe hartu du
aitzakiatzat Kultur Tal-
deak ostirala, 23an, ber-
tso idatzien festa haun-
di bat ospatzeko. 

Mila urte pasata…
izenburuko jaialdi hau

Txirritaren bertsoek bo-
robilduko dute. Dagoe-
neko emanaldi batzuk
eginak dira Irazu eta
Unai Agirre, Lujanbio
haundiaren bertsoak
kantatuz eta antzeztuz,
Goikoetxea akordeoi-
lari ezaguna lagun har-
tuta. Goizuetan eskai-
niko dutena diferentea

izanen omen da Txirri-
tak gure herriarekin izan
zuen harreman bere-
ziarengatik. Andres Mi-
txelenarenak, berriz,
herriko eskolako eta
musika eskolako ikas-
le eta irakasleek kan-
ta tuko  d i t uz te .
20:00etan hasiko da
emanaldia Ganbaran.  

ARGAZKIA: JUANA MARI

Astean hiru egunetan, Leitzako IKA euskaltegitik irakasle bat etortzen da
Aresoko hiru herritarreri klasea ematera: Ramoni, Morelari eta Mari Pazi.
Klaseak udaletxeko gela batean ematen dituzte.
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Ikasle eta talde ugari
Leitzako euskaltegiko
ikasturte berrian
75 ikasle inguru eta sei irakasle

daude euskaltegian

Joseba URKIOLA
Euskaldun aktiboak

sortzea helburu, orain
aste gutxi ekin zion Lei-
tzaldeko IKA euskalte-
giak ikasturte berriari.
Denboraldi honetan 75
bat ikasle izango dituz-
te  euska l teg ikoek .
Hauetatik 20 iaz eus-
kara ikasten jardun zu-
tenak, eta beste guztiak
berriak. Gehienak atze-
rritik ingurura bizitzera
etorritako etorkinak edo-
ta zonaldeko bikotea
daukaten kanpotarrak
dira. Urrats desberdine-
tako zortzi taldetan ba-
natuta daude. 

Aipatu, euskaltegiak
egoitza Leitzako udale-
txean duen arren; Lei-
tza ldea,  Go izueta ,
Araitz-Betelu eta Imotz-
Basaburuako herritarrak
euskalduntzeaz ardura-
tzen dela. Hala, Leitzan
talde bat, Areson beste
bat, Goizuetan bi talde,
Aizarotzen bi talde eta
Betelun beste bi talde
eratzea lortu dute.

Aurtengo ikasturte-
an, aurretiaz lanean
ziharduten Kontxi Zo-
zaia arduraduna, Kepa
Mateorena eta Onintza
Bengoetxearekin bate-
ra, Maxux Sukuntza, An-
ttoni Urkiola eta Jasone

Sagastibeltza leitzarrak
irakasle gisa ariko dira.

Informatika
ikastaroak 

Nafarroako Gober-
nuak eta Cederna-Ga-
ralur elkarteak elkarla-
nean, informatika ikas-
taroak antolatu dituzte.
Helburua herritarrak tek-
nologia berriekin hartu-
emanetan jarri eta be-
ronek eskain ditzakeen
misterioak argitzea da.

Lehengo ikasturtean
antzeko ikastaroarekin
egin moduan, antola-
tzaileek aurtengoa ere
bi zatitan banatu dute.
Honela, ikastaro bat 3.
adineko herritarrei bi-
deratua egonen da eta
bestea emakumeei.

Ikastaroak azaroaren
12an hasi eta 23a bi-
tarte, Leitzako Amaza-
bal Institutuan emanen
dira. 3. adinekoen or-
du teg i a  16 :30e t i k
18:30era izango da;
emakumezkoena, be-
rriz, 18:30etik 20:30era.

Zine
emanaldiaki

Hilabete batzuetako
geldialdiaren ostean,
Leitzako zinea berriro
buru-belarri lanean da.
Azaroaren 1ean emititu

zen lehen filma eta  ikas-
turte honetan ere, osti-
raletan (22:30ean) eta
igandetan (19:30ean)
eskainiko dira.

Lehen emanaldi sor-
tan eskaini dituzten fil-
mak Eutsi eta El violin
izan dira. Hurrengoetan,
Felix Viscarreten Bajo

las estrellas eta Kutsi-
dazu bidea Ixabel, Jo-
xean Sagastizabalen
eleberrian oinarritutako
filma izango dira.

ARGAZKIAK: ASKETA ABESBATZA

Oilartxoaren aro berria 
On Juan Bautistaren agurraren ondotik, Leitzako Asketa abesbatzak be-
re bidea egiten dihardu. On J.J. zenaren ondoren, Berako apaiza ardura-
tu baita Leitzako taldeak gidatzeaz. Asketakoek Irazokiren hutsartea on-
do hornitzen jakin dute eta Oilartxoaren ordezkariak doinuz eta letrez zi-
priztindutako ilusiozko aro berri batean daude. Polonia eta Paris bezala-
ko lekuak bisitatu dituen hegaztiaren bi arduradun nagusiak Ainara Roda
eta Eguzkiñe Zabaleta izanen dira. Lehena Gazte abesbatzaren gidari izan-
go da. Eguzkiñe, berriz, txikietaz arduratuko da. Dena den, Eguzkiñek be-
re betebehar berrian ez du bakarrik jardungo. Ikasketak kanpoan buru-
tzen dituela aintzat hartuta, Gazte abesbatzako ordezkariak arduratuko
baitira astez egin beharreko entseguak egiteaz. Aro berriko lehen hitzor-
dua abenduaren 3an Garesen izanen dute. Gabon Egunean Leitzako ka-
rriketan eta hilaren 29an Soraluzen ere, Oilartxoa ikuskatzeko parada ego-
nen da. Momentuz, prestaketa lanean dihardute beren betiko habitxoan.

LEITZA
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Baztandarren Biltzarra
Elkarteak kultur egitarau
zabala antolatu du
hurrengo hilabeteetarako
Logotipoa aukeratzeko lehiaketa

ere zabaldu du; epea hilaren

30ean akituko da

ttipi-ttapa
Baztandarren Biltza-

rra Elkarteak ekitaldi an-
dana antolatu ditu aza-
roatik abendura bitarte-
an. Hitzaldiak, kontzer-
tuak, bertso afariak, haur
zein helduentzako tai-
lerrak eta lehiaketak.
Denetariko ekitaldiak
daude egitarauan. Ho-
rien berri eguna hurbil-
du ahala emanen di-
zuegu. Hasteko, ortzi-
ral honetan, hilak 16,
Palestina, 60 urte erre-
sistentzian. Euskal bri-
gadista batzuen leku-
kotasuna hitzaldia es-
kainiko dute Arizkune-
nean Nekane Madaria-
ga eta Gorka Queve-
dok. Hurrengo ortzira-

lean,hilak 23, ordu eta
leku berrean, Baztan-
darrak Ameriketan bide
emanaldia eta solasal-
dia eskainiko dute Tti-
pi-ttapa telebistakoek.
Amerikako Estatu Ba-
tuetara egindako bi-
daian elkarrizketatuta-
ko hainbat baztandarren
lekukotzak hurbilagotik
ikusi eta aditzeko au-
kera izanen da. Azke-
nik, aipatu, azaroaren
30ean, ortzirala, Ruper
Ordorikak kontzertua
eskainiko duela Arizku-
nenean, 20:00etan.

LOGOTIPO LEHIAKETA

Logotipoa aukera-
tzeko lehiaketa ere za-
baldu du elkarteak, Baz-

tango egileei luzatua.
Lanak aurkezteko epea
azaroaren 23an buka-
tuko da, eta interesa-
tuek Baztandarren Bil-
tzarra Elkartea, 22 P.K.
31700 Elizondo (Nafa-
rroa)helbidera bidali edo
Elizondoko Arizkunenea
Kultur Etxean utzi behar-
ko dituzte. Irabazleak
300 euro jasoko ditu.

Islamaren
inguruko
jardunaldiak

Bidelagun Elkarteak
Islamari buruzko jardu-
naldiak antolatu ditu aza-
roaren 21etik 23ra. Ariz-
kunenea kultur etxean
izanen dira eta ekime-
naren helburua kultura
horren inguruko ezagu-
tza zabaltzea izanen da.

Ikastolako
pottokaren
zozketa

Baztan Ikastolak po-
ttokaren zozketan saritu-
tako zenbakia jakinara-
zi du: 2.749. Elizondoko
ferien egunean saldu zen
eta zenbaki hori duenak
948 452106ra deitu be-
harko du. Pottoka Urrux-
ka baserritik ekarria da.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Juanjo Atxari omenaldia
Elizondoko ferietako pilota partida hasi baino lehen, Juanjo Atxari ome-
naldi xumea eskaini zioten Baztango Udalak eta Baztango pilotazaleek.
Egindako lana eskertzeko, Rakel Goñi Udaleko Ongizate zinegotziak oroi-
garria eman zion pilotari eta pilotazale baztandarren txalo artean. Juan-
jo Atxak 30 urte daramatza Baztango pilota eskolan lanean, eta honen
fruituak lehenengo mailara ere iritsi dira. Baztandar aunitz bere eskueta-
tik pasatu dira, lan haundia eta isilia eginez. Zorionak!

BAZTAN
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Uholdeak ekiditeko egiten ari diren
kanal irekiaren kontra Arraiozen
Herritarrek ubidea lur azpian egotea nahi dute

Maite OTEIZA
Arraioztarrak ez dau-

de ados uholdeei aitzin
egiteko herrian egiten
ari diren obrekin. Maia-
tzeko uholdeek eragin-
dako kalteen ondotik,
bai Hidrografia Konfe-
derazioak eta bai Trag-
sa enpresa publikoak —
azken honi Udalak ha-
la eskatuta—uholdeak
murrizteko onena ibaia-
ri kanal ireki bat egitea
litzatekeela ebatzi zu-
ten. Udalak kanal irekia
egiteko proiektua onar-
tu zuen eta obrak egi-
ten ere hasi ziren. He-
rrian, ordea, hasieratik
proiektuaren kontra
agertu dira eta kanala
lur azpian egitea nahi
dute. Hala, azaroaren
5ean obrak geldiarazi
ere egin zituzten. Uda-
laren «ardurarik eza»
ere kritikatu dute herri-

tarrek, eta Nafarroako
Gobernura jotzea ere ez
omen dute baztertu.
Arraioztarrek plaza es-
talia ikusi nahi dute, «le-
hen bezala». Horrez
gain, kanal irekia eginez
gero, ibaiaren ondoan

dagoen etxe bat sarre-
rarik gabe geldituko li-
tzatekeela argudiatu du-
te. Gaineratu dutenez,
egiten ari diren pareta
estetikoki «itsusia» da,
herria bi zatitan bana-
tuko duelako eta antzi-

nako garbilekua estali-
ko duelako. Gisa bere-
an, «paretak guttienez
40 zentimetroko zaba-
lera eduki beharko lu-
ke, eta zenbait zatitan
ez du 15 zentimetroko
zabalera ere ez».

BAZTAN

Has ie r  La r re t xea
arraioztarrak 2007ko
Artista Gazteen Topa-
ketan hirugarren saria
lortu du Azken Bala
olerkia liburuarekin.
Hau ez da bere lehen
lana, 2005ean Bazau-
dete olerki liburua ar-
gitaratu baitzuen. Xo-
rroxinen esatari ibilia,
Baztango Udaleko Gi-
zarte langile gero, gaur
egun, FELGT Lesbia-
na, Gay, Bisexual eta
Transexualen Estatu-
ko Federazioko tekni-
karia da Madrilen. Sa-
ria Baluarten jasoko du
hilaren 26an. Zorionak!

‘Azken Bala’ bere
olerki liburua
Artista Gazteen
Topaketan saritua

Hasier LARRETXEA
PERTSONAIA

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Arraioztarren iritziz, kanal irekiak herria bitan zatituko du.
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Mihi urdinaren eritasuna dela eta,
azienden mugitzeak arautu dituzte
Susmo txarrak izanez gero, marexalei deitzeko ohartarazi dute

Franck DOLOSOR
Gipuzkoako zenbait

etxaldetan agertu den
mihi urdinaren eritasu-
nak ondorioak izan ditu
gure eskualdean ere.
Hemen ez da oraino ka-
surik agertu baina afe-
ra hurbiletik zaintzea de-
liberatu dute laboran-
tzako arduradunek. Gu-
re kantonamenduan
azienden mugitzeak
arautu dituzte. Intsek-
tuen kontrako produk-
tuak eman beharko zaiz-
kie eta odol ateratzeak
egin beharko zaizkie
aziendak garbiak direla
frogatzeko. Herriko la-
borari eta hazle guziek
informazio gutun bat ja-
soko dute egun haue-
tan, eta hala, norbaitek
susmo bat izanen balu
marexalei deitzea es-
katu dute agintariek. Mo-
mentuz, Lapurdin ez du
iduri txerto kanpainarik
eginen denik. 

Kezka sortu bada
ere, kontsumitzaileen-
tzat ez dela batere arris-
kurik oroitarazi dute la-
borantza ganbaratik.
Dudak daude bildots sal-

tzeen eta Heletako San-
ta Katalinaren ferien in-
guruan. Hazilaren 24 eta
25ean ospatuko da.

Zabortegi berria
Birziklatutako gaie-

kin eraiki dute duela gu-
ti estreinatu den Zalua-
ga Bi zikin biltegia. Ho-
rrela, birziklatzearen ga-
rrantziaz ohartarazi nahi
dute Bizi Garbia sindi-
katuko ordezkariek. La-
nak duela urte bat hasi

ziren eta orain behar di-
ren baliabide guziak
daude: 311 metro koa-
droko bulegoa, 12.000
metro koadroko garajea
eta 519 metro koadro-
loko aldagelak hor diren
50 langileentzat. Zalua-
ga Bik kasik 3 miliun eu-
roko gastua sortu du eta
11 herritako zikinak bil-
tzen ditu, horien artean
daude Senpere, Sara,
Urdazubi eta Zugarra-
murdi.

L’Auberge
Basque jatetxea
saritua

L'Auberge Basque
jatetxea Gault et Millau
Frantziako gida ospe-
tsu berrian agertuko da.
Urteko sarituen artean
dago Donibaneko bide
zaharrean kokatzen den
ostatu  hau. Cédric
Béchade sukaldari gaz-
teak  zuzentzen du
1670an altxatu zen etxe
hau.

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK

Ardiak Otsantz aldean. Larrun mendiaren bertze aldean agertu da mihi
urdinaren gaitza.

FLASH
J. C. Irazoki
kirol eta kultur
arduranduna
Jean Claude Irazoki
amoztarra sartu da he-
rriko kontseiluan eta he-
mendik aitzinera kirolaz
eta kulturaz bera ardu-
ratuko da. Michel Lahet
Juzan auzapezaren le-
hen ordezkariak demi-
sionatu du berriki eta be-
raz, gehiengoaren ze-
rrendan agertzen zen
hurrengo hautagaiak
sartu behar zuen kon-
tseiluan. Martxoko bo-
zak egin arte hautetsia
izanen da Irazoki.

Argindarra eta
telefono kableak
Argindarra eta telefono
kableak luperatuko di-
tuzte laster karrika na-
gusia inguruan eta Hi-
ruak Bat etxe gunean.
Herriko Etxeak baime-
nak eta dirulaguntzak
eman ditu lan horiek egi-
teko.

Eskolako
lanetarako
laguntza bila
Gazteei eskoletako la-
nak egiten laguntzeko
jende bila dabil Herriko
Etxea. Laguntza hori
17:00etatik 18:30erako
tartean emanen litzate-
ke. Xehetasun gehiago
jakin nahi duenak tele-
fono honetara deitu be-
harko du: 06 10 45 59
05.
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Margari eta Koro
Urriaren 27an aur-

keztu zen Sorginen Mu-
seoan Urdazubi eta Zu-
garramurdin egin den
Ahozko tradizioaren iku-
sentzunezko artxiboa.
Ikusmin haundia sortu
zuen aurkezpenak: Mu-
seoko auditorioa txikia
gelditu zen, eta aunitzek
zutik egon behar izan
zuten. Bere egunean
grabatutako zati batzuk
pantaila haundi batean
ikusi ziren (kontraban-
do istorioak, lehengo la-
nak eta bestak, lehen-
go eskola...)  eta hala,
jendea DVD hori eros-
teko gogoarekin geldi-
tu zen. Grabaketak Ur-
dazubiko Udalak eta Zu-
garramurdiko Akelarre
Elkarteak ordaindu di-
tuzte eta orain euren es-
ku dago herritarren ar-
tean nola banatu era-
bakitzea. Horren berri
izatean Ttipi-Ttapan al-
dizkarian jakinaraziko
dizuegu.

Urdazubiko
motokros proba
bertan behera 

Igande honetan, aza-
roak 18, Urdazubin egi-
tekoa zen motokros pro-
ba bertan behera geldi-
tu dela adierazi dute an-
tolatzaileek. Nafarroa-
ko Txapelketako Endu-
ro Erresistentzia moto-
kros proba egitekoa zen,
baina azkenean zenbait
arazo izan direlako, ez
da eginen. Hala, anto-
latzaileek dagoeneko
paratuak dauden karte-
lei kasurik ez egiteko es-
katu dute, eta bide ba-
tez, zaleei barkamena
eskatu diete.

Ikusmin haundia piztu du ahozko
tradizioaren artxiboaren aurkezpenak
Urriaren 27an aurkeztu zen Sorginen Museoan eta
60 bat lagun bildu ziren

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

herriz herri
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Xan HARRIAGUE
Azken ur teetako

usaiari segida emanez,
Serroren eskolako gu-
rasoek eguberrietako
merkatua antolatu du-
te. Larunbatean zortzi
iraganen da plazan.
9:00etatik aitzinera,
18:00ak arte, aita eta
amek egindako eskula-
nak salduko dituzte, bi-
txiak, apaingarriak eta
berinan egindako mar-
goak, bertzeak bertze.
Pere Noel delakoa ere
hor egonen da, eta nahi
izanez gero haurrek po-
treta baten ateratzeko
aukera izanen dute,
Arantxa Leizagoien ar-
gazkilaria egun guzian
plazan izanen baita. 

Sasoi txarra
usategietan

Urte eskasa izan da
herriko usategietan. Sa-

retan uso gutti hartu di-
tuzte. Diotenez, haizea
alde izan dute, baina ba-
dirudi pasabideak urte
batetik bertzera alda-
tzen direla. Hala ere, ez
dute amore emateko as-
morik. Pirinioetan uso

guttien hartzen dituen
usategia saritzen duen
gapelu ttikia bertze ur-
te batez herrian egonen
bada ere, urte anitzez
segitzeko gogoa dute,
arbasoek emandako on-
darea ez baita uzten.

Bertso saioa
Hernandorena ber-

tso txapelketaren fina-
laurrekoren bat herriko
trinketean jokatuko da
azaroaren 23an, ortzi-
ralarekin. 19:30etik ai-
tzinera, Xumai Murua,

Patxi Iriart, Beñat Igua-
ran, Aimar Karrika, Kar-
mele Mitxelena eta  Ju-
lio Soto elkarren artean
lehiatuko dira, bi aste
beranduago Aiherran jo-
katuko den finalerako
txartela eskuratzeko.
Bertsolarien Lagunak
Elkarteak antolatzen
duen bertso txapelketa
hau gazteei zuzendua
da, haiei plaza batzuk
eskaini eta ezagutaraz-
teko aukera emateko.

Kalte ordainak
galdetzeko

Maiatzeko uholdee-
tan kaltetuak izan ziren
laborariek kalte ordai-
nak galdetzeko paperak
Herriko Etxean hartu be-
har dituzte. Bete eta ge-
ro, azaroaren 20 arte
badute DDAF delakora
helarazteko Herriko
Etxearen bitartez.

Serroren eskolako gurasoek antolatuta,
Eguberrietako merkatua azaroaren 24an
Hernandorena bertso sariketako laugarren kanporaketa trinketean jokatuko da

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Gurasoek euren eskulanak plazaratuko dituzte. Argazkian duelako hiru ur-
teko merkatua ageri da.
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SORTZEAK
Ugaitz Erbiti Baleztena, Donamariakoa,
urriaren 26an.
Izaro Pagazartundua Arotzena, Gar-
tzaingoa, urriaren 19an.
Izai Zapata Goienetxe,Amaiurkoa, urria-
ren 21ean.
Iohnna Catherina Irusta Abadin, Oro-
noz-Mugairikoa, urriaren 26an. 
Irune Iturralde Goñi,Elbetekoa, urriaren
28an.
Aroa Kortari Markez, Legasakoa, aza-
roaren 2an. 
George Bertiz Geirggieva, Etxalarkoa,
urriaren 16an.
Eukeni Etxenike Gerra, Igantzikoa, urria-
ren 31n.
Nerea Etxeberria Arotzena, Goizueta-
koa, urriaren 24an.
Luka Altzuguren Goia, Berakoa, urria-
ren 19an.
Oier Sarobe Roman, Berakoa, urriaren
20an.
Garazi Uitzi Matxiarena, Berakoa, urria-
ren 29an. 
Uxue Ibarra Marizkurrena, Sunbilla-
koa,urriaren 28an.
Maialen Mendiburu Argote,Zubietakoa,
urriaren 21ean.
Aratz Elizalde Dominguez, Zubietakoa,
urriaren 26an.

HERIOTZAK
Tomasa Iantzi Iturria, Oronoz-Mugairi-
koa, urriaren 29an, 96 urte.
Manuel Barrio Reclusa, Igantzikoa,
azaroaren 5ean, 84 urte.
Josefa Antonia Eskudero Zugarramurdi,
Goizuetakoa, urriaren 25ean, 77 urte.
Jose Manuel Zugarramurdi Elizondo,
Sunbillakoa, urriaren 23an, 67 urte.
Pilar Retegi Zubieta,Almandozkoa, urria-
ren 25ean, 83 urte.
Patxiku Santesteban Iriarte, Berroeta-
koa, urriaren 28an, 78 urte.
Itsaso Mena Barberena, Elizondokoa,
urriaren 28an, 37 urte.
Jose Angel Alaña Aizpuru, Elizondo-
koa, urriaren 29an, 65 urte.
Felicitas Urrutia Ariztia, Oronoz-Mu-
gairikoa, urriaren 30ean, 92 urte.
Joseba Bahamonde Serano, Berakoa,
azaroaren 3an, 55 urte.
Jose Manuel Petrikorena Baleztena,
Beintza-Labaiengoa, azaroaren 5ean, 96
urte

EZKONTZAK
Daniel Edo Rubio eta Ana Mª Llorente
Delmas, Bartzelona eta Madrilgoa, urria-
ren 20an Elizondon.
Jon Eskudero Irigoien eta Angela Ba-
rrenetxe Olaizola,Gartzain eta Iruñekoa,
urriaren 27an Gartzainen.
Fco Jabier Urrutia Juanikotena eta Bea-
triz Alzuarte Arregi, Azpilkueta eta Iru-
ñekoa, urriaren 20an Amaiurren.
Andres Elizaintzi Vicente eta Miren La-
rre Cordoba, Irurita eta Elizondokoa, abuz-
tuaren 25ean Iruritan.
Jose Jabier Mugika Azkarraga eta Bea-
triz Ruiz de Larrinaga Idoate, Iruña eta
Elizondokoa, azaroaren 3an Elizondon.
Luis Iriarte Lasaga eta Ixone Gorrotxa-
tegi Etxeberria, Irungoak, urriaren 27an
Lesakan.
Mikel Altxu Agesta eta Ainhoa Mitxele-
na Etxeberria, Ituren eta Igantzikoa, aza-
roaren 3an Igantzin.
Jesus Mª Casanova Ulibarrena eta Mª
Cristina Otamendi Aranibar, Iruña eta
Berakoa, urriaren 20an Beran.
Joakin Mª Danborenea Zubiela eta Mª
de la Soledad Freitas Magalhaes, Bilbo
eta Donostiakoa, urriaren 20an Beran.
Eduardo Perez Elizalde eta Monika Por-
tu Berasategi, Berakoak, urriaren 20an
Beran.
Jesus Luis Gartzia Fernandez eta Mª
Ramona Azpirotz Saralegi, Burlata eta
Hiriberrikoa, urriaren 20an Leitzan. 

Anastasia 
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran hil zen 2007ko urriaren 16an, 82 urte zituela

Gure bihotzak penaz beteak
hemen dituzu utzi,

gure artetik joan zarela
ezin dugula sinetsi,

horrelakorik ez genuela
ezta zuk ere merezi.

Agurrik ez dizugu erranen
gero arte bai amatxi maitea.
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Aitor AROTZENA
Javier Mariezkurrena Donezte-

beko pilotoak bere denboraldirik one-
na egin du, Espainia eta Europako
kamioi abiadura txapelketetan. Do-
neztebarra Ederki Tailerrak eskude-
riarekin aritzen da kategoria nagu-
sian eta mila zaldiko potentzia gain-
ditzen duen MAN kamioia gidatzen
du. Nolabait errateko, kamioien For-
mula-1 izanen litzateke: «F1 eta mo-
toziklismoaren aldean telebistan gu-
tti agertzen garela egia da, baina zir-
kuitoetan 30-40.000 lagun biltzen di-
ra eta Alemanian, baita 60.000 ere»
dio Doneztebekoak.  Mariezkurrenak
hirugarren postua eskuratu du Es-
painiako txapelketan eta hamazaz-
pigarrena Europakoan. Emaitza ho-
nek Ederki Tailerra, Europako esku-
deria pribatu onenen artean jarri du
eta prentsa espezializatuaren eta
bertze taldeen loreak jaso ditu. Ma-
riezkurrenaren ustez, «arras meka-
niko onak ditugu eta dena taldearen
lanaren emaitza da. Muxutruk hor-

txe ari dira lanean eta etxean egin-
dako kamioi batekin eskuderia ofi-
zialei eta gidari profesionalei aurre
egin diegu». Pilotoarekin batera, ha-
mabi lagun ari dira lanean, guziak
Malerreka eta Bortzirietakoak. 

PILOTATIK PILOTORA
Urriko lehen asteburuan akitu zen

denboraldia Mariezkurrena gidari
duen taldearentzat. Madrilgo Jara-
ma zirkuituan bi proba jokatu ziren
eta bietan podiumera igo zen Ma-
riezkurrena. Albaceten ere podiu-
mera igo zela kontuan hartuz, den-
boraldi ederra osatu du Doneztebe-
ko gidariak. 

Kamioia hartu baino lehen, hamar

aldiz laxoa txapelketa irabazia da Ma-
rizkurrena Doneztebeko taldearekin,
baina «burniak betidanik gustatu»
zaizkiola eta «pilotarako zaharregia»
zela kontuan hartuz, kamioiarekin
probatu zuen 2003ko denboraldi er-
dian: «Frantziako Nogaron hasi nin-
tzen, kamioi zahar batekin». Geroz-
tik, aunitz profesionalizatu omen da
kamioi lasterketan mundua.

Denboraldi honetan, Lesakako
Transportes Bidasoa enpresaren ba-
besa izan du Mariezkurrenak eta ho-
nen ekarpena handia izan da. Hale-
re, badirudi onena etortzeko dagoe-
la. Izan ere, Doneztebekoak egin
duen denboraldi bikaina ikusita, MAN
markak motor berri bat eskaini dio
Ederki tailerrari, gaur egungo Euro-
pako txapeldunak, Antonio Albace-
tek erabiltzen duen berbera.

Motor berriarekin hurrengo den-
boraldia ere arrakastatsua izanen de-
la espero du Mariezkurrenak: «Eu-
ropan, hamar lehenbizikoetan sar-
tzea polita litzateke».

• Javier Mariezkurrena
Doneztebeko pilotoak bere
denboraldirik onena egin du.
Kamioien abiaduran
hirugarren izan da Espainiako
txapelketan eta
hamazazpigarren Europakoan.

• Doneztebeko Ederki
Tailerreko eskuderia izan du
laguntzaile Europa osoan
egindako zazpi probetan eta
Lesakako Transportes Bidasoa
enpresaren babesa ere jaso
du aurten.

• Egin duen denboraldia
ikusirik, MAN markak motor
berria eskaini dio heldu den
denboraldirako eta Javier
itxaropentsu ageri da.

«Formula-1 edo motoziklismo

karrerekin konparatuz gutti

agertzen gara telebistan, baina

zirkuitoetan beti 40.000 ikusle

izaten dira guttienez».

«Etxean egindako kamioiarekin aurre
egin diegu aurten eskuderia ofizialei»

ARGAZKIA: PATXI APEZETXEA

Javier MARIEZKURRENA Doneztebeko kamioi pilotoa
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Heldu den urteari begira baserrietako makinak
erosteko dirulaguntza berria onartu du Nafarro-
ako Gobernuak. Denetara 200.000 euro ema-
nen dira traktoreak eta biltzeko makinak eroste-
ko. 

Zaharkitua gelditu direnak eta gabeziak dituzten
makinak alde batera utzi eta teknologia berriek
eskaintzen dituzten aukera berriak ahalik eta
gehien aprobetxatzea nahi da, eta hala, maki-
neria berria probetxu hobeagokoa izatea.

Gisa honetara, lan baldintzak hobetu eta segur-
tasuna areagotuko direla iragarri du Gobernuak,
eta horrekin batera, ingurumenean eragiten du-
ten inpaktua ttikiagoa izanen omen da. Aipatze-
koa da, 1980a baino lehenagoko traktoreek ez
dutela segurtasun sistema homologaturik. 

Traktoreekin lan-istripu ugari gertatzen direlako
onartu du neurria Gobernuak. Kontua larria da.
Nekazaritzaren sektorean traktoreen iraulketa
da heriotza gehien eragiten dituen arrazoia. Pert-
sona ugari hiltzen da urtean manera batera edo
bertzera traktoreak tartean direla. Espainiar es-
tatuan, erraterako, urtean 60 lagun inguru hilt-
zen dira traktoreak iraulita, Nafarroari, berriz, ko-
puru horren %1a dagokio. 

Nafarroan 15.909 traktore inguru daude, eta ho-
rietatik bakarrik 1.900ek dituzte bortz urte baino
guttiago. Biltzeko makinak, berriz, 1.401 daude
Nafarroan eta horietatik 320 bortz urte baino gut-
tiagokoak dira.

Horren harira, Nafarroako Gobernuak bertzela-
ko datu bat ere jakinarazi du: ibilgailuen moto-
rren indarra haundiagotzen doala, alegia: trak-
tore zaharrek 80 zaldi inguruko indarra dute; al-
diz, berriek 110 zaldikoa gutti gorabehera. Bilt-
zeko makinetan berriz, bataz bertzekoa 160 iza-
tetik 180 izatera pasatu da.

Traktoreak eta biltzeko
makinak erosteko
dirulaguntzak
NNaaffaarrrrooaakkoo GGoobbeerrnnuuaakk mmaakkiinneerriiaa
bbeerrrriittzzeekkoo 220000..000000 eeuurrookkoo llaagguunnttzzaa
oonnaarrttuu dduu

Doneztebe eta Lesakako FFEERRIIAAKK 2007ko azaroaren 15a 27





Herrian eta inguruan herri kiro-
lek duten zaletasunari hutsik egin
gabe, aurten ere jaialdi haundia
ikusteko aukera izanen dute es-
kolako pilotalekura hurbiltzen di-
renek Doneztebeko Ferien egu-

nean. 

Nafarroako Herri Kirol Fede-
razioak, Euskadiko Herri Ki-
rol Federakundeak eta
H18K Herri Kirolak Gure
K i r o l ak an to l a t u t a ,
17:30ean emanen zaio ha-

siera ikuskizunari.

Alde batetik, Euskal Herriko Aizkolari Gazte-
en Txapelketa jokatuko da. 

Zortzi aizkolari gaztek bi kanaerdiko eta lau 45 ont-
zako ebaki beharko dituzte, eta tartean eskualdeko
lau ordezkari ariko dira: 
Oihan Larretxea (Bera), Garikoitz Larretxea (Arraioz),
Ander Erasun (Aurtitz) eta Arkaitz Olano (Leitza).
Gainerako aizkolariak Julen Kañamares (Aroste-
gi, Nafarroa), Ruben Saralegi (Iruñea), Jokin Al-
kizalete (Asteasu, Gipuzkoa) eta Julen Aranbarri
(Zumarraga, Gipuzkoa) izanen dira.

Aizkora maite dutenen kontenturako, lau aizko-
larik erakustaldia eskainiko dute bikoteka.
Floren Nazabal eta Miel Mindegia bikotea Juan
Jose Lopez eta Unai Otaño bikotearen aurka ari-
tuko da. 

Segidan arpanlariek hartuko dute lekukoa. Nafa-
rroako II. Mailako Arpanlari Txapelketa jokatu-
ko da. Hemen ere bi bikote lehiatuko dira, eta ho-

rietatik bat igantziarra: Julen Txoperena eta
Iñaki Portu. Aurkari, berriz, Asier Ur-

bistondo eta Mikel Huarte (Be-
rriozar) izanen dituzte.

Herri Kirol jaialdi haundia
Doneztebeko eskolako frontoian
EEuusskkaall HHeerrrriikkoo AAiizzkkoollaarrii GGaazztteeeenn TTxxaappeellkkeettaa
eettaa NNaaffaarrrrooaakkoo IIII..
MMaaiillaakkoo AArrppaarrllaarrii
TTxxaappeellkkeettaa jjookkaattuu ddiirraa
aazzaarrooaarreenn 1166aann
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AZAROAK 21, ASTEAZKENA
18:00 TRIKITILARIAK KALEJIRA

AJOARRIERO TXAPELKETA
Aparkalekuko karpan
Antolatzailea: Beti gazte elkartea
Laguntzailea: Lesakako Udala

AZAROAK 22, ORTZEGUNA
Goizean AZIENDA ETA ARTISAU ERAKUSKETA

Antolatzailea: San Fermin Jubilatu elkartea
eta Lesakako Udala

11:00 AIZKOLARIAK, BERTSOLARIAK ETA
AZIENDE SARI BANAKETA
Plaza Zaharrean
Antolatzailea: Lesakako Udala

17:30 PILOTA PARTIDAK
Frontoian
Antolatzailea: Lesakako Udala

19:30 DANTZALDIA TZ TALDEAREKIN
Plaza Zaharrean

AZIENDEN SARI BANAKETA
ALDI-BEHORREI dagokienez:
• Sari nagusia 125 eurokoa izanen da
• Bigarrena 95 eurokoa 
• Hirugarrena 50 eurokoa
• Zaldi-azienden artean ere hobekien aurkeztutakoari pla-

ka bat

PARTE HARTU AHAL IZATEKO BALDINTZAK:
Sari hauek eskuratu ahal izateko baldintza batzuk bete
behar dituzte azienda nahiz abeltzainek. 
• Saneatuta egon behar duten Bortzirietako aziendak goi-

zeko 7:00etatik 11:30era aurkeztu behar dira plazan. 
• Aziendak erakustaldian sartu baino lehen, aukeraketa

eginen da, bereziki zaldi-azienden artean.
• Zenbatu eta sailkatu ez diren aziendei garraio gastuak

ordainduko zaizkie:
50 euro behi-aziendei
25 euro zaldi-aziendei
15 euro ahariei. 

• Aziendekin datozen pertsonek guttienez 18 urte izan
behar dute, eta aziendak 14:30ak baino lehen erretiratu
behar dira herritik.

LESAKAKO FERIAK
MMiinnggaaiinn uurrddiinnaarreenn eerriittaassuunnaa ddeellaa eettaa,, aauurrtteennggooaann

aarrddii eettaa bbeehhiirriikk ggaabbee
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Baserritarrak kezkatuak daude mingain ur-
dinaren eritasuneko lehen kasuak agertu
baitira Gipuzkoan. Gainera, Nafarroako
mugatik hurbil agertu dira eritasun hauen
kasuak, Oiartzun eta Errenteriako granje-
tan. Gehien bat ardi aziendei eragiten dien
eritasuna izanik, behi eta ahuntz aziendak
ere eritzen dira. Gipuzkoan bederatzi gran-
jetan agertu da eritasuna, horietatik zazpi
ardi-granjak dira eta bi behi-granjak.
Gizakiek ez dugu eritasun hau hartzeko
arriskurik, baina abeltzainak kezkatuak dau-
de, haragiaren salmentan eta kontsumo-
an eragina izanen duelakoan. Horregatik,
EHNE sindikatuak osasun arloko neurriak
ez ezik, neurri ekonomikoak ere hartzea
eskatu die administrazioei.

Nafarroako Gobernuak ere neurriak hartu
ditu, nahiz eta oraindik ez diren eritasuna

duten aziendarik agertu herrialdean. Honela, Nafarroako ardi eta behi gran-
jetako aziendak ezin dira mugitu, ezin da saldu eta azaroaren 5az geroztik,
albaitariak Gipuzkoako muga inguruko 500 granja bisitatzen ari dira.

Izan ere, eritasuna agertu den 20 kilometroko inguruan segurtasun neurri
batzuk hartzen dira eta horrek bete-betean hartzen du Bortziriak eta Goi-
zueta-Arano aldea. Behiei odola ateri eta gaitza baduten aztertu beharko du-
te. Ardiak ere aztertuko dituzte, gaitzen sintomarik ote dituzten ikusteko. 

Eritasun honen inguruko xehetasun gehiago izateko, Julio Salinas albaite-
riarekin izan gara. Bere ustez, datozen asteetan egitekoak diren Doneztebe
eta Lesakako ferietara, behi eta ardi aziendak aurkezteko aukerarik ez iza-
tea ere gerta daiteke. «Oraindik ez da deus ofizialik, baina nere ustez ezin
izanen da behi eta ardi aziendarik aurkeztu. Seguruaski debekatu eginen
dute. Zaldiekin ez da arazorik izanen baina, behi eta aharerik ez da izanen».

Salinasek aipatu digunez, mingain urdinarena eritasuna zaharra da, «as-
paldian ezagun zen Afrika aldean eta Espainian duela lau urte edo agertu
zen. Orain Mediterraneo osoan eta Europako zati handi batean zabaldu omen
da. Beharbada, klimaren aldaketak ere izan dezake eragina eritasuna gure
ingurura hedatzerakoan».

«Udaberrian edo udan okerragoa litzateke»
Prebenitzeko zaila da. Euli batek transmititzen du eta aziendak ixtegian sart-
zen badira, ahal izanez gero, sarea paratu beharko litzateke. Inguruan go-
rotza edo zaborra izanez gero, intsektizida botatzea komenigarria da, baina
ez dago egiteko gauza handirik. Dena den, eritasuna ez zabaltzeko garai
egokia dela uste du Salinasek: «Udaberrian edo udan gertatu izanen balitz
okerragoa litzateke, negu aldera euliek aktibitate txikia dute».

Mingain urdinaren eritasunak
ez die pertsonei kutsatzen
AArrrraass lliitteekkeeeennaa ddaa DDoonneezztteebbee eettaa LLeessaakkaakkoo ffeerriieettaarraa,, bbeehhii eettaa
aarrddii aazziieennddaakk aauurrkkeezztteekkoo aauukkeerraarriikk eezz iizzaatteeaa

Julio Salinas albaiteroa
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g HITZALDIAK

LESAKA
Azaroaren  21ean,  Senda
Fundazioa Dolu Taldearen
bilera, 19:30etik 21:00etara
Antoiu 27-2 aretoan. 
Azaroaren 19an,  musika
eta tresna tradizionalei
buruzko aurkezpen
didaktikoa, Nafarroako
Kutxaren egoitzan,
18:00etan.

g ZINEA

LEITZA
Azaroaren 16an eta 18an,
Bajo las estrellas filma.
Emanaldiak ostiralean
22:30ean eta igandean
19:30ean. Sarrera 5 euro.

g FERIAK

DONEZTEBE
Azaroaren 16an,
Doneztebeko feriak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

LESAKA
Azaroaren 22an, Lesakako
feriak. Xehetasunak
gehigarrian.

GOIZUETA
Azaroaren 24an,
Goizuetako Feria Eguna.
Xehetasun gehiago 16.
orrialdean.

g BERTSO AFARIAK

LESAKA
Azaroaren 17an, bertso
afaria Arrano Elkartean,
Andoni Egaña eta Maialen
Lujanbiorekin. 

g AUTO LASTERKETAK

LESAKA
Azaroaren 17an, Lesakako
XII. Rally Sprint lasterketa
Agiñako errepidean.
15:00etatik aitzinera. 

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Eskualdeko feriak azken
txanpan sartuak dira
INFORMAZIOA TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Udazkena aitzinera joan ahala, es-
kualdeko feriak ere azkeneko txan-
pan sartuak dira. Aste honetan,
Doneztebekoen txanda izanen da
eta heldu den astean, Lesakak eta
Goizuetak hartuko dute lekukoa.
Mingain urdinaren eritasuna tar-
teko, ferietako azienda kopuruak
beheiti eginen du eta ez da ardi
eta behirik ikusteko aukerarik iza-
nen. Dena den, behor eta zaldiek
ez dute hutsik eginen. Hori guztia
eta karrikako giro berezia biltze-
az arduratuko da TTIPI-TTAPA TE-
LEBISTA, aitzinetik Elizondoko fe-
rietan, Berako Lurraren Egunean
edo Arantzako Baserritarren Egu-
nean egin bezala. 

HERRI KIROLAK DONEZTEBEN
Donezeteben urtero bezala, ferien
egunean herri kirol saioak bere le-
kua izaten du. Hala, aurten ere da
horrelakorik faltako. Batetik Eus-
kal Herriko aizkolari gazteen txa-
pelketa jokatuko da, tartean es-
kualdeko lau aizkolarik parte har-
tuko dute. Ondotik, berriz, aizko-
lari erakustaldia eskainiko dute bi-
koteka  Floren Nazabal eta Miel
Mindegiak eta Juan Jose Lopez
eta Unai Otañok. Azkenik, II. maila-
ko Arpanlari Txapelketa jokatuko
da. Bertatik bertara halako herri
kirol saioa ikusterik ez baduzue,
TTIPI-TTAPA TELEBISTAn izanen du-
zue horretarako aukera.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 18,00 € (=)

Zerri gizena
0,863 € kiloa.   (-0,018)

Zerramak:
0,280€ Kg/bizirik. (-0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,01 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,20 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,13 (=)
1.koa 3,82 (=)
2.koa 3,30 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   140,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 145,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,05/3,15
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 8,00/8,60
8-10 kilokoak: 6,20 /6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(urriaren 26tik azaroaren 2ra bitarteko prezioak)

Josu Goia Berako al-
kate ohi, suhiltzaile bo-
luntario, dantzari, idaz-
le eta eskultoreak bere
lehendabiziko diskoa
kaleratu du. Hamabortz
kantako bilduma osatu
du, gitarrarekin eta pia-
noarekin kantatuak.
Kantetako hitzak Patxi
Zabaleta eta Iñaki Za-
baleta leitzarrek eginak
dira. Hiru izan ezik, hi-
ruok herrikoiak baitira.
Hauek dira abestiak: Al-
tzateko jaunari otoitz,
Bizkar eta arraun, Kan-
tua eta burdin, Ezkon-
tza, Dut Gogoan, Gaz-
tea izaten uztean, Ka-
leko umea, Martxoak
Gasteizen hiru, Etsai
egizkoak, Ziburutik Sa-
rara, Artzaina, Medita-
zio agnostikoa, Borrero
izan nintzen, Oteiza eta
Kurrukuttukuttuku. Dis-
koaren azalean, Goia
bera ageri da, alkatez
jantzita, eta gibeleko
azalean ere bera, bai-
na gibelera begira larru-
gorrian. Diskoan hala
agertu nahi izan baitu. 

Josu Goiaren filosofia
larrugorritan

BERA, 2007
JOSU GOIA

DISKAK

2007/11/15 • 458. zbk. 



Sakelekoetan aitzinetik ordaintzeko
txartela dutenek identifikatu behar dute
Indarrean sartu den legearen arabera, bi urteko epea dute

Gizon indartsu eta borrokala-
ri saiatua da Okonkwo, bere
usteetan sendo eta kopeta go-
ra dabilena, Umuofiako he-
rrixkako gizonik errespetatue-
netakoa. Umuofiako bizimo-
dua aldatzera doa, ordea: gi-
zon zuria heldu da, predika-
tzailea, ohitura xelebre eta si-
nesmen barregarriak dakar-
tzana; bitxikeria gisa onartu
dute beren artean, kontra egi-
tea ere ez baita komeni, atze-
tik indar itzelak dauzkanez ge-
ro. Baina gizon zuriak berta-

ko batzuk ere bilduko ditu be-
regana, eta arrakalak sortuko
ditu betidaniko balio-sisteman.
Okonkwo egonezinik dago, ez
du ulertzen ez onartzen ger-
tatzen ari dena, eta zerbait egin
beharra nabaritzen du. Afri-
kako literaturaren abiaburu eta
maisulana da Acheberen Gain-
behera dator dena, kontinen-
te oso baten erreferentzia
bihurtzeaz gainera mundu oso-
ari kolonialismoaren meka-
nismo eta ondorio zitalak uler-
tzen laguntzen digu eleberriak.

LIBURUAK

Gainbehera dator dena

Chinua ACHEBE
ELKAR&ALBERDANIA, 2007
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Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
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g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Azaroaren 18an, Atxuria-
Peña Platara irteera
Ulibeltzak  mendi
taldearekin..

BAZTAN
Azaroaren 18an, Iparlara
mendi irteera Baztango
Mendigoizaleak-ek
antolatuta.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Azaroaren 24an, La
Pulqueria eta Kaskezur
taldeeen kontzertuak Lur
dantzalekuan.

LESAKA
Azaroaren 21ean, Santa
Zeziliako Egunaren harira,
Musika Eskolakoen
kontzertua. 17:00etan
Udaletxeko Pleno Aretoan. 
Azaroaren 23an, Lesakako
Musika Bandaren kontzertua,
plazako karpan, 20:00etan.

g MULTIMEDIA

BERA
Azaroaren 30ean, Ikuskizun
Multimedia: Mokaua.
22:00etan Kultur Etxean.
Sarrera 8 euro.

g ANTZERKIA

BERA
Azaroaren 16an, IX. Kafe
Antzerki ZIkloa. Txirena
Taldearen eskutik, Ogiyik
karri etzun semia antzezlana
Kondaira ostatuan,
22:00etan.

g IPUIN KONTALARIAK

BERA
Azaroaren 30ean, Isabel
Millet haurrentzako ipuin
kontalaria, 18:00etan
Liburutegian.

JAKIN BEHARREKOAK

Estatu espainia-
rrean 20 milioi lagu-
nek baino gehiagok
erabiltzen dute aurre-
ordainketa edo aitzi-
netik ordaintzeko txar-
tela sakeleko telefo-
noetan, telefono era-
biltzaileen %41,99 di-
ra, hain zuzen. Horiek
guztiak azaroaren 8az
geroztik euren datuak
jakinarazi beharrean
dira. Izan ere, egun
horretan indarrean
sartu zen Komunika-
zio Elektronikoen Le-
geak hala eskatzen
du. 

20.458.068 erabil-
tzaileek bi urte izanen
dituzte euren telefo-
nia konpainiaren ai-
tzinean identifikatze-
ko. Bertzela, berriz,
telefono linea galdu-
ko dutela aurreikus-
ten du legeak. Legea
nazioarte  mai lan
onartua den «terro-
rismoaren kontrako
neurria da», eta hala,
telefonia konpainiak
behartuak daude era-

biltzaileen datuak gor-
de eta behar den ka-
suetan agintarien eta
poliziaren esku uztera. 

Aitzinetik ordain-
tzeko txartela duten
erabiltzaile batzuen
datuak badituzte en-
presetan, informazio

zerbitzuak erabiltze-
rakoan ematea beha-
rrezkoa izaten dela-
ko. Gainerakoek, or-
dea, datu hauek utzi
beharko dituzte: izen-
abizenak, nazionali-
tatea eta nortasun
zenbakia (NAN edo

pasaportea). Enpre-
sek, berriz, identifika-
zio fiskaleko zenba-
kiaren (IFZ) berri ema-
nez identifikatu be-
harko dute.

Lege berri honetaz
baliatuz, telefono kon-
painiek ere ekin diote
kanpaina berriari, era-
biltzaileak kontratura
pasatu daitezen. Pro-
mozio eta eskaintza
berriak egiten ari zaiz-
kie erabiltzaileei eta
horrekin kontratuare-
kin ordaintzen duten
erabiltzaileen kopurua
igo nahi dute. Abuz-
tuan, erraterako, es-
tatu espainiarrean
%9,66 igo zen kon-
tratu bidez ordaintzen
dutenen kopurua. 

Bi urteren buruan
akautzen denez da-
tuak erregistratzeko
epea, egin beharre-
koa erabiltzaileentzat
errazagoa eta arina-
goa izan dadin infor-
mazio kanpainak abi-
tauko dituzte telefonia
enpresek.
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Lege berriaren helburua «terrorismoaren kon-
trako neurria»dela dio Telekomunikazioen Mer-
katu Batzordeak.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

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

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58 Sail honetan iragarkia jartzeko 8€ ordaindu behar da.
Ttipi-Ttapa telebistan eta www.ttipi.net-en ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.
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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

erantzukizunik.

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

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

ELIZONDO. 90m2ko pisua

salgai, nahi izanez gero ba-

jerarekin. %649172567.

BERA. 90m2ko pisu mo-

bleztatua salgai, kapritxora

berritua, 3 logela, 2 bainu-

gela, sukaldea, jan-egonge-

la, trastelekua eta igogailua.

252.425,08 euro. %948

630168 (15:30etik aitzine-

ra).

ELGORRIAGA. 150 m2ko

adosatua salgai, sartzeko

prest. %666 044176.

ELIZONDO. 140 m2ko pisua

salgai, igogailuarekin.

%617461649.

DONEZTEBE. Aparan in-

guruan p isua sa lga i .

%617461649.

DONEZTEBE. 95m2ko pi-

sua salgai. Trastelekua, igo-

gailua eta garaje-lokal ko-

mertziala. %660317356/

649703186.

VILLALACO (Palentzia).

Etxebizitza salgai. 2 logela,

sukalde hornitua, egongela,

bainugela, ataripean gara-

jea, eta  lorategia. 94.800 eu-

ro, negoziagarria. %667

538041.

LESAKA. Bittiria kalean pi-

su berr ia  sa lga i .

%659075659.

LESAKA. 110m2ko etxebi-

zitza salgai, Bittiria kalean.

Bista onak. %670319380/

607769519.

BEASAIN. Etxebizitza ba-

teko beheko solairua salgai.

Ileapaindegia, biltegia, taile-

rra eta abar  jartzeko ego-

kia. 9.500.000 pezeta

(57.000euro). %686062963.

BERA. Legia karrikan

92m2ko pisua salgai. %948

630821/ 661115332.

LESAKA. Bittiria n 90m2ko

pisu mobleztatua salgai. Sar-

tzeko prest. %943 667955.

ORONOZ-MUGAIRI. 90m2-

ko pisua salgai, egoera one-

an. %649 052967.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotore bat interesatua

egonez gero, permuterako

prest.%678 526091.

BERA. Bortziriak karrikan

206 m2ko adosatua salgai

300 m2ko eremu eta igeri-

lekuarekin. 3 solairu, txo-

koa, garajea, 3 logela, 2

komun ,  egonge la…

%665724612.

ELIZONDO.  
- 2. eskuko eta promozio

berriko pisuak eta
apartamentuak salgai.

ERRATZU-AZPILKUETA.  
- Etxeak, pisuak eta lur

eremuak salgai.
BERA.
- 2. eskuko pisuak salgai.
- Ostatuak salgai.
- Lur eremuak salgai.
LESAKA.  
- Pisuak eta lur eremuak salgai.
DONEZTEBE.  
- 2.eskuko pisuak salgai. 
- Promozio berriko 2 duplex

salgai.
NARBARTE.  
- 2. eskuko pisuak salgai.
SUNBILLA. 
- Familia bakarreko etxeak eta

adosatuak salgai.
DONEZTEBE INGURUAN.  
- Baserriak, etxeak, bordak,

pisuak eta lur eremu
eraikigarriak salgai.

ELIZONDO INGURUAN. 
- Familia bakarrekoak eta lur

eremuak salgai.
BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak, etxeak,

pisuak, apartamentuak eta lur
eremuak salgai.

PROMOZIO BERRIAK. 
GARTZAIN: 135 m2ko familia

bakarreko bi etxebizitza, 
600 m2ko partzelarekin.

ORONOZ-MUGAIRI: Bi
familiako 8 etxebizitza,178m2

erabilgarri bi solairutan
banatuak.

AGOITZ: bi familiako 20
etxebizitza, 201 m2 eraikiak
eta 170 m2ko lorategiarekin.

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak,
lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 50.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com
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ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ITUREN. Etxea errentan

emateko. %639439509.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. %659

609678.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

LANA

301 Eskariak
BERA edo inguruan etxe-

ko lanak edo haurrak zain-

tzeko emakumea eskain-

tzen da. %948 630914.

Autonomo, PYME edo par-

tikularrentat administra-

zio eta fiskalitate arloko

lanak. %662 011142.

LANA
302 Eskaintzak
OITZ. Posadan asteburu

eta jai egunetan fregade-

ran lan egiteko pertsona

behar da. %948 451951.

BERA. Ibardingo opari-

denda batean asteburue-

tan eta udan lan egiteko

frantses pixka bat dakien

emakume euskalduna be-

har da. %948 630388.

BERA. Ibardingo opari-

denda batean egunero lan

egiteko frantsesa dakien

emakume euskalduna be-

har da. %948 630388.

Industrialde batean dago-

en jatetxean astez menuak

egiteko sukaldaria behar

da. Asteburu eta besta egu-

netan ez du lanik eginen.

%948 351822.

SUNBILLA. Kanpinean

langilea behar da. %948

450540.

BERA.Saltzailea behar da

Renault tailerrean lan egi-

teko. Gidatzeko baimena-

rekin. %948 630621.

BETELU.Haur eskolan or-

dezkapenak egiteko lan

poltsa osatzen ari dira. Es-

katzen da: EGA, magiste-

ritza hau hezkuntzan, hau-

rrentzako goi zikloko tek-

nikaritza eta gida baime-

na. %948513001 (Josune).

MOTORRA
501 Salerosketak
Ibiza 1.9 autoa salgai,

1998koa, egoera onean.

Direkzio lagundua, E.E.

%696794345.

Bultaco Sherpa 350 mo-

torra bertze moto ttiki ba-

tengatik aldatuko nuke.

Egoe ra  onean .

%678853913.

Mercedes ML 320 gasoli-

nazko  au toa  sa l ga i .

1998koa. Hagitz egoera

onean .  15 .000  eu ro .

%629985060.

Gas-gas EC200 motorra

salgai, 2006koa, 6 hilabe-

terekin gut t i  erabi l ia .

%689042282.

Gas-gas 125 Enducros-

eko motorra salgai, egoe-

ra onean, hagitz gutti era-

bilia, 2004. urtekoa. 2.700

euro negoz iagar r iak .

%627457886.

Pasquali markako trakto-

rea (14CV) eta Algha se-

gadora sa lga i .  % 948

504498.

Nissan Primastar furgo-

neta salgai, urdin metali-

zatua eta 9 plazakoa, 2 ur-

te eta 50.000 kilometro di-

tu. 3 urteko garantiarekin.

%618883117.

Ongarria hedatzeko erre-

mo lkea sa lga i .

%948452110 (gauez)

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Aleman arrazako 3 zakur-

kume oparitzeko. Hiru hi-

labete inguru dituzte. %948

630048.

ANIMALIAK
601 Emateko
West Highland White Te-

rrier arrazako 2 zakurku-

me ar zuri salgai. Hilabe-

t e  e t a  e rd i  d i t uz te .

%609083342.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Bigarren eskuko bi akor-

deoi  eros iko n i tuzke.

%943622564.

HARREMANAK
801 Agurrak  
Maritxu Gaztañagak urte-

ak bete ditu azaroaren

10ean. Besarkada haundi

bat Palmatik. Zure alabak

eta Goretti, Mireia eta Axier.

Laster arte.

Bigarren eskuko autoak:
Mitsubishi DID 3 ate automatikoa eta manuala, Mitsubishi Intense

3 ate, Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra, Grand Vitara 5 ate, Opel
Zafira, Terrano II 5 ate, Opel Frontera  3-5 ate, Galloper 3-5

atekoa, Galloper Super Exceed 3ate, Montero IO 5 ate, Ibiza, Seat
Inca, Almera, Fiat Doblo, Nissan Navarra, Frontera 3-5 ate eta

Suzuki Jimmy.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

AUTO IA BERRIETAN
ESKAINTZA ZABALA

(6-12 hilabetekoak)
Clio, Modus, Kangoo, Megane,
Megane Grand Tour, Scenic,
Laguna, Laguna Grand Tour,

Espace.
BIGARREN ESKUKOAK

Renault 19 Chamade, Volkswagen
Golf 1.9 DTI 110 CV, Laguna Grand

Tour Privilege 2.2 DCI, Citroen
Saxo 1.9 D, Opel Corsa, Renault
Laguna 2.2 D, Espace Privilege 2.2

DCI, Clio Campus DCI.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE
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38 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,30€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

www.ttipi.net
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AINTZANE

PIKABEA

IRIBARREN

aranztarrak 19
urte beteko ditu
azaroaren
21ean. Aunitz
urtez familiaren
partetik!

OIHAN eta NAHIA PIKABEA ELIA be-
ratarrek azaroaren 4an urtea bete
dute. Zorionak gure pottokoei fa-
miliaren partetik. 

SAIOA ZELAIETA

LAZKANO berata-
rrak 7 urte bete-
ko ditu azaroa-
ren 30ean. Az-
kenean ailegatu
zaizu zure egu-
na! Zorionak eta
muxuak. Atta,
ama eta Eneko.

Lesakako AIMAR

ZAMORANO

DUARTEk 7 urte
beteko ditu aza-
roaren 29an.
Zorionak txapel-
dun!! Eta muxu
haundi bat Unai
eta sendia guz-
tiaren partetik.

Ezkurrako AINGERU VALDES

ZABALOk 3 urte bete ditu azaroa-
ren 9an. Zorionak “bitxito”, osaba,
izeba eta lehengusuen partetik.
Muxu pila bat.

Ezkurrako MIKEL eta AINGERU VAL-
DES ZABALOk azaroaren 9an 3 urte
bete dituzte. Zorionak eta muxu
asko atta, ama, amatxi eta izeba-
ren partetik.

Azaroaren 25ean, etxeko bi SORGI-
Nek 4 urte beteko dituzte. Zorio-
nak Zubietako familiaren partetik
eta muxu pila-pila bientzat. Zorio-
nak bixkik!!!

NEREA

LEGAZKUEk aza-
roaren 15ean
18 urte beteko
ditu. Zorionak
pitxurri ???-ren 
partetik.

JANIRE ETXEGA-
RAI FAGOAGA

beratarrak 4 ur-
te beteko ditu
azaroaren
20an. Zorionak
atautxi eta
amautxiren 
partetik.

Doneztebeko
IRATI ANDUEZA

AZPIROTZek
azaroaren 19an
4 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat sorgintxo
aita eta amaren
partetik. 

Zugarramurdiko
MARIA ETXABE

OLHAGARAYk 5
urte beteko ditu
azaroaren
14an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

NAROA GARBISU eta BEÑAT ETXABI-
DE lehengusu lesakarrek azaroaren
10ean eta 23an 3 eta 2 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu haundi
bana familia guztiaren partetik.

AIMAR AGINA-
GALDE IPARRAGI-
RRE etxalarta-
rrak 2 urte bete-
ko ditu azaroa-
ren 24an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat aita,
ama eta amatxi-
ren partetik.

Zorionak ANE!
Lehendabiziko
urtea! Aunitz
urtez pitufa eta
muxu asko aita-
txo eta amatxo-
ren partetik!

Elizondoko LEIRE BALLARENA

GOIENETXEk 2 urte beteko ditu
azaroaren 16an. Zorionak eta
muxu haundi bat aita, ama eta
bereziki bere ahizpa Naroaren
partetik.

LEIRE PORTU TELLETXEA lesakarrak
hogeita... urte beteko ditu azaroa-
ren 20an. Zorionak amatxo eta mu-
xu haundi bana, Orti eta Lexuri se-
me-alaben partetik.

ANE BARRENE-
TXE BERTIZek
urtea beteko du
azaroaren
23an. Zorionak
pexoxa! Ama,
aita, bi amatxi,
bi aitetxi eta
osaba-izebaren
partetik!

Ezkurrako MIKEL VALDES ZABALOk
3 urte bete ditu azaroaren 9an.
Zorionak “pottolo” osaba, izeba
ete lehengusuen partetik. Muxu
pila bat.
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