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Litro bat esne ekoizteak 0,36-0,41 euroko
gastua sortzen die, eta baserritarrek 0,28 euro
kobratzen dute. Gainera, esnearen kontsumoa
jautsi egin da, kanpotik esne aunitz ekartzen da,
saltoki handiek marka txuri gisa darabilte
eta Europako Batasunak kuotak kendu
nahi ditu 2015ean. Panorama beltza
baserriko profesionalentzat.
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Zugarramurdira
etorriak euskara
ikastera
Familian eta giro
onean euskara praktikatzera etorriak,
abuztuan bi astez
egon dira 19 guraso
eta 20 seme-alaba.
Gehienak arabarrak
izan arren, baziren
Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroatik etorriak
ere. Zugarramurdin
lehen urtea izan arren,
duela 10 urte hasi zen
AEK holako ekimenak
antolatzen.
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AHIELEN IRAZOKI EZKURRA sunbildarrak 2 urte beteko ditu irailaren 2an. Zorionak familiaren
guziaren partetik eta bereziki
zure anaia Omarren partetik.

JARE UBIRIA
IRIONDO. Amatxi
Juaniren partetik zorionak eta
muxo haundi
bat..

Gure JARE sorginari bere lehen
urtebetetzean
zorionak eta
orain bezain alai
eta pixpireta segi
dezala Lesakako
familia eta izeba
Aitziberren partetik.

Sunbillako OIERrek irailaren 16an
5 urte beteko ditu. Zorionak zure
lagunen eta zure amatxoren lagunen partetik muxu haundi bat.
Ongi pasa eguna eta berendu
goxo-goxoa prestatu denentzat.

OIERrek irailaren
16an 5 urte
beteko ditu.
Zorionak Gerendiain, Lekunberri eta Sunbillako familaren
eta berexiki gurasoen partetik.
Muxu potolo bat.

MAIANEk irailaren 12an bere
lehen urtea du.
Zorionak
Sunbillako
familiaren eta
berexiki gurasoen partetik.
Muxu potolo
bat sorgintxo.

NAHIKARI GOIKOETXEA URROZ eta
MADDALEN IRAZOKI URROZek
abuztuaren 5ean eta 27an
4 urte eta urtea bete dituzte.
Zorionak gure bitxitoei familia
guztiaren partetik.

JUNE SALGADO
SOLO lesakarrak
urtea beteko du
irailaren 4an.
Zorionak bitxo
atta, ama, amatxi eta berexiki
Ekiñeren partetik. Muxu bat.

MIKEL INDABURU LOIDI etxalartarrak irailaren 17an 8 urte beteko
ditu. Zorionak familiaren partetik
eta bereziki Eider arrebaren partetik.

Zozaiako AMETS
AGIRRE SARRATEAk abuztuaren
28an urtea egin
du. Zorionak eta
muxu handi bat
familia eta bereziki arreba Lorearen partetik.

AINHIZE GARRO
LASHERAS lesakarrak 4 urte
beteko ditu irailaren 17an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guztiaren partetik.

EDURNE SANCHEZ RAMOSek
2 urte bete ditu irailaren 5ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
Sunbilla eta Irungo familiaren
partetik.

EDURNE SANCHEZ
RAMOSek 2 urte
beteko ditu irailaren 5ean. Zorionak eta muxu
bat amabitxi
Marisol eta lehengusu Oihanen partetik.

MALEN FAGOAGA
IZAk 3 urte beteko ditu irailaren
8an. Zorionak
Aiora ahizpa
Eider eta Izaro
lehengusinak
eta familiaren
partetik.

OIER eta BENAT ERRO MUJIKA
elizondarrek 7 urte bete dituzte
irailaren 5ean. Aunitz urtez aita,
ama eta familia guziaren partetik. Ongi pasa eguna polittek.
Zorionak.

LEXURI AROTZENA
PORTU lesakarrak 3 urte beteko ditu irailaren
15ean. Zorionak
familiaren eta
berexiki Orti
anaiaren partetik.

Urtebetetze-agurrak aldizkarian, telebistan eta interneten agertzen dira. Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.
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Nekazaritza sektorea ere krisian dago, eta
aspalditik, gainera. Litro bat esne ekoizteak 0,36-0,41 euroko kostea eragiten die
baina 0,28 euro kobratzen dute.

Arrazoi andana dago krisiaren gibelean:
kontsumoa jautsi da, kanpotik esne aunitz
ekartzen da, saltoki haundiek marka zuri
gisa darabilte esnea, duela 30 urteko pre-
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zioek segitzen dute... Gainera, Europako
Batasunak esnearen kuotak kendu nahi
ditu eta hala, hemengo nekazariak kaltetuak izanen direla uste du aunitzek.

Mariado ITURRALDE | Donamariako EHNEko nekazaria

«Aguantatzen ari gara, baina edozein
momentutan ezin izanen dugu segitu»
TTIPI-TTAPA | DONAMARIA

Noiztikdagokrisiannekazaritza?
Bertze sektoretan krisia
furi-furian orain dagoela
erraten da, baina nekazariak aspalditik gaude
krisian.Preziobaxuengatik betidanik egon dira
sindikatuakborrokan,baina orain erabat okertu da
egoera.
Zein da zuen egoera?
Arrunt gaizki gaude. Prezioak hagitz baxuak dira
eta kostea altuagoa da.
Kostearen azpitik entregatzen dugu esnea, eta
bide horretan, ordainketak eten beharko ditugu
eta ixteko momentua ere
ailega daiteke.
Noiz arte iraun dezake
egoera honek?
Aguantatzenarigara,bainaedozeinmomentutan,
ezin izanen dugu segitu.
Nekazariak horregatik
gaude kezkatuak eta haserre. Arrunt gutti ordaintzen digute eta zein preziotan saltzen zaie kontsumitzaileei?
Europar Batasunak esne kuotak kendu egin
nahi ditu 2015ean...
KuotakmantentzearenaldekoadaEHNE.2015era
arte kuotak goiti joanen
dira, eta 2015ean merkatuarenliberalizazioarekin,
oraindik esne gehiago
ekarrikodakanpotik.Kuotakkenduta,Alemaniaeta
Frantzia bezalako estatuek esne aunitz aterako
dute eta merkatuan esne
aunitzizanik,prezioekbe-

Mariado Iturralde, bere behitegian.

hera eginen dute.
Zer dio Administrazioak?
Uztailean Esneari buruzko Akordio Nazionala sinatu zen Madrilen, baina
EHNEk ez zuen sinatu.
Estatu espainiarreko nekazariei ordaintzerakoan
Frantziako prezioak hartu nahi dira kontuan, baina Frantzian merkeago
produzitzen da eta kostearen azpitik jasotzeko
sinatzeak ez du zentzurik. Bataz bertzeko bat
paratunahidaEspainian,
etahala,nekazariguztiek
ez lukete berdin jasoko.

NEKAZARI PROFESIONALAK

«Garbi utzi nahi dut
nekazari profesionalak
garela, honetatik bizi
garela. Nekazaritzatik
zenbakiak ez bazaizkizu ateratzen, kanpoan bertze lan bat bilatzeko errateak ez dit
balio. Gure lana nekazaritza da»

TTIPI-TTAPA

Kaltetua nekazaria...
Arrazoiaunitzdaude.Batetik, kanpotik esne aunitzheldudelakohemengo kostearen azpitik, eta
hori kontrolatu beharko
lukeAdministrazioak.Horrekinbatera,kuotakmantendubeharkolituzke,eta
sistemabatparatubeharko luke litro bat esne
ekoiztea zenbat kostatzendenkalkulatzekoeta
industria eta banatzaileen neurrigabeko irabaziakkontrolatzeko.Gainera, EHNErentzat kontsumitzaileariinformazioa
emateaezinbertzekoada.

Kontsumitzaileak jakin
dezala esnea non produzitu den, zein osagai dituen,nonenpaketatuden,
nekazariei zenbat pagatu zaien... Industriari gurigehiagoordaintzekoeskatukonioke,gukerezerbait irabazi behar dugu.
Saltoki haundiak ere badute errua. Esnea gantxo
bezalaerabiltzendutejendea erakartzeko, marka
zuria ekoizpen kostearen
azpitik salduz, eta horrekin ezin dugu lehiatu.
Baduzue itxaropenik?
Ez da inoiz galdu behar.
Mobilizaziohaundiakegin
dira eta horretan segitukodugu.Itxiaitzinetikzerbait egin beharko dugu,
eta gaizki daudenei babesa eman. Exijitu diguten bidetik joan gara eta
orain paretaren kontra
gaude.Garbiutzinahidut
nekazari profesionalak
garela, honetatik bizi garela. Nekazaritzatik zenbakiak ez bazaizkizu ateratzen, kanpoan bertze
lan bat bilatzeko errateak ez dit balio. Gure lana
nekazaritza da eta hau
guztia gure lana ez delako baloratzen gertatzen
da. Administrazioak zerbaiteginbeharkolukejendeak hemengo produktuak zein diren eta nekazariek zein lan egiten dugunjakiteko.Orduan ikusiko luke kontsumitzaileak zeinen garrantzitsuak
garen. Bertzela, hau sasi artera joanen da, nekazariak ez zaintzeagatik.
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EUSKARA  FAMILIA BARNETEGIAK

Oporretan euskara
ikasten eta familian
ere euskaraz aritzeko
ohitura finkatzen
AEK-k antolatuta familia barnetegiak egin dira
aurten lehen aldiz Zugarramurdin
Familian eta giro onean euskara
praktikatzeko bertze modu bat.
Horixe da AEK-k udan antolatzen
dituen familia barnetegien helburua. Eta aurten, lehen aldiz,
Zugarramurdiko Graxiana aterpea
TTIPI-TTAPA | ZUGARRAMURDI

Honezkero, etxean
egonen dira Zugarramurdin aurten estreinakoz egin diren familia
barnetegietan parte
hartu duten guraso eta
seme-alabak. Eta beharbada euren artean
euskaraz solasean. Zugarramurdin egindako
egonaldian, behinik behin, horrela egin dute.
Duela hamar bat urte ekin zion AEK-k familia barnetegiak antolatzeari. Bilbon sortu ziren eta urteekin Euskal
Herri osora zabalduz
joan dira. Izan ere, ohikoa da euskaraz ez dakiten edo ikasten ari diren gurasoek umeak D
ereduko eskoletara bidaltzea, baina kasu aunitzetan, zaila egiten
zaie egunerokoan harremanak euskaraz izatea, inguruak edo ohiturek hala behartuta.
Horretarako dira, hain
zuzen, familientzako
barnetegiak. Herri ttiki

aukeratu dute horretarako.
Gaztelaniaz hobeki moldatzen badira ere, abuztuko bi astez
Zugarramurdin egon diren 19 guraso eta 20 seme-alaben erronka
euskaraz mintzatzea izan da.

ZUGARRAMURDIKO EUSKARA

«Eskolan euskara
batua erakusten
dugu eta herritarrek
bertako euskara
egiten dute eta
batzuei kostatu zaie»
Urtzi LAKUNTZA
AEKko irakaslea

ESALDIA

«Helduak euren artean euskaraz mintzatu
dira, ongi gainera»
Margari ETXENIKE
Marixan ostatua

DATUA

45
LAGUNEKO TALDEA
egon da uda honetan
Zugarramurdiko Graxiana
aterpean familia
barnetegietan

eta euskaldunak aukeratzen ditu AEK-k eta
uda honetan Zugarramurdirekin batera, Aduna (Gipuzkoa) eta Forua (Bizkaia) izan dira
hautatuak.
19 GURASO ETA 20
HAUR GRAXIANAN
Ekainean ireki zuten
Zugarramurdiko Graxiana aterpeak 45 laguneko taldea eduki du
abuztuko bi astetan familia barnetegiekin: 19
guraso, 4 eta 11 urte
bitarteko 20 haur, bi begirale eta lau irakasle.
Familia gehienak arabarrak izan dira, baina
Bilbo eta Algorta (Bizkaia), Donostia eta Irun
(Gipuzkoa) eta Iruñetik
etorritakoak ere izan dira.
Goiz eta arratsalde
okupatuak eduki dituzte. Gurasoek euskara
ikasten pasatu dituzte
goizak, eta begiraleekin jolasean, berriz,
umeek. Bazkalondoan,

ordu bat eta erdiko klaseen ondotik, tailerretan elkartu dira guztiak,
haur eta helduak. Sorginen mundua, bertsolaritza, ingurumena, herri kirolak... Gai andana landu dituzte.
Batzuk hobeki eta
bertzeak makurrago,
baina denen hizkuntza
euskara izan da. Horrela baieztatu digu Urtzi
Lakuntza irakasleak:
«gurasoek euren artean euskaraz hitz egiteko ohitura izan dute hasieratik, nahiz eta ume
batzuei euren artean
egitea kostatu».
Guztien maila ez denez berdina, bi taldetan banatuta aritu dira
ikasleak: bigarren mailan batzuk eta hirugarrenetik aitzinera gainerakoak. «Gramatika
eta idazkera ikasturtean zehar lantzen dituzte eta udan mintzapraktika tokatzen zaie. Maila badute, baina ohitura hedatu behar da»,

dio Urtzi Lakuntzak.
Hizkuntza bat ikasteko motibazioa ere
ezinbertzekoa da, eta
Zugarramurdin familia
barnetegietan aritu direnei ez zaie falta izan.
Irakaslearen hitzetan,
«animoz eta gogotsu
ibili dira».
ZUGARRAMURDIKO
EUSKARA:
KOSTATU ETA GUSTATU
Euskara batuarekin
alderatuz diferentea da
gurea, eta horren harira, Zugarramurdiko
euskarak arazorik eragin ote duen ere galdetu diogu Urtzi irakasleari: «batzuk errazago
ulertu dute eta bertzeei kostatu zaie. Eskolan euskara batua erakusten dugu eta herritarrek –zugarramurdiarrek– bertako euskara
egiten dute eta batzuei
kostatu zaie. Halere,
orokorrean ez zaie hain
zaila egin eta gustatu
zaie». Kostatu eta gus-
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 Sofia CISNEROS  Zugarramurdiko familia barnetegiko ikaslea

«Orain dela lau urte ia hutsetik hasi
nintzen euskara ikasten eta lau
urtetan euskaraz egitea lortu dut»

TTIPI-TTAPA
Guraso eta umeek otorduak elkarrekin egin dituzte Zugarramurdiko Graxiana aterpean.

tatu, beraz, bietatik.
Eskolatik eta Zugarramurditik kanpo, ateraldiak ere egin dituzte. Bertzeak bertze,
Baztan eta Sara aldean bisitan ibili dira bazterrak ezagutzen. Eta
herritarrekin ere harreman ona eduki dute.
«Herritarrei galdetzeko
eta eurekin hitz egiteko ariketak egin ditugu», azaldu digu irakasleak. Zugarramurdiko
Marixan ostatuko Margari Etxenikek ere herrian integratu direla
adierazi digu: «helduak
egunero ostatura etorri dira eta euren artean euskaraz mintzatu
dira, ongi gainera».
LEKU EGOKIA
«Herri euskalduna
eta inguru aproposa»
zelako aukeratu zuen
AEK-k Zugarramurdi.
Halaxe dio Lakuntzak.

Eta bi asteko egonaldiaren ondotik, balorazioa baikorra izan da:
«oso giro ona sortu da,
bai gure artean eta bai
familien artean ere. Ez
da arazorik izan».
Iritzi berekoa da Sofia Cisneros ikaslea ere.
Azken hiru urteotan
AEK-k antolatutako familia barnetegietan parte hartu duen Tuterako
alaba da. Baranbion
(Araba) bizi da eta hiru
seme-alabekin egin du
barnetegiko egonaldia.
Eta TTIPI-TTAPAri erran
dionez, «gustura».
Zaila da euskara
ikasleen profil zehatz
bat egitea, baina guztiek dute abiapuntu bera: euskara ikastea.
Egunerokoan euskaraz
egiteko lehenbiziko
urratsa egina dute, eta
Zugarramurdin hasitako lanari segida ematea gelditzen zaie orain.

SOFIA CISNEROS ETA BERE HIRU SEME-ALABAK.
Zer moduz euskara klaseetan?
Ondo, gustura. Ikasteaz gain, ondo pasatu dut.
Nongoa zara?
Sortzez Tuterakoa naiz, baina Amurrio (Araba) inguruan bizi gara, Baranbion. Senarrak ez daki euskaraz
eta hiru seme-alabekin etorri naiz.
Ez da familia barnetegietan parte hartu duzuen lehen aldia...
Hiru urtez jarraian parte hartu dugu. Orain bi urte Adunan (Gipuzkoa)
egon ginen, iaz Berrizen (Bizkaia)
eta aurten Zugarramurdin. Eta balorazioa oso ona izan da.
Bizi zaren tokian euskaraz hitz
egiteko ohiturarik baduzue?
Ez, batere ez. Baina tira, jakiteak lagundu egiten du.
Eta etxean?
Saiatzen gara. Ikasturtean zehar errazagoa da, baina udan zailagoa delako barnetegietara joatea aukera
ona da. Haurrei euren artean euskaraz egitea ere kostatzen zaie, ohitura falta dutelako eta lagun artean
eta inguruan gaztelania entzuten
dutelako.
Zer iruditu zaizu Zugarramurdi?
Ez nuen ezagutzen, baina oso herri polita iruditu zait.

TTIPI-TTAPA

Eta Zugarramurdiko euskara zaila al da?
Orain dela bi urte Adunan egon ginenean, ez nuen ezer ere ulertu, baina Zugarramurdin moldatu naiz. Euskara bera da zaila.
Non ikasi zenuen euskaraz?
Orain dela lau urte, ia hutsetik hasi
nintzen euskara ikasten eta lau urtetan euskaraz egitea lortu dut, eta
ez dakit nola. Tuterakoa naiz eta lehendik euskara ez nuen ezagutzen
ere...
Etxean euskaraz segituko duzue?
Asmoa hori izaten da beti, baina zaila da. Oraindik ez dut dena euskaraz esateko erraztasunik. Ume txikiekin errazagoa da baina 10-11 urteko seme-alabekin... Azalpenak eskatzen dituzte eta zailagoa da, baita gaztelaniaz ere!
Hurrengo urtean errepikatuko duzu?
Ez dut uste. Oso gustura egon naiz
baina laugarren urtez egitea gehiegi izango da. Haur zaharrenak ia 12
urte edukiko ditu hurrengo urtean
eta handiegia izango da etortzeko,
gehienak 5-7 urte izaten baitituzte.
Hori bai, haurrak gustura etorriko lirateke. Ikusiko dugu.
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Nabarmentzekoak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Argazkiak
rgazkiak irudiak dira. Lekuren bat, pertsonaren bat, gauzaren bat, momenturen bat
erakusten duten irudiak. Argazkietan isladatutakoak sentsazio
desberdinak eragin di- Argazkietan
tzake: poza, tristura, maiisladatutakoak
tasuna, gorrotoa, …argazkiaren arabera. De- sentsazio
na den, kasu eman, etxe- desberdinak eragin
an, sakelean, autoan… ditzake: poza,
argazkiak badituzue kon- tristura, maitasuna,
tuz ibili! Ilegalak izan zaigorrotoa…
tezkete. Ilegalak espainiar legedi etengabe
berritzailearen arabera.
Euskal preso politikoen argazkiak ilegalak omen
dira. Ez omen zaizkie gustatzen bertzeak bertze
Portu, Mattin, Sanse, Patxi Urrutia edota Joxe Migelen aurpegiak. Beraien legediaren arabera Euskal Herrian behar luketen hainbat euskal herritarren aurpegiak bezalaxe. Zoritxarrez, orain bertze
argazki bat dugu jartzeko, eta jarriko dugu, argazkiak jartzeko beharrik ez izan arte.

A

Itsaso FAGOAGA
8. Europako txapelketan

Mikel MINDEGIA
Aizkolariari omenaldia

Bixente IGARTZABAL
Lesakako Ironmana

19 urterekin oraindik juniorra bada ere, Europako Skeet olinpiko
txapelketako finalean
sartzeko punttuan izan
zen lesakarra. Asteburu honetan, Espainiako
kopan lehiatuko da.

44 aizkolarik eta 7 harrijasotzailek (baita 2 bertsolarik ere) parte hartuko dute Zubietako Udalak 60 urte bete dituen
aizkolari handiari
irailaren 12an eskainiko
dion omenaldian.

Munduko bi Triatloi
gogorrenetakoak (Altriman eta Embrunman)
bukatu ez ezik 5. eta 61.
postuak lortu ditu uda
honetan (119 eta 862
kirolariren artean, hurrenez hurren).

Atzera begira  1998.09.10 / TTIPI-TTAPA 238. zbk

Ezpala
Aitor AROTZENA

Irail mutua

Bidasoako Film Laburren I. edizioko saridunak

ututu dira hondartzako gramolak. Hala
zioen Balerdi Balerdiren «Iraila» kantuak.
Mututu dira neska-mutikoen oihuak plaza,
txoko eta igerilekuetan. Berriz ere ikastetxera, txandaka hori bai, A gripearen oihartzunak ez baitira
mututzen. Mututu dituzte karrika eta ostatuetako
hormak. Ikasturte berriarekin, itxuraz eta edukiz
berritutako ttipi-ttapa duzue. Ez gaude mutu.

M

Bertizko Turismo Partzuergoak, Cederna-Garalur erakundearen eta Irun eta
Hendaiako udalen laguntzaz antolatutako lehen zinemaldia egin zen 1998ko
irail hasieran. Hona zer zioen Lander Santamaria kazetariak TTIPI-TTAPAren
238. zenbakian: “Zinemaldia ahul eta ihar jaio da, baina ilusio haundi batekin,
eta uste dut laguntza eman behar zaiola aitzinera egiteko. Gurea, izan ere, afizioz eta tradizioz, eta film aunitzen eskenatoki izateagatik (laster bertze bat iragarri dute)… pelikuletako herrialdea baita”.
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Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkartea, Bortzirietako Euskara Mankomunitatea, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea
2009ko harpidetza sariak
Hego Euskal Herria . .36€
Espainia . . . . . . . . . .36€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . .54€
Europa . . . . . . . . . . . . . . .54€
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak diruz lagundutako
aldizkaria
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Kolaborazioak

Pentsatu behar da?

Bertizko Natur Parkea
eta hobekuntza

Pello APEZETXEA

Xanti BEGIRISTAIN

entsatzea omen da gizakiaren ezaugarri nagusia, gizakia animaliarengandik bereizten
duena, animalien artean aitzin eta goiko mailara eraman duena. Horrela diote zientzialariek. Eta
bertze hau ere bai: gaur egungo ezagueradun gizakia baino lehen, bazela seguraski gizaki solastuna, baina oraindik
pentsatzeko gai ez ze- «Horregatik,
na. Eta hara, pentsatze- kritikaria ez dute
ko ahalmena zuena gai- ontzat jotzen.
lendu zen bertze gizaki Pentsatzeak
talde guztien artean.
sortzen baitu
Pentsatzeak duen eragina ikusi da, horrela, gi- kritika, eta
pentsatzea soilik
zakiaren historian.
Horrek laguntzen ahal goikoen gauza da.
digu gure egoeraren al- Bertzela, nola
derdi batzuk konpreninagusi izan? Nola
tzen. Boteredunak, nagusi izan nahi duenak, menean eduki
menpekoek ez pentsa- jendea?»
tzea bilatzen du. Diktadurak, hainbatek ikusi
dugu, bilkurak debekatzen ditu, ez du publikoki mintzatzen uzten, ezta
idatziak argitaratzen ere,
eta argitaratuak daudenak eskuratzen ere ez.
Diktadurak, erran dut,
baina demokrazia izen
duten sistema politikoak ere antzera saiatzen
dira; botoa emateko eskubidea, bai, baina mugatua, ez nolanahi eta
nornahiri; mintzatzeko
eta idazteko eskubidea, bai, baina neurri batean;
hizkuntza desberdinetan argitaratzeko eskubidea,
bai, baina… baina ez. Teorian eta itxuraz adierazten diren eskubide horiek gero eta gehiago mugatzen dituzte, gero eta baldintzatuagoak dira, gero eta oztopotuagoak.
Eta zergatik hori? Ez dute jendeak pentsatzea
nahi; agintariek pentsatutakoa, hori onartu behar
du jendeak, botere politiko, ekonomiko, erlijiosoen pentsamendua. Hori da hiritar zuzen eta egokiaren jokaera, legearen arabera ibiltzea, baina
agintariek pentsatu eta paratutako legeak errespetatzea, agintarien telebistak erraten duena onartzea. Horregatik, kritikaria ez dute ontzat jotzen.
Pentsatzeak sortzen baitu kritika, eta pentsatzea
soilik goikoen gauza da. Bertzela, nola nagusi izan?
Nola menean eduki jendea?
Pentsatu behar dugu? Jende izan nahi badugu… Edota nahiago txotxongilo izan?

ztailaren 19an izan nintzen Bertizko Jaurerriaren Natur Parkean. Lehenago ere, aspaldian, egona naiz beste hiru bat aldiz, eta aitortu behar dut, espero baino oztopo gehiago topatu nituela gurpil-aulkian dabilen jendearentzat.
Hasteko, bi komun
egokiturik daude gurpil- «Mugikortasun
dun aulkientzat, baina gutxiko pertsonoi
batean ezin zen maniob- ere gustatzen
ratu ongi, komun-ontzia zaigu kultura, aisia,
gaizki ezarrita zegoelanatura eta abar»
ko; egin beharreko erreklamazioa bertan egin
nuen, idatziz eta hitzez.
Jarraitzeko, interpretazio zentroan ez dago igogailurik; beraz, gurpil-aulkian doan jendeak behean gelditu behar izaten du, ez baldin badu antzerki traketsik egin nahi behintzat.
Aurrera segitzeko, esan beharra dago txondor
eta kisu laberaino iristeko, bide kaskarra baino ez
dagoela gurpildun aulkian ibiltzeko.
Ohitura den bezala, natur parke honetan ere,
euskara bigarren tokian dago idatzita, batzuetan
atzeko aldean (txondorrean eta kisu labean, esaterako) eta, gainera, kolore gutxiagorekin, nahiz
eta teorian behinik behin «Euskal Eremuan» egon.
Bukatze aldera, Aizkolegira ezin da joan eroso
gurpil-aulkian, nahiz eta hau motorduna izan, bidea oso kaskarra delako horretarako. Autoz joan
daiteke, baina horretarako baimen berezia eskatu beharra dago egun batzuk lehenago; horrelakorik ez da gertatzen Iratiko oihanean. Ni neroni
izana bainaiz bertan, bai Aezkoa aldetik eta bai
Zaraitzu aldetik, eta baimena toki berean eman zidaten egunean bertan.
Badakit Pedro Ziga jaunak, Jaurerria Nafarroako Diputazioari eman zionean, baldintza bat ezarri ziola, alegia, ezaugarriak bere hartan mantentzeko, deusetan aldatu gabe. Hori oso ongi iruditzen zait. Dena dela, harrezkero, hainbat hobekuntza egin dira, konparaziora, bainugelak, interpretazio zentroa, turismo bulegoa, aparkalekua, harrera zentroa eta etxola, jostalekua, gazte aterpea
eta abar eta abar.
Ziga jauna oso eskuzabala izan zen nafar guztiekin. Horixe bera eskatzen diot nik Nafarroako Gobernuko oraingo lehendakari Sanz jaunari, hau da,
izan dadila eskuzabala nafar guztiekin. Baita mugikortasun urriko pertsonekin ere. Eskubideetan
berdintasuna, besterik ez baitugu eskatzen. Mugikortasun gutxiko pertsonoi ere gustatzen baitzaizkigu kultura, aisia, natura eta abar.
Hori guztia lortzeko zer behar den, ba, adibidez, gehiago inbertitzea, Sanz jauna, Senda Vivan
bezalaxe.
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Irakurleak mintzo

Hau justizia hau
Xanti Begiristain
IRUÑEA
Suposatzen dut Espainiako Justiziak gauzabatzukongieginendituela, baina egia esanda, Egunkariaren auziarekinegitenaridirenaikusita, oso zaila da justizia
horretanpixkatxobatbakarrik ere sinestea.
Auzitegi Nazionalak
azkenean epaiketa eginen du Martxelo Otamendi,JoanMariTorrealdai, Iñaki Uria, Txema
Auzmendi eta Xabier
Oleagaren aurka, etakide izatea egotzita.
Zoritxarrez, gainera,
tankera horretako epaiketak ez dira bakanak
izanEuskalHerrianazken
urtehauetan. Denokgogoratzen ditugu, esate
baterako, Egin egunkaria eta irratiaren kasuak,
18/98auziaetabestehamaika.
Orain, nonbait, sinetsarazi nahi digute gorago aipatu ditudan pertsonak gaizkile huts,
amorratu, gorrotagarri
eta ezin arriskutsuagoak direla, alajaina!
Baina, ezagutzen ditugunokbadakiguguztiz
bestelakoak direla, hau
da, kultura zaleak, langile finak eta pertsona
apalak: idazleak, kazetariak, esatariak, euskaltzain osoak, erlijiosoak, egunkari zuzendariak,etaabar,eguneroaurpegia ematen dutenak
eta behien ere ezkutatu
ez direnak.
Pertsona horiek etakide bezala epaitu behar
baldin badira, uste dut
Euskal Herrian eta mun-

du osoan, beraiek bezalako beste milioika gizaki gaudela egoera berean, alegia, epaitu beharrekoak.
Nireelkartasunikhandiena Martxelo, Joan
Mari, Iñaki, Txema eta
Xabierrentzat. Baita auzi ekonomikoan ukituta
dauden guztientzat ere.
Eutsi goiari!
Hasieran esan dudan
bezalaxe, nekez sinestu
daiteke izpirik ere halako justizian.

Eraso faxista
Malerrekako Gazte
Asanblada
MALERREKA
Dagoeneko pasa dira pare bat, hiru urte Malerrekako herrietako
gazte talde baten ezinegonaren ondorioz MalerrekakoGazteAsanblada (MGA) sortu zela.
Hasiera hasieratik
MGA-ren helburua bertako jendeari eta gehien
bat gazteei eskaintza alternatibo bat plazaratzeaizanda.Gauregungo
gizartekapitalistakinposatzen duen gazte eredu sumiso eta indibidualistarekin hautsi eta
gazte kritiko eta konprometituak sortzea
Ordutikhona,askodira MGA-k bultzatutako
ekimenak:gazteegunak,
eskualdeko gazte topaketak, mendi ibilaldiak,
hitzaldiak, tailerrak, bideo emanaldiak,...
Guztiok dakigun bezala, nahiz eta penagarria izan, gaur egun horrelako edozer gauza antolatzeko dirua beharrezkoa da. Arazo honi

aurre egiteko inguruko
herritakobestetantxozna
bat jartzea izan da orain
arte erabili dugun bitartekoa. Hala nola Iturenen, Elgorriagan eta Donamarianjarriizandaeta
aurten lehen aldiz Legasan jartzea adostu genuen herriarekin.
Arazorik gabe burutu
genituen baimen eskaera eta muntaketa lanak
harik eta larunbat gaueannorbaittxoznarenbarruan sartu eta kutsu faxistakomargoketabatzuk
egin arte. Margoketa
hauek gorriz egindako,
parebat“diana”edo“gurutze” eta bi esaldi zekartzaten“Hemenez,Alde hemendik, Puta semeak” eta “Juan debalde se murio”. Honetaz
gaintxoznanaurretikjarrita zeuden pegatina asko zirriborratu eta zakarrontziko zaborra sartu
zuten barrura.
Malerrekako Gazte
Asanbladatikekintzahau
irmotasunez salatzen
duguetamargoketakburutu zituenari eta berdin
pentsatzen dutenei helarazi nahi diegu ez gaituelahorrelakoezerkgeldituko. Bide onean goazelabadakigu,herriagurekin dago eta honek
edozeinerasoriaurreegiteko indarra ematen digu.
Gurealdetik,orainarte bezala, herri hauetan
dinamikaezberdinakantolatzen jarraituko dugu,
gure herrien alde elkarrekin lan egin eta eskubide urraketa guztiak
borrokatzen, Malerreka
eta Nafarroaren alde lan
egiten, Euskal Herri berri baten bidean lan egiten.

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

Zuzenketa
oharra
TTIPI-TTAPAren TELEFONO GIDA 2009 liburuxkan akatsa dago
34. orrialdean. Iñaki
OLAIZOLAren iragarkian, telefono mugikorram e-Posta:
e Posta:

ren zenbakia ez da zuzena. Apunta ezazue,
mesedez, zenbaki zuzena: 670 417 499. Zalantzarik izanez gero,
begiratu iragarki zuzendua aldizkari honen 12.
orrialdean.
Barkamenak Iñaki
Olaizolari eta bezero
guztiei.

info@ttipi.net
Andutzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58

o

Faxa: 948 63 54 57
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Bota bertsoa
Ioar TAINTA (Lesakako bertso eskola)

Uda badoa
Uda aldean eguzkiarekin
goxotzen zaigu azala
epeltzen zaigu eguraldia
eta zuhaitz ondoko itzala
uda aldean gure umorea
ez dagonez nola hala
besta giroan eskolik gabe
denbora doa berehala
momentu onak oso azkar doaz
izar uxoak bezala.

Garai ederrak azkar joaten
dira udarekin batera
haizegoarekin eguzki aurrean
helatuarekin gainera
baina gauz denek badutelako
beti bere amaiera
bi hilabetez egon garenez
pilak kargatzen sobera
jada hartutako indarrarekin
gogoz berriro hastera.

Kantaria, musikaria, dantzaria,
irakaslea… bada zerbait gustatu eta oraindik egin ez duzuna?
Gauza asko… ez dakit…
Duela 9 urte TTIPI-TTAPAn esan zenuen musikari profesionala izatea zenuela amets
Hori esan al nuen! Asko gustatzen
zait musika baina… profesional
izatea gehiegi izanen da. Nahiago eguneroko lan bat eduki eta…
Halere, zure afiziorik garrantzitsuena musika dela esan daiteke?
Bai. Afizio bezala hobea da baina lanbide bezala gogorra.
Irakaslearen oporrak plazaz-plaza pasatu dituzu?
Aurten ez hainbeste baina oporrak udan izaten dira eta emanaldi gehienak ere bai.
Zenbat aktuazio ematen dituzu
urtean?
Asko, ez dakit zehazki. Kontzertuak, kantaldiak, bodak…
Nolako osasunean ikusten duzu
kantu zaletasuna?
Hobetzen ari denaren inpresioa
ematen dit baina, halere,
kanpoko musikak indar
haundia du.
Zein da gehien kantatzen duzun kantua?

Ez dakit, ‘Erribera’, Jotaren bat,
Xalbadorren heriotza,…
NoizkozurekantuzosatutakoCDa?
Keba, kantu bakarra dut nirea, ‘Zuri kantari’ anaia zenari eskainia.
Eskolan erabiltzen dituzun errekurtsoak izanen dira musika eta
kantua, ezta?
Bai, asko gainera.
Orain hasi behar bazenu ikasten,
gauza bera ikasiko zenuke?
Bai, nik uste dut baietz.
Buruan duzun asmo edo amets
bat?
Ni neu eta etxekoak ongi eta
gustora egotea.

 Jaione OLAZABAL  Aresoko gaztea
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BERA
UDALA  DIRULAGUNTZAK

127.800 euro
hartuko ditu Udalak
Kultur Etxean obra
batzuk egiteko
Harmailak
berritzeko
erabiliko da
batez ere

Udalak. Herriko eraikin
zahar bat zaharberritzeko proiektu bat idatzi
eta turismo-aterpea egiteko izanen da.

Ertz jaialdia
TTIPI-TTAPA

NafarroakoGobernuak herrialdeko kultur
etxeen artean banatuko
dituen 11 milioi horietatik zati bat Berako Udalarentzat izanen da, Kultur Etxean obra batzuk
egiteko. Zehazki
127.878,98 euro jasoko
dira, 255.757,96 euroko
aurrekontuaren %50a.
Dirulaguntza aurten eta
heldu den urtean hartuko da: 63.939,49 euro
2009an eta bertze
63.939,49euro2010ean.
Laguntza horrekin
hainbat berrikuntza eginen dira Kultur Etxean,
bertzeakbertze,harmailak berritu. Inklinazioan
paratuko dira eta aulki
berriak jarriko dira. Horrez gain, eszenatokiko
tresneria ere berrituko
da. Lanak urrian hastea
espero du Udalak.
PROIEKTU
TURISTIKOAK GARATZEKO
LAGUNTZA
NafarroakoGobernuak 43.200 euroko dirulaguntza ere hartu du

GaineanduguErtzjaialdiaren X. edizioa, bertze musiken jaialdia deitua.Bertzeurtebatezdenetariko musika doinuak entzuteko aukera izanen da Beran, Donostian eta Tolosan (Gipuzkoa) eta Hazparnen (Lapurdi). Aurten hamar urteko ibilbidean ezagututako hainbat artista gonbidatu dituzte berriz.
Irailaren 9an emanen
zaio hasiera Donostiako
Tabakaleran, eta biharamuneanereTabakaleran
izanen da Ertz jaialdia.
Hilaren 12an Berako
Kultur Etxean Toshimaru Nakamura & Ignaz
Schick; Ander Lipus, Miren Gaztañaga & Xabi
Strubell; Gregg Kowalsky; Alex Mendizabal eta
Tzesnek kontzertua eskainiko dute. Hilaren
13an,Kaxernagaztetxean Mattin, Emma Hedditch,AnthonyIles & Howard Slater; Alex Mendizabal,JakobaErrekondo, Juan Jose Aranguren;AdiBera;IñigoUgarteburu eta Mursego

ARGAZKIA: ASIER GOGORTZA

Bortzirietatik Veneziara
Erromako ACE (Associazione Culturale Euskara) elkarteak gonbidatuta Xabi
Erkizia lesakarra eta Asier eta Ibai Gogortza eta Iñigo Telletxea beratarrak Venezian (Italia) izan ziren uztail hondarrean Arte Biurtekoan parte hartzen, Oier
Etxeberria, Maialen Lujanbio eta Judith Monterorekin batera. Nazioarteko arte
topaketa honetan parte hartzen ari den Kurdistango ordezkaritzak Euskal Herrian egindako grabaketez osatutako soinu maparen inguruan interesa agertu
zuen, eta horren harira, joan ziren Veneziara. Aipatu soinu mapaz gain, bertze
hainbat lan ere eraman zituzten hemendik. Bertzeak bertze, Nafarroako Agoitz herria eta Veneziaren arteko antzekotasunak erakutsi zituzten, etorkizunera
begira zenbait adituren ustetan urak bi leku hauek hartuko dituelako. Irudi eta
soinu muntaian herri hauen oraina eta etorkizuna erakutsi zuten, eta Ornitorrinkus taldearekin kontzertua ere eskaini zuten. Azaroa bitartean hantxe izanen dira euren proiektuak ikusgai, artelan kurduen tartean.

etorriko dira.
Irailaren14anTolosako Bonberenea eta Donostiako Artelekuk hartuko du lekukoa eta eta
19an Hazparnek.

Matrikulazioa
Musika Eskolan
IsidoraFagoagaUdal
Musika Eskolak ikasturte berrian matrikulatzeko epea zabaldu du.
Haur, gazte zein helduek irailaren 11 arte izanendutehorretarakoaukera. Bulegoa 9:30etik
13:00etara dago irekia.
Bertzalde,aipatu,irailaren 9an, kontzertu pedagokikoa eskainiko
duela Musika Eskolak,
18:30ean eskolako areto nagusian.

ARGAZKIA: LUIS IRAZOKI

Argiak Matzadan
Denboraldi berriko entrenamenduak baldintza egokietan egiteko aukera izanen dute Gure Txokoa futbol taldeko jokalariek. Uztailaren 30az geroztik argiteria berria baitu Matzada futbol-zelaiak. Apirilean
Gure Txokoak, Gipuzkoako Futbol Federazioak eta
Udalak hitzarmena sinatu zuten, eta horren bidez,
90.000 euro inguru kosta diren lanak osorik Federazioak ordaindu ditu.
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LESAKA
GIZARTEA  ATXILOKETA

Andoni Sarasola
Frantzian atxilotu eta
kartzeleratu dute
Elkartasun
manifestazioa
galerazi zuen
Guardia Zibilak
abuztuaren
22an herria
erabat hartuta
Aitor AROTZENA
Andoni Sarasola herritarraren eta bertze bi lagunen atxiloketa salatzeko
abuztuaren 22an “Errepresioa ez da bidea” izenburupean deitutako manifestazioa ez zen egin, herria erabat okupatu baitzuen Guardia Zibilak. Herri sarreretan kontrol izugarriak jartzeaz gain, herri barnean ere
hainbat eta hainbat guardia
zibil ikus zitekeen egun horretan eta plazara sartzea
debekatu zuten, baita pasiatzenzebiltzanherritareta
kanpotarrei ere. Gisa honetara,manifestazioaezzen
egiterik izan.
Gauza beretsua gertatu zen Andoni Sarasolaren
atxiloketareninguruaninformatzeko abuztuaren 19an
deitua zegoen batzarrean
ere.Orduan,120guardiazibil zenbatu zituzten herrian. Batzarra plazan egitekoa bazen ere, dena hartua
zegoela eta Herriko Etxean
egin zen. Batzarra bukatuta elkarretaratzea egiteko
asmoa zen, baina Guardia
Zibilak debekatu egin zuen
etaudaletxetikateratzenzirenak bideoan grabatu zituen. Bi minutu eman zituzten jendea sakabanatzeko.

Abuztuaren19an atxilotu zituzten Saboya departamentuan eta 96 orduko
inkomunikazioa bukatuta,
Andoni Sarasola, Aitzol
Etxaburu eta Alberto Matxain kartzeleratzeko agindua eman zuen Laurence
Le Vert Pariseko epaile bereziak, “ekintza terroristak
egiteko gaizkile taldeko kideak” direlakoan eta “armak edukitzeagatik”.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

120 GUARDIA ZIBIL

Bazkidearen Eguna ospatu zuten kiroldegian abuztuaren 21ean

Informazio batzarra
egin behar zen egunean 120 guardia zibil
zenbatu zituzten. Manifestazio egunean
gehiago ere baziren.

Bazkidearen Eguna ospatu zuten joan den abuztuaren 21ean kiroldegian. Goizean, orientazio proba antolatu zuten eta kiroldegitik maparekin eta argibideekin abiatuta, Fraingo magalean barna ibili ziren partehartzaileak, gordetako txokoen bila, berriz ere kiroldegira itzultzeko.Segidan, ttikienentzako jokuak hasi
ziren: igeriketa txapelketa, aulki-jokoa, zapiaren jokoa, arraultze-kutxara karrera, sagar-jokoa… Eguerdian paella-jatea izan zen eta bazkalondoan, tai-chi
erakustaldia igerilekuko belagian. Ttikienek, zinema ere izan zuten ikusgai, egunari behar bezalako akabaila emateko.

Bittiriako bestak
hilaren 11tik 13ra
Irailaren 11n, ortziral
arratseko 21:00etan botako da Bittiriako bestetako txupinazoa eta kalejira eginen da. Ordubete lehenago patata
tortilla eta Bittiria auzoko II. trikitixa txapelketak hasiko dira.
21:30ean txootx! berendu afaria eginen da eta
23:00etan rock kontzertua The Marrantak eta
The Cheesy Poofs taldeekin.
Larunbatean, irailaren 12an, txistulariekin
diana eginen da
10:00etan. Herri kirol

saioa izanen da eguerdian eta bazkaria
14:30ean, Mañukorta,
Jon Maia eta Estitxu
Arozena bertsolariekin.
Trikitilariak ere ariko dira. 19:30ean berbena
izanen da Gaubela taldearekin eta egun osoan Lesakako txaranga
ariko da.
Irailaren 13an, igande goizeko 11:00etan
haur jokoak izanen dira Eltzeta plazan eta kros
herrikoia eguerdian.
Arratsaldean, 17:30ean
ipuin kontalaria ariko da
eta 18:30ean trikitixa jaialdia izanen da, auzoko bestak bukatzeko.

Beti Gazte
jokalari bila

Itsaso Fagoaga
zortzigarren

2009-2010 denboraldian jubenil, kadete,
emakume eta nesken
futbol-7 taldeetan jokatzeko jokalariak behar
ditu Beti Gaztek. Interesatuek 666966888 telefonora (Salva Iantzi)
deitu behar dute. Helduen kategorian bi talde izanen ditu denboraldi honetan Beti
Gaztek, Ohorezko mailan nagusia eta Gipuzkoan Erregionaleko
lehen eta bigarren maila biz bat egin ondotik
sortu den Gorengoen
mailan bigarrena.

Itsaso Fagoagak
zortzigarren postua eskuratu zuen Kroaziako
Osijek hirian jokatu zen
Europako Skeet Olinpiko txapelketan. Tiralari
lesakarra, oraindik junior kategoriakoa bada
ere, finalean sartzetik
plater bakarrera gelditu zen. Halere, iazko bederatzigarren postua
hobetu du. Orain, irailaren 5 eta 6an Irunen jokatuko den Espainiako
Kopa prestatzen buru
belarri ari da lesakar
gaztea, iazko garaipena defendatzeko.
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ETXALAR
OSPAKIZUNAK  AISIALDIA

Arrakasta handiz ospatu da
Erraldoien Lehen Topaketa
Giro onak ez
zuen hutsik egin

Pertsonaia
Iñigo LASAGA

Sarako
Kontrabandisten
lasterketako
irabazlea

Joseba eta Nerea

Arrakasta handiz ospatu zen abuztu hasieran Etxalarko Erraldoien
I. Topaketa. Altxata Kultur Elkarteak antolatuta,
jende parrasta hurbildu
zenplazabazterreragoizean goizetik eta hainbat herritatik etorritako
erraldoi eta buruhandiekin batera, kalejiran ibili
ziren denak.
Arratsean gaupasa
izan zen gazteek antolatuta. Altxatakoek taloen
postuaparatuzutenfrontoian eta gazteek txosna. Bisai, Kuber eta Luz
de Putas taldeak kontzertua eskaini zuten eta
OiartzungoZozongobatukadak giroa alaitu zuen kontzertutik kontzerturakotartean.Gauaakabatzeko, herriko bi DJk,
TolareetaAldalurrek,musika paratu zuten. Goizalderaluzatuzenbesta.
Lerro hauen bidez,
Altxatak eskerrak eman
nahi dizkie erraldoien to-

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENA
Erraldoien topaketako protagonistak.
paketan parte hartu eta
eurenlaguntzaemanzuten guztiei.

Ikasturte hasiera
desberdina
Modu berezian hasiko dute Landagain eskolako haurrek ikasturte
hau. A gripea dela eta,
Maria Kutz Nafarroako
Osasun kontseilariak aitzineratu bezala, hiru aste desberdinetan hasiko
dira ikasleak. Junkal Altzuguren zuzendariak
baieztatu digunez, «irailaren 3an Haur Hezkun-

tzakoak eta 1. ziklokoak
hasiko dira eta hilaren
9an 2. eta 3. ziklokoak».
Gripe-epidemiarik ez
sortzeko Gobernuak
martxanparatutakoplan
bereziaren barruan dago ikasturtea modu mailakatuan hastearen erabakia.

Ikastaroak
Word eta Excel programak erabiltzeko bi
ikastaro antolatu dituzte
Kultur Etxean. Lehena
irailaren 7tik 11ra izanen
da,word-ekoa,16:00eta-

tik 18:00etara. 10 ordu
iraunen ditu. Bigarrena,
excel-ekoa,irailaren14tik
18ra izanen da. 15 euro
balioko ditu bakoitzak
eta Kultur Etxera deituta eman behar da izena
(948 635386).

Postuen subasta
Larunbat honetan,
irailak5,eginenduteUsategietako ehiza postuen
enkantea. Urtero bezala, Herriko Etxeko batzar
a re t o a n i z a n e n d a ,
12:00etatik aitzinera.

Sekulako sasoian dago Iñigo Lasaga.
Abuztuaren 23an Sarako Kontrabandisten
Lasterketa ezagunean txapeldun izan zen
43 minutu eta 27 segundoko denborarekin. Aurten parte hartu duen kasik lasterketa guztiak irabazi
ditu Lasagak eta liderra da Nafarroako
Mendi Lasterketa Kopan. Bertze hiru lasterketa gelditzen zaizkio zirkuitoa osatzeko, Uharte-Arakilen
irailaren 20an, Olaztin
26an eta Etxarri Aranatzen urriaren 4an.
Martxa ederrean doa
eta horrela segitzen
badu, irabazle izanen
da. Animo!
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ARANTZA
HEZKUNTZA  IKASTURTE BERRIA

Zazpi neskamutiko berri izanen
dira ikasturte
honetan
Ohi bezala
irailean goizez
bakarrik izanen
dute eskola
Nerea ALTZURI

Batzuk oroitzapen
onak ditugu eskolako lehenengo egun haiei buruz solasean aritzen garenean; bertze batzuek
ezhainonak…Bainabeti ailegatzen da eskolan
hasteko eguna. Urduritasunak, negarrak, jostetak, lagun-artea, gauza berriak ikasteko grina… izaten dira aitzinetik eta denboraldi horretan etxeko goxotasunaz
gain,ikaskideetamaixuen eskua ere ezinbertzekoak dira.
Bukatu zaizkie aunitzei oporrak eta ailegatu zaie zazpi neska-mutikori eskola ezagutzeko
ordua. Egoitz, Bihotz,
Eneritz, Xuban, Ekai, Aimar eta Oihan ikasle berriak dira. Egokitzapen

prozesuan izanen dira
eta laster seguru gaude
etxean bezala sentituko
direla.
Batzuk berriak eta
bertzeek eskola zaharra
utzi eta ikastetxe haundiagora joateko bidea
hartua izanen dute. Eskolako bidean urte aunitz dituzte denek aitzinetik. Bitartean, guk garai haiek oroitzeko baliatu ditugu lerro hauek…
Puf! Zenbat urte pasatu
diren!

 FLASH

Euskara
Batzordearen
bilera
Lanean segitzen du
Euskara Batzordeak
eta hurrengo bilerarako hitzordua ere egin
du: irailaren 18an izanen da, 16:30ean. Esku artean dituen
proiektuen artean,
Arantzako telefono gida egitea dago.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udako hilabeteak
Ikasturte hasieran, herriko berriak idazterakoan, udako azken asteak nola joan diren aipatzeko probexten dugu tartetxo hau. Uztaila akaututa, denak besten esperoan egon ginen. Abuztuaren 14ko arratsaldean Amabirjinak lehertu ziren, Martin
Ibarrola musikariak botatako txupinazoarekin. Urte aunitzetako txistulari lana eskertu nahi izan du herriak aurten. Hala, Amabirjin Egunean, meza ondotik, omenaldia egin zitzaion Martini, udal ordezkariek plaka eder bat eman zioten eta aurresku bat ere dantzatu zitzaion. Bertzalde, bestetan, musika, dantzak, presoen aldeko brindisa, kirolak, afari-bazkariak, suzko zezenak, mus txapelketak, elizkizunak,
bertsolariak, sagardotegi ibiltaria, haurrentzako joko eta pailazoak, bingoa, dantza lehiaketa... izan dira. Berrikuntza pare bat ere ezin aipatzeke utzi. Herriko 20
bat lagunek osatutako batukada taldeak arrakasta lortu zuen Amabirjin Egunez.
Arratsaldean hasita, musikariak karrikaz karrika ibili ziren goizaldeko ordu ttikiak
arte eta giro paregabea izan zen. Astelehen goizean, berriz, hamar probez osatutako norgehiagoka izan zen, herriko seme-alaben eta dagoeneko aranztartuak diren gazteen artean. Ekitaldi arrakastatsua izan zen hau ere. Bestak bukatu eta hiru egunetara, Arantza Rock 2009 ospatu zen. Eguerdian koadrillek Ekaitza Elkartean eurek prestaturiko bazkaria dastatu zuten, eta triki-poteoa eta jokoak egin
ziren arratsaldean. Gauean, bortz musika taldek zuzeneko kontzertuak eskaini
zituzten. Talde euskaldunak izan ziren, eskualdekoak zein urrunxeagoakoak. Esne Beltza taldean, adibidez, Iban herriko bateriajolea aritzen da. Jende aunitz bildu zen eta giro ederra sortu zen. Baina Gazte Asanbladatik azpimarratu dutenez,
lanerako jende guttiegi. Ia betikoa, maila hauetako ospakizunak antolatzean.
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IGANTZI
KIROLA  TXIRRINDULARITZA

XIX. Mendi Bizikleta
Ibilaldia eginen da igande
honetan
23-25 km egin
beharko dituzte
txirrindulariek
TTIPI-TTAPA

Biltoki Elkarteak antolatuta, mendi bizikleta
ibilaldiaren XIX. edizioa
eginen da igande honetan, irailak 6. 10:00etan
hasiko da itzulia eta txirrindulariek joan den urteko ibilbide berdintsua
eginbeharkodute:herritik abiatu eta Berrizaun,
Pagola mendia, Aranibar (Arantza) eta Unanu
aldean barna pasatuz,
herrira buelta. Ibilbidean
aldaketattikibateginbehar izan da, Berrizaungo
obrak direla-eta. Halere,
beti bezala, 23-25
kilometro egin beharko
dituzte. Ibilbidearen ondotik, kirol materiala
zozketatuko da aurten
ere eta parte-hartzaile
guztientzatgosariaemanen da.
Joan den urteko edizioa arrakastatsua izan
zen, 52 txirrindulari elkartu baitziren irteera
puntuan. Helmugan, nahiz eta sailkapen ofizialik
ez izan, Joxe Mari Goia
herritarra izan zen lehena. Bigarren postua bertze igantziar batek lortu
zuen, Biltokiko Aitor Almandozek, eta hirugarrena Joxe Mari Goiaren
taldekide batek: Urko
Munduatek.

Joxe Mari Goia
igantziarra,
iazko edizioan
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SUNBILLA
AZPIEGITURAK  GASA

Udazkena
akitzerako
ailegatuko da
gas naturala
260.000 euroko
inbertsioa egin
omen du Gas
Navarrak
Jaione OTXANDORENA

Lesakatik Elizondoraino eramanen duen
gasbideko lanen barrenean, sunbildarrak izanen gara gas naturala
etxean izanen dugun leh e n a k . A b u z t u a re n
25ean frontoian egindako bileran jakinarazi zenez, herriko 200 familia
baino gehiagok izanen
dugu zerbitzu honetara
sarbidea.
Aipatu bileran, Paco
Errandoneaalkatearekin
batera, Jose Antonio
AyesaNafarrokoGobernuko Industria SegurtasunZerbitzukozuzendaria,AngelBoillosGasNavarrako zuzendari nagusia eta Celestina Lopez,
enpresa bereko zuzendari komertziala izan ziren azalpenak ematen.

Herriko gasifikazio faseen berri eman zuten
eta udazken hondarrerako zabalduko dela
adierazi zuten.
Gas Navarra enpresak 260.000 euro inguru
inbertitu omen ditu dagoenekoherrirakobeharrezkoak diren azpiegituren eraikuntzan.

UTZITAKO ARGAZKIA
Gas Navarrak abuztuaren 25ean eskaini zuen azalpen bilera.

Ikasturte hasiera
aurreratua
Komunikabide eta
ahoz-aho dabilen A gripea delakoari aurre egiteko neurriak hartu ditu
Nafarroako Gobernuak.
Horietako bat ikasturte
hasieran aldaketak egitea izan da. Hala, ikastetxe bakoitzean ez dira
ikasle guztiak egun berean hasiko, txandaka
baizik. Sunbillan ere,
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. eta
2. mailako ikasleek ortzegunean hastekoa dute ikasturtea eta zaharragoek irailaren 9an.

ARGAZKIAK: ONDIKOL ETA J. OTXANDORENA

Giro ederrean joan dira aurtengo Santiburtzioak
Besta ofizialak bortz egunetan izaten baldin badira ere, aurtengoan, gazteek
antolatutako kontzertu eta gaupasarekin eta Ramon Latasa Saria igandez egin
zela-eta, zazpi egunetako bestak izan ditugu. Egunez izandako ekitaldietan
jende ugari ibili da.
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DONEZTEBE
UDALA  BERDINTASUNA

Kontziliazio Ituna
lantzeko bilkura
eginen da heldu
den astelehenean
udaletxean
ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEA

Kontziliaziorako
Herri Ituna
programan
parte hartu nahi
du Udalak
TTIPI-TTAPA

Kontziliaziorako Herri Ituna sinatzeko programaabiatuduUdalak.
Joan den ekainaren
1ean, INAI Nafarroako
Berdintasunaren InstitutuakpaktuamartxanparatzekoUdalareneskaera onartu zuen, egunerokoan, familian, lanean
eta bizitza pertsonalean
kontziliazioa bultzatzeko helburuarekin. Izan
ere, gaur egun, oraindik
ereagerikoakdiraeguneroakoan gizon eta emakumeekdituztendesberdintasunak.Itunarekinlana, aisialdia eta familia
bizitzaren arteko kontziliazioa bilatu nahi da.
Itunalortzekobidean,
lan batzordeak sortzea
izanen da eman beharreko lehenbiziko pausoa, eta horretarako, herriko gizarte eragileei
gonbidapena luzatu die
Udalak. Bilkura astelehenean, irailak 7, eginen
dute udaletxean, 16:30ean. Bi batzorde eratu
nahi dira, instituzionala
eta teknikoa, eta behin
horieginda,laguntzateknikoarekin, ituna diseinatzen hasiko dira.

Web orri berria
Internetek duen garrantziaz jabetuta, Udala web orria prestatzen
ari da. Gisa guzietako informazioazintzilikatunahi
du: turismoa, jarduera
ekonomikoa,argazkigaleria, berriak, herria eta
herritarrak, Udala... Eredua ikusgai dago:
www.doneztebe.es.

Udako Kirol Eskola ‘arrakastatsua’
Antolatzaileak hagitz kontent gelditu dira Erreka Kirol Elkartearen ekimenez egin
den Udako Kirol Eskolak izandako erantzunarekin. »Inoiz baino arrakastatsuagoa» izan dela adierazi diote Ttipi-Ttapari. 43 haur eta gaztek parte harte dute. Hala, hasiera batean, bi taldetan banatzea zen asmoa, baina harrera ona
izan duenez, hiru multzotan banatuta ibili dira. Ibai Marizkurrena begiraleak
kontent egon dela erran digu eta balorazio arront positiboa egin du aurtengo
edizioaren inguruan.

Entrenatzaile
berriak Errekan
Berrikuntzanabarmenekin hasiko du denboraldiaErrekakoseniorren
taldeak:entrenatzaileberriekin.Urteetantaldenagusiko entrenatzailea
izan den Txomin Mindegiakagurerrandieseniorrei eta bere ordez, DaniUrrotzgazteluarraketa
IbanEzkurradonamariarrak hartu dute lekukoa.
TtikitatikErrekakojokalariakizandakoakdirabiak,
bainaaitzinekodenboraldian belauneko lesioak
tarteko taldea utzi behar
izan zuten. Sunbillan bizi den Juanjo Ramos
baztandarrarenlaguntza
izanen dute. Azken honek ere taldea aitzineko
denboraldian utzi zuen.
MINDEGIA INFANTILEKIN
TxominMindegia,berriz, harrobiarekin hasiko da eta infantil taldekoarduradunaizanenda,
Pilar Olallarekin batera.

ARGAZKIA: WWW.ERREKA.ORG

Errekako bandera Europako tontorrik altuenean
Europako gailurrik altuena den Elbrus mendia zapalduta gustura gelditu dira
Erreka mendizale elkarteko bortz kide. Kaukaso aldean dagoen mendiak 5.642
metroko altuera du eta Alejandro San Miguel Sanba, Igor Agesta, Joxerra Aldabe, Tomas Sanz eta Roberto Ordax hantxe izan ziren uztaileko azken astean. Herritarrekin batera, Sakanako bi, eta Iruñeko eta Irungo bertze bina lagun
ere joan ziren. Aitzinetik prestaketa batzuk egin ondotik, igoera egunean, goizaldean 2:00etan utzi zuten aterpea eta 11 orduren ondotik, gailurra 13:00etan
zapaldu zuten. Nekatuta, eta zero azpitik 15 eta 20 gradu zirela, baina egindakoarekin kontent daude mendizaleak. Elbrusek Errekako bandera nolakoa den
ere badaki dagoeneko.
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URROTZ
UDALA  LTD (LURREKO TELEBISTA DIGITALA)

Seinalea Zubietako errepikagailutik
hartzen dutenek eskura dute LTDa
Horrela, herritar
gehienek kanal
digitalak ikus
ditzakete
Joseba URROTZ

Honezkero gehienek
jakinen badute ere,
martxan dago Lurreko
Telebista Digitala Zubietako errepikagailuan,
alegia, antena horretatik seinalea hartzen dutenek kanal digitalak sintonizatzen ahal dituzte.
Etxe gehienetan aipatu
antenatik hartzen dute
seinalea, eta beraz, herritar gehienek LTDaren
bidez emititzen diren kateak ikus ditzakete.

Plan Munizipala
abian
Akitu da Plan Munizipal berria egiteko lanen

adjudikazioa.Hiruenpresa aurkeztu ziren, eta
udaleko zinegotzi, NasursakoteknikarietaNafarroako Gobernuko ordezakariek erabaki zutenez, Jose Ignacio ArribasEtxebestearkitektuak eginen du plan berria.
Aitzineko arau subsidiarioakzaharkituakgelditu dira, eta zorrotzegiakizateazgain,hurrengo urteetan herria nola
garatu eta beharrak zehazteko arauak berritzeko beharra dago.

Dirulaguntzarik ez
Nafarroako Gobernuak nekazaritza azpiegiturak hobetzeko urtero ateratzen duen laguntza deialdian, ez du dirurik eman eskatu ziren
lanak egiteko. Hortaz,
bertze baterako utzi beharko dira asmo horiek.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Bertze labaderoa konponduta
Krisialdirako prestatzen ari gara, eta argia mozten baldin badigute, garbitzeko
makinak balioko ez dutenez, orain bigarren labaderoa konpondu dute enplegu zerbitzuak ematen duen laguntzekin hartutako langileek: Ariztietako iturriaren labaderoa, hain zuzen. Herri inguruan konpondu zena bezala, dotore gelditu da baserri inguruan dagoen hau ere. Dena den, aipatzekoa da, labadero
hau herrian zegoela lehenago. Duela 60 bat urte herritik orain dagoen tokira
eraman zen.
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ITUREN
OSPAKIZUNAK  JOALDUNAK

Dena prest dago irailaren 19an
eginen den Joaldunen Egunerako

GIZARTEA

Bazkarirako
txartelak
herriko denda
eta ostatuan
salgai daude

TTIPI-TTAPA

Arkaitz MINDEGIA

Joaldunak eta Ibintza Kultur Taldea lanean hasiak dira dagoeneko, irailaren 19an, larunbatarekin, ospatuko
den Joaldunen Egunerako. Egun osoko egitaraua ere zehaztu dute:
Goizean 9:30 aldera
plazan elkartu eta
Ameztira joanen dira
joaldun, trikitilari eta
herritarrak. Sotilenea,
Xunbilenea, Amairun
borda, Altxunekoborda
eta Zubialdeko baserrietara bisita eginen dute
eta etxekoek pintxo eta
tragoxka goxoekin hartuko dituzte, urtero bezela.13:00etan plazan
herri-kirol erakustaldia
izanen da eta bertsolar i a k e re a r i k o d i r a .
14:30ean bazkaria izanen da Herriko Etxeko

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Joaldunen Egunak 25 urte bete zituen iaz eta joaldun andana elkartu zen.
Ganbaran eta ondotik
dantzaldia izanen da
FRANTZISKO akordeoilariarekin.
Bazkarirako txartelak herriko ostatu eta
dendetan salgai daude.

Ander Erasun
Herriz-herriko bestekin batera, lanean ibili
da Ander Erasun aurtiztarra. Bestetako egitarauetan aizkora apustu eta ekitaldi ugari ikusi ditugu eta erakustal-

di aunitz eman ditu
Anderrek bertze aizkolariekin batera.
Horrez gain, ezin
ahantzi, uztailaren 24an
Azpeitian jokatu zen 23
urtez beheitikoen Urrezko Aizkolarien finalean
parte hartu zuela. Erasunek ezin izan zuen
Atutxa II.a menperatu.
Bizkaitarrak 20 minutu
eta 44 segundo behar
izan zituen lanak akitzeko eta Aurtizkoak 23

minutu eta 2 segundo.
Zorionak, hala ere, eta
segi horrela!

Ikasturte hasiera
A/H1N1 gripeari aitzin egiteko Nafarroako
Gober nuko Osasun
kontseilariaren erabakiz, ikasturtea mailaka
hasiko da Nafarroan. Iturengo eskolan ere, ttikienak irailaren 3an eta
nagusiak hilaren 9an hasiko dira.

Etorkinak
integratzeko
subentzioak
Etorkinen integraziora zuzendutako ekimenak landu ditzaten
1.442.817€ko dirulaguntza emanen die
Nafarroako Gobernuak udal erakundeei.
Eskualdean, Baztango Udalak 22.425,34
euro hartuko ditu:
14.882,90 euro gizarte zerbitzuetarako,
4.788,97 sentsibilizaziorako, 1.900€ parte-hartzerako eta
853,47 haur eta gazteei zuzendutako programetarako; Malerrekako Mankomunitateak 20.798,11€ jasoko ditu: 15.535 Gizarte Zerbitzuetarako, 2.347,05€ haur
eta gazteen programetarako eta bertze
1.277,06 euro sentsibilizaziorako; Leitzaldeko Mankomunitateak 9.481,35€ jasoko ditu, 5.531,35€ gizarte zerbitzuetarako
eta 3.950 euro partehartzerako. Bortzirietako Mankomunitateak,
azkenik,
27.214,56€jasoko ditu, 15.815,36€ gizarte zerbitzuetarako,
5.088,28€ sentsibilizazioa lantzeko,
3.556,14 haur eta
gazteen kanpainetarako eta 460,99 emakumeentzako.
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ZUBIETA
KIROLA  OSPAKIZUNAK

Merezitako
omenaldia jasoko
du Mindegiak
irailaren 12an
44 aizkolari eta
7 harri-jasotzaile
bilduko dira
herriko plazan
Fermin ETXEKOLONEA

60 urterekin eta sasoi
betean. Aizkolari onenetakoa dela esatea ere ez
da gehiegizkoa. Eta aurten 60 urte bete dituelako eta bere ibilbidea gogoan, omenaldia eskainiko dio herriak irailaren
12an, larunbatarekin.
10:30ean meza izanen

da Mindegiaren omenez
eta 11:00etan herri kirol
jaialdihaundiahasikoda:
44 aizkolari eta 7 harrijasotzailek erakustaldia
eskainiko dute.
Aizkolari hauek ariko dira: Donato Larretxea, Angel Arrospide,
Floren Nazabal, Jose
MariOlasagasti,JuanJoseLopez,LuisTxapartegi,UnaiOtaño,DanielVicente, Antonio Senosiain, Patxi Mindegia, Arria
V.a, Jose Angel Zubiaga,LuisMariBelarra,JosebaOtaegi,JonRekon-

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Mikel Mindegia aizkora eskuan.
do,XabierMindegia,Atutxa II.a, Arkaitz Jauregi,
Mugertza II.a, Raul Castro, Jose Juan Barberena, Antonio Jaunarena,
JoseAntonioLoiarte,Felix Etxeberria, Manolo
Kañamares, Joxe Ugarteburu,MugertzaI.a,JoseEtxebeste,GabrielSaralegi, Jesus Agite, Jose Aierbe, Jose Mari
Mendizabal, Patxi Astibia, Arria II.a, Arria III.a,

AnderErasun,OihanLarretxea, Ruben Saralegi,
Arkaitz Olano, Julen Kañamares, Rodriguez II.a,
Kenari Erasun, Iker Vicente eta Mikel Zabaleta. Eta harri-jasotzaileak hauek: Saralegi, Iñaki eta Inaxio Perurena,
Izeta I.a, Izeta II.a, Izeta
IV.a eta Josetxo Urrutia.
Lizaso eta Telleria
bertsolariakereeurentartea izanen dituzte.

Bestalde, herritarren
izenean, aurreskua dantzatuko zaio Mindegiari,
eta Udalak oroigarria ere
emanen dio.
Herrikirolsaioarenondotik, 14:30ean, herri
bazkaria izanen da. Sarrerak udaletxean daude salgai, eta, aipatu,
herritarrek lehentasuna
izanendutela.Bazkalondoan, dantzaldia izanen
da MODESTOrekin.

LEGASA
ERASOAK 

Malerrekako Gazte
Asanbladaren
txosnaren aurkako
pintadak Legasan
Abuztuaren
22ko arratsean
egin zituzten
TTIPI-TTAPA

EskualdeanzeinEuskal Herriko bertze tokietan ugaritzen ari dira
azken aldian pintadak.
Eskualdeari dagokionean, azkenak Legasan
egindakoak izan dira.

Urtean zehar antolatzen dituen gastuei aitzin egiteko, Malerrekako Gazte Asanbladak
txosna paratu zuen Legasan, San Agustin besten atarian. Bada, bestak hasi baino lehenago,
abuztuaren 22ko arratsean, pintadekin azaldu zen txosna. Norbait
barrenean sartu eta pintura gorriz hainbat idatzi
egin zituen.

UTZITAKO ARGAZKIA
Idatzi hauek agertu dira Malerrekako Gazte Asanbladaren txosnan.
Diana edo gurutzea
marrazteaz gain, esaldi
hauek idatzi zituen: Hemen ez, alde hemendik,
puta semeak eta Juan
debalde se murio. Txosnako pegatina eta kartelak gorriz pintatu zituen eta zaborra ere sartu
zuen barrenera.

Gazte Asanbladak
gertaerasalatu,eta«pintadak egin zituztenei eta
berdin pentsatzen dutenei» mezu argia luzatu
die:«ezgaituezerkgeldituko.Bideoneangoazela badakigu, herria gurekin dago eta honek edozein erasori aurre egite-

koindarraematendigu».
Gaineratu duenez, «gure herrien alde elkarrekin lan egin eta eskubide urraketa guztiak borrokatzen jarraituko dugu, Malerreka eta Nafarroaren alde lan egiten,
Euskal Herri berri baten
bidean lan egiten».
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OITZ
BESTAK  AMABIRJIN BESTAK IRAILAREN 4TIK 8RA

Igandean pilota partidak eta aizkora
apustua izanen dira goiz arratsaldez
Astearteko
herri bazkarian
Sustrai Colina
eta Julio Soto
ariko dira

ORTZIRALA 4
20:00etan altxaferoa
bestei hasiera emateko. Ondotik Doneztebeko txistulariak herrian
barna. 21:00etan Baztan Zopak Herriko Ostatuan. Gauez dantzaldia AZPEITIA-AZKOITIA taldearekin.

LARUNBATA 5
11:00etan gaztetxoen
txapelketako laxoa partida. 17:00etan haurrendako jokoak plazan.
17:00etan herriko artisauen erakusketa. Ondotik haur eta helduentzako txokolatea. Arratsaldez eta gauez dantzaldia LAIOTZ taldearekin.

IGANDEA 6
11:00etan afizionatuen
arteko pilota partidak.
17:30ean aizkolariak:
Ander Erasun (Aurtitz),
Oihan Larretxea (Bera),
Raul Kastro (Urrotz) eta
Ruben Saralegi (Leitza).
19:00etan herritarren arteko VI. Patata Tortilla
Lehiaketa. Ondotik tortilla, xingarra eta txistorra jatea. Arratsalde eta
gauezdantzaldiaFRANCISCO SANTXOTENA
akordeoilariarekin.

ASTELEHENA 7
11:00etan mus txapelketa elkartean. Arratsaldez I. Ajoarriero
Lehiaketa. Arratsaldez
jokoak herritarren artean. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia JEXUX MARI akordeoilariarekin.

ASTEARTEA 8
11:00etan Meza Nagusia. Ondotik luntxa Herriko Ostatuan. 14:00-

Oizko Udalak

ARGAZKIAK: JAIONE
Aurten ere ez da umorerik faltako bestetan.
etan herri bazkaria, Sustrai Colina eta Julio Soto bertsolariekin.
17:00etan toka eta so-

besta zoriontsuak opa dizkie
herritar eta bisitari guziei

katira txapelketa herritarren artean. Arratsaldez eta gauez dantzaldia JEXUX MARI akor-

deoilariarekin. Ondotik
bestei akabera emateko kalejira eta GAIXOA
NI.
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ERATSUN
BESTAK  LOKARIKO AMABIRJIN BESTAK IRAILAREN 4TIK 8RA

Larunbatean Mindegia eta Nazabalen
artean aizkora apostua jokatuko da
Astearteko
goizean aizkora
apustua izanen
da eta pilota
partida
arratsaldean

ORTZIRALA 4
19:00etan suziriak herriko festei hasiera emateko. Ondotik kalejira
herriko trikitilariekin.
Gauez dantzaldia TRAKETS taldearekin.

LARUNBATA 5
9:00etan txistulariak herrian barna. 14:00etan
herri bazkaria KUPELA
taldearekin. 18:30ean
aizkora apustua Mindegia eta Nazabalen artean. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia TRAKETS taldearekin.

IGANDEA 6
9:00etan txistulariak he-

rrian barna. 11:00etan
pasta lehiaketa. Ondotik dastaketa. Goiz eta
arratsaldez umeen parkea, karts eta gaztelu
puzgarriak. 18:00etan
Leitzako dantzarien
saioa. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia MODESTOrekin.

ASTELEHENA 7
9:00etan txistulariak herrian barna. 11:00etan
herriko mus txapelketa.
Sariak: bikote txapeldunarentzat bildots bana,
bigarrenarentzat bina
txuleta eta bina botil ardo eta hirugarrenentzat
bina txuleta. 18:00etan
pilota partidak: OlloLandilibar / Idoate-Galarraga eta Iraola-Otxotorena / JaunarenaAzanza. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia
MODESTO akordeoilariarekin.

ASTEARTEA 8
9:00etan txistulariak herrian barna. 11:00etan

Meza Nagusia. 13:00etan aizkora apustua:
Erasun-Oihan Larretxea
eta Saralegi eta Olano.
18:00etan pilota partidak: Garralda-Jauregi /
Yoldi-Iriarte eta TaintaGirones / Bendorio-Linzoain. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia MODESTOrekin.
ARGAZKIAK: M. TELLETXEA
Patata tortilla lehiaketaren
ordez, aurten pastarena
eginen da. Herri kirolak,
ordea, ez dira faltako.

Eratsungo Udalak
besta zoriontsuak
opa dizkizue
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EZKURRA
EHIZA  PRESTAKETA LANETAN

Jose Zestau eta
Fidel Gomez dira
ehiztarien juntako
kide berriak
25. postua
tokiz aldatuko
da Leitzako
ehiztariak kexu
direlako

dizkielako. Kontu honen inguruan, hainbat
bilera egin ditu lehendakariak leitzarrekin,
eta azkenean, 25. postua tokiz aldatzea erabaki da.

Fernando ETXEBERRIA

GARBITASUNAREN
GARRANTZIA
Ehiza garaia amaitzearekin batera, postuak garbitzea ezinbestekoa dela ere gogoratu zuten ehiztariek
batzarrean, eta auzolanerako egunak ere
finkatu zituzten.
Ehiza larriko inguruak zein diren eta oholak paratzearen beharraz ere mintzatu ziren
uztaileko bilera horretan.

Ehiztariak burubelarri dabiltza prestaketa
lanetan, sasoia ere ailegatzear delako. Joan
den uztailaren 26an urteroko bilkura egin zuten Mosaiko aterpean
eta 38 bazkide bildu ziren. Hainbat gai izan
zituzten aztergai, eta
horien artean, 20082009 denboraldiko
kontuak aurkeztu zituen lehendakariak.
Onartuak izan ziren.
Denboraldi honi begira izanen diren berrikuntzen artean, bat da
aipagarriena. Juntan bi
kide berri sartu direla,
alegia: Jose Zestau eta
Fidel Gomez.
LEITZAKO EHIZTARIEKIN
GORABEHERAK
Leitzako ehiztariekin izandako bilerak ere
nabarmentzekoak dira. Izan ere, Leitzako
ehiztariak kexu azaldu
dira 25. postuak interf e re n t z i a k e r a g i t e n

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Ehiztariak uztailaren 26ko bileran.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Giro ederrean joan dira festak
Herriko eta kanpoko jendearen parte-hartzearekin joan ziren Amabirjin festak.
Ohi bezala, aizkora apustuak, pilota partidak eta herri-kirolak izan ziren kanpotik jende gehien erakarri duten ekitaldiak. Gainera, aurten eguraldia ere lagun izan genuen, eta tenperatura altuak ere ez zituen gogogabetu dantzari finak. Orokorrean, giroa bikaina izan zen, eta ekitaldi guztien artean, herri kirolak eta 11 bikotek parte hartu zuten mus txapelketa izan ziren aipagarrienak.
Azken honetan, Barrankako Jose Luis eta Toki Alaiko Migel izan ziren txapeldunak. Argazkian ageri diren 18 lehiakide ausart hauek herri-kiroletan aritu ziren, eta ez dago adierazi beharrik zein izan ziren txapeldunak.

KULTURA  LIBURUA

Etxe, baserri eta borden liburua kalean
Hiru urteko lanaren ondotik kalean da Ezkurrako etxe, baserri eta borden argazki bilketa liburua. Zutik,
egoera txarrean edo desagertuta dauden baserri, borda eta etxeak ageri
dira, bakoitza bere izenarekin. Fernando Etxeberria eta Juan Jesus Sukuntzaren lana da eta helburua existitu zirela nonbait jasotzea izan da.
Hiru atal nagusi ditu liburuak: lehenengoan herriko historiaren laburpe-

na ageri da; bigarrenean probintziako
eta herriko artxiboetako dokumentu
batzuk ageri dira; eta hirugarrenean
eraikinen argazkiak eta izenak ikus daitezke, eta zenbaiten historia ere bai.
Liburuaz gain, DVD bat ere argitaratu dute, argazkiz hornitua. Egileen nahia, liburua herritar guztien eskura ailegatzea litzateke, baina 70 ale
baino ez dira editatu gastu haundia
delako.

Argazkian ageri den hauxe
da Fernando Etxeberria eta
Juan Jesus Sukuntzak
egindako liburuaren azala
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GOIZUETA
FESTAK  IGAROTAKOAREN ERREPASOA

Urteurrena, giroa,
berrikuntzak,
glamourra...
Peña eta bere
fundatzaileak
izan dira festa
eder batzuen
ardatz
Esteban AROTZENA

AurtengoAmabirjinetako zenbait une betirakogelditukodiragoizuetar askoren bihotzetan
eta erretinan. «Momentiko» horien protagonistanagusiak,jakina,Umore Onaren fundatzaileak
izan ziren. Ahaztezinak
beraiek botatako itxaferoa, eta Peñaren Eguneko diana, pilota plazako
omenaldiekitaldiaetailunabarrean Ganddegiko
atarian Luis Elizegi buru
zuen txarangak peñakide beteranoen eskutik
jasotako agurra.

GIROA-BERRIKUNTZAK
Festagiroa,bestalde,
apartaizandaaurtenere.
Igande eta astelehen
arratsekolasaitasunaren
ondoren, asteartean kaleak, tabernak eta txosnak bete egin ziren berriz, ostiralean eta larunbatean bezalaxe. Aipagarria,gainera,berrikuntzek izan duten arrakasta. Astearte arratsean
gainezka bete zen plaza
festei bukaera ofiziala
emateko lehenbiziko aldiz antolatutako ekitaldian. Eta Peñaren historia irudikatzen zuen 600
argazkiko erakusketak
ehunkalagunenbisitajaso zuen.

Festetako momenturik gogoangarrien errepasoa.

GLAMOURRA
Edozein jaialdi edo
goi mailako ebentok
pertsonaia ezagunak

erakartzea izaten du helburu. Ba gure festek lortu dute hori ere, oheratzeko presarik gabe

ARGAZKIAK: ENERITZ ETA AITOR AROTZENA

etorritako izarrak ikus
baitzitezkeen herrian asteartearekin, 18an: goigoi mailako pilotariak

eta harri-jasotzaileak,
tourrean etapak irabazitako txirrindulariak eta
abar.
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ARESO
KIROLA  MENDIA

Bigarren Mendi
Martxa eginen da
igandean
Itzulia
bukatutakoan
paella jatea
izanen da

Martxari buruzko
xehetasun gehiago kirolen atalean aurkituko dituzue, 39. orrialdean.

Juana Mari SAIZAR

San Migelera
erromesaldia

Igande honetan, irailak 6, bigarren Mendi
Martxa egingo da Udalak eta kirol koordinatzaileak antolatuta.
Iaz oso ongi atera zen,
eta aurten ere hala espero da.
26 kilometroko ibilbidea izanen dute mendizaleek aurretik eta
goizean 8:00etan abiatuko da plazatik. Aipatu, aldi honetan, bokatak banatu beharrean,
paella jana egingo dela bazkaltzeko, mendi
itzulia bukatzen denean.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Festa parte-hartzaileak

Egun berean, igandean, San Migelera
erromesaldia egitekoa
da, Larraungo Artzapezgoak antolatuta.
Hala, herriko gurutzeak bisita bueltatuko dio
San Migeli.
Badira 17 urte huts
egin gabe parte hartzen duela herriko gurutzeak erromesaldi
honetan. Herritarrek
guardaetxetik San Migelerainoko ibilbidea
egiten dute gurutzea
eramanez, beste 40
parrokiekin batera.

Festen biharamuna pasa da jada, baina oroitzapen onekin geratu gara herritar
guztiak, jendearen parte-hartzea haundia eta ona izan baita. Azken urteetako
egitarau berdintsua izan da, baina berrikuntzen artean, ume eta gaztetxoek eginiko ingurutxoa izan da aipagarriena. Helburua Aresoko ingurutxoa ez galtzea
da, ahal bezain jende gehienek jakitea eta dantzatzea. Elizkizunei dagokienez,
esan, beharbada Amabirjin Egunekoa aspaldian ikusitako jendetsuenetakoa
izan zela. Urtero bezala, dantzariek arkua egin zuten Eliza sarreran. Haurren artean txikienak hiru urtekoak ziren eta zaharrenak 13koak.

Eskola eta Pake
Toki berrituak
Eskola eta Pake Toki Elkartearen aurrealdea konpontzen
ari dira eta ia bukatuxea dago. Aurreko
aldea berrituta eta
margotuta ikus daiteke dagoeneko.
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LEITZA
OSPAKIZUNAK  AISIALDIA

Nafarroako I. Talo Txapelketa jokatuko
da igandeko Taloaren Egunean
Erakusketak,
tailerrak, herri
kirol saioak...
denetarik
izanen da
TTIPI-TTAPA

Plazaola Partzuergo
Turistikoak antolatuta,
beste urte batez, Taloaren Eguna eginen da
igande honetan, irailak
6. Aurreko edizioetako
emaitza ona ikusita, aurten ere egitarau betebetea prestatu dute. Tartean, zenbait berrikuntza ere izanen dira.
Merkatuaren irekiera
10:00etan
•Leitzako talogileak:
Villabona eta Saralegi.
•Artisauak: sagardoa,
eztia, txistorra, gazta,
zur lanak...
•Taloa egiteko tailerra.
•Baserriko tresneriaren
erakusketa.
•Arto zuriketaren erakusketa.
•Baserriko animalien
erakusketa.
•Haurrentzat gurdi ibilaldia.
Ekintza gastronomikoak: 11:00-13:30
•Nafarroako I. Talo
Lehiaketa. Lehenengo
hiru sailkatuentzat sariak banatuko dira herri kirolak bukatu ondotik.

•Taloarekin egindako
plateren erakusketa.
Zonaldeko jatetxe eta
tabernek egindakoak
izanen dira.
•4-14 urte arteko gaztetxoentzat taloa egiten ikasteko tailerra.

•Nafarroako TxingaEramate Txapelketa.
•Euskal Herriko Koxkor
Biltze Txapelketa.

Herri kirol saioak
12:00etan
•Euskal Herriko Aizkolari Gazteen Txapelketa.

Pilotazaleek hitzordu garrantzitsuak izanen dituzte hurrengo
astebururuetan Amaza-

Hasi da Pilota
Txapelketa

bal pilotalekuan, abian
baita Aurrera Pilota Eskolak antolatutako V. Pilota Txapelketa. Joan
den ostiralean hasi eta
igandera bitarte, finallaurdenak jokatu zituzten. Ostiral, larunbat
eta igande honetan, hilak 4, 5 eta 6, finalerdiak jokatuko dituzte eta
finalak, berriz, irailaren
13an, igandearekin.

Bitarte horretan Euskal Herriko eta Errioxako 80 bat pilotari pasako dira Amazabal
frontoitik, alebinak, infantilak, kadeteak, jubenilak eta nagusiak.
Kirolariak Aurrera Pilota Eskolak aukeratutakoak dira.

Zaldi Eguna bertan
behera
Aurrera Perra Taldearen ekimenez, irailaren
12an, larunbatarekin,
egitekoa zen Zaldi Eguna bertan behera gelditu da, tokiarekin arazoak egon direlako.

VI. Mendi
Txirrindula Martxa

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN

Jon Kanflanka hirugarren Euskadiko Sega Txapelketan
Uda honetan egindako lana kontuan hartuta, gustura egoteko moduan da Jon
Kanflanka segalari gaztea. Beste saiorik jokatu gabe, hirugarren postua eskuratu baitu Euskadiko Txapelketan. Abuztuaren 9an Aizarnan (Gipuzkoa) egin
zen 25. Euskadiko Sega Txapelketan, beste lau segalarirekin batera, ordubeteko lana egin behar izan zuen, eta sei sail ebaki. Hirugarren posturako lehia
estua izan zen. Izan ere, laugarren saila amaituta, Arteaga Kanflankaren aitzinetik zen 40 segundoko aldearekin, baina Kanflankak sasoiko amaitu zuen txapelketa, eta lehen aldiz podiuma zapaldu zuen, hirugarren sailkatuta.

Bizikletan ibiltzea gogoko dutenek aukera
ezinhobea izanen dute
irailaren 20an. Egun horretan, Plazaolan barna
pasako den Mendi Txirrindula Martxaren VI.
edizioa eginen da. Luzera diferentea izanen
duten proposamenak
eginen dira: Andoain eta
Lekunberri arteko 40 kilometroak, Leitza eta
Lekunberri arteko 15 kilometroak eta haurrentzat pailazoekin batera
egiteko lau kilometroko
ibilbidea.
Egun berean, bestalde, maratoi erdia ere
eginen da, 21 kilometroko proba lehiakorra.
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BAZTAN
BESTAK  ELBETEKOAK IRAILAREN 11TIK 15ERA

Txopo goratzearen
usadioari eutsiko
diote Elbeten
Baztan Zopak
eta zikiro
jaterako
txartelak
ostatuan salgai

ORTZIRALA 11
Bezpera
18:00etan suziria eta
ezkil-jotzea. 21:00etan
Herriko Ostatuan Baztan Zopak (txartelak ostatuetan salgai). 00:00etan txopo goratzea.
Ondotik dantzaldia
FRANTZISKO akordeoilariarekin.

LARUNBATA 12
Zikiro Egune
9:00etan argisoinuak.
14:00etan zikiro jatea
JOXE ANJELek alaituta (txartelak Elbeteko
ostatuan eta Elizondoko Karrika ostatuan salgai). Ondotik makil-tira txapelketa. 20:00etatik 22:00etara eta

1:00etatik aitzinera
dantzaldia OROTS taldearekin.

IGANDEA 13
Zozketa Eguna
9:00etan argisoinuak.
18:00etan herri-kirol
ikuskizuna plazan.
19:00etan bat-bateko
mus eta partxis txapelketa. 19:00etatik 22:00etara dantzaldia FRANTZISKO akordeoilariarekin. 22:00etan
zozketa: 4 lagunendako afaria, argazki makina digitala edo GPSa
eta 2 gasna.

ASTELEHENA 14
Gurutze
Sainduaren eta
Haurren Eguna
9:00etan argisoinuak.
11:30ean Meza Nagusia. Ondotik Mutildantzak plazan. Segidan
luntxa Ostatuan.
14:00etan haurrendako bazkaria frontoian.

ARGAZKIAK: MARIA
Urteroko ekitaldi bihurtu dira txopo goratzea, mus eta partxis txapelketa eta zikiro jatea
17:00etan AZIKA
taldearen txotxongilo
ikuskizuna: Barne Iluna.
18:00etan bonba japoniarrak plazan. 18:30ean txokolatada. 19:00etatik 21:00etara dantzaldia trikitilariekin.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

OHARRA

ASTEARTEA 15

Zikiro jatera joan behar duenak bakoitzak
bere platera, tenedorea eta nabala eraman beharko ditu.

Herritarren Eguna
9:00etan argisoinuak.
14:00etan herri-bazkaria, trikitilariekin. 12:00etan GAIXOA NI.
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BAZTAN
AZPIEGITURAK  IBAIAK

Lekarozko
presarekin batera
zentrala ere
desagertu da
Elbeteko presa
botatzearen
kontra daude
herritarrak

eragin ditu Errotaberriko
presabotatzekoUrKonfederazioaren asmoak.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA
Makina bat Lekarozko Kolegioaren zentrala botatzen
Erabakiaren kontra 340
sinadura inguru bildu dituzte, presa arrainentzat

ez dela oztopoa erranez
eta bere ondare-balioa
defendatuz.

Maite OTEIZA

Kantauriko Ur Konfederazioak bultzatuta,
Baztan Ibaiko zenbait
presa desagertzeko planak bertzelako ondorioak dakartzala erran daiteke. Lehenbiziko adibidea Lekarozko presan
ikustekoparadaizanduguhurbildutakohainbertze baztandarrok.
Hasiera batean, presa suntsitu zuten, eta
hortik egun batzuetarat,
ondoan zegoen komentuko zentrala botatzen
hasi ziren. Eraikina eraisten ari ziren neurrian,
ubidea, etxe azpiko arkua eta abar bistan gelditu ziren. Irudi hau
Baztango historiaren zati bat da, eta batez ere
Lekarozkoa.
Elbeten ere eztabaidak

ARGAZKIA: ARANTXA GAMIO

Pantxoa eta Peiorekin Zigan
Iraila ailegatzearekin batera, gehienentzat oporrak akitu badira ere, besta giroan
pasa dugu uda. Herriz-herri hainbat ekitaldi izan dira eta horietako aunitz arrakastatsuak.ZigakoSanlorentzoetan,erraterako,herrikobestenegunhaundian,Pantxoa
eta Peiok kantaldia eskaini zuten plazan. Aitzineko egunetako eguraldi txarrak beldurra eragin bazuen ere, giroak ez zuen hutsik egin. Eguraldia lagun, jende andana bildu zen plazan, inguruko larrain eta Elizako eskaileretan betiko eta oraingo
kantuak kantatzera. Lerro hauen bidez antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete egun hartan Zigara hurbildu ziren guziei. Argazkia kantaldiaren ondotik herriko
gazteek Pantxoa eta Peiorekin ateratakoa da.

HERIOTZA
Tiburtzio ALMENAR

Herriarentzat
hainbertze
lan egindako
gizona
Nork ez zuen ezagutzenIruritakoAlmenar,
Baztanen eta Baztandik kanpo? Bidaia antolatzailea (Andorra,
Lourdes,Portugal,Galizia…), garai batean
bandoa botatzen zuena, txistulari dantzariekin, barberoa, etxetresna saltzailea, C.C
Iruritako presidentea,
Herriko Adoración
Nocturnakoa,Gartzain eta Iruritako postaria… Herriko hainbertze gauza eta ekintzen
bultzatzailea, Anduezako Xatur El mudoren imitatzailerik hoberenahileginda.SalvadorMartinLekarozko mediku izan zenak
ere, Un viaje al Valle
delBaztanliburuan,gizon haundia zela dio.
Goian Bego.
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BAZTAN
OSPAKIZUNA  AURTENGOA HIRUGARREN ALDIA

Txalapartarien
besta eginen da
igande honetan
Izpegiko lepoan
Baztan eta
Baigorriko
txalapartariek
antolatutako
ekimena da
TTIPI-TTAPA

Baztango eta Baigorri aldeko txalapartariek
antolatuta, txalapartarien besta eginen da, aurtenhirugarrenaldiz,igande honetan, irailak 6.
Baztaneta Baigorriingurukotxalapartariakelkartzeko helburuarekin, lagunarteansortuzenideia
izan zen, eta duela hiru
urte, erdi bidean egin zuten hitzordua: Izpegiko
lepoan. Geroztik ez du
hutsikeginospakizunak.
Paxkal Indo antolatzaileak TTIPI-TTAPAri
adierazi dionez, ez dute
egitaraufinkorikzehaztu,
eta txalaparta horrela
ulertzen dutelako librean utzi nahi izan dute
eguna: «guk eguna eta

tokia emanen dizkiogu
jendeari». Dena den,
Izpegin, 9:00etan egin
dute hitzordua. Goizean
mendian ibiliko dira eta
menditontorbateantxalaparta bat ere kokatuko dute. Eguerdian,
14:00etan Izpegira bueltatuko dira eta Baigorriko Ikastolaren alde «sos
batzuk biltzeko», taloak
jateko aukera izanen da.
Arratsaldean txalaparta
doinuak nagusituko dira.
Aurtengo berrikuntza
Parisko talde baten bisita izanen da. Txalapartarien lekukotzak hartzeko asmo omen dute
eta baliteke Izpegin grabaketak egitea.

EGITARAUA

Goizean mendian ibiliko dira eta eguerdian Izpegira bueltatuko dira. Arratsaldean txalaparta doinuak
nagusituko dira.

ARGAZKIAK ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Aurkikuntza berriak Amaiurko gazteluan
Laugarren urtez, Aranzadi Zientzia Elkarteak Amaiurko gazteluan indusketak
egin ditu aurten ere. Urtez urte, gazteluko harresiak eta barneko bizitzari buruzko elementu berriak agertzen ari dira eta aldi honetan ere hala izan da.
Amaiurko besten bezperan, horien berri eman zuten Aranzadi Elkarteko idazkari nagusia den Juantxo Agirrek, Virginia Aleman alkateak, Bizente Arozena Udalbideko ordezkariak, eta Julian Rekalde Amaiurko alkateak komunikabide eta
herritarren aitzinean. Uda honetako lanekin, egitura arkitektonikoa eta espazioaren banaketa aztertzeaz gain –eskailerak, kanpokaldeko harresiaren egunerokoan eremua... –, XIV. eta XV. mendeen artean erabili ziren hainbat objektu aurkitu dituzte: animalia batzuen hezur arrastoak, etxeko tresnak, gerrikoen
belarriak... Militarrek erabili zituzten ezpata eta gezi punten arrastoak ere topatu dituzte, eta urrezko txanponak ere bai.

Kudeatzaile berria Baztandarra Kooperatiban
Azpilkuetako Agurtzane Mariezkurrena
da Kooperatibako kudeatzaile berria. Abuztuaren 12an ekin zion
bere ibilbide berriari 25
urte inguru dituen gazteak. Orain arte Xabier
Ripak izan duen kargurako bertze bi hautagai
ere baziren, baina az-

kenean, Mariezkurrenak hartu du ardura.
IBILBIDE LUZEA DUEN
KOOPERATIBA
1977an sortu zen
Kooperatiba. Erratzun
hasi arren, 1982az geroztik, Arizkunen du
egoitza, Ordoki industrialdean.

300 bat bazkide ditu eta hainbat zerbitzu
eskaintzen ditu: pentsua, ongarriak, gasolioa, gasnategia… Azken hau, hain zuzen, joan den urtean sortu zuten eta horrekin batera Baztangoa izeneko
gazta ere merkaturatzeari ekin zioten.
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BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA
Foru Plazari itxura hau ematea proposatu dute lehiaketako arkitektu irabazleek.

 FLASH

UDALA  AZPIEGITURA LANAK

Foru Plazako lehiaketaren sariak
hilabete honetan banatuko dira
Iruñeko
arkitektu talde
batek egindako
‘Lurra BZT’
proposamenak
irabazi du
TTIPI-TTAPA

UTZITAKO ARGAZKIA
Udalak hilabete honetan banatuko ditu Elizondoko Foru Plaza berritzeko proiektu irabazleen sariak, eta aldi berean, osoko bilkuran ere
hil honetan aurkeztuko
da egitasmoa, onespena emateko.
Ideien lehiaketara
aurkeztutako 44 proiektuen artean, bereziki horretarakosortutako epaimahaiak Lurra BZT izenekoa aukeratu du. Iruñeko Koldo Fdez. Gaztelu, Corina Blanco Rivas eta Enrique Jerez
Abajorena da lana. Epaimahaiaren arabera, au-

Foru Plazak hartuko duen itxura.
keratutakoek «trebezia
handia erakutsi dute arkitektura eta herriko eremuaklantzean»eta«egin
beharreko bi eraikinendakohizkeraberahautatzeak batasun haundia
emandiomultzoari.Orobat, gure aburuz, egokia da eraikinen eta sortzen diren eremu libreenarteko eskala». Lehiaketa irabazita, 6.000 euroko saria hartuko dute
Lurra BZTren egileek.
Bigarren saria, aldiz,
proiektu guztiak jendaurrean paratu zirenean,

herritarrenbotorikgehien
bildu zituen Billantzikotik zortzikora proposamenarentzat izan da. 83
baztandarrek eman zuten proiektu honen aldekobotoa.Irurita-Lekarozko Maite eta Idoia
Danboriena Olaetxearena da. 3.000 euro hartuko dituzte.
1.500 euroko hirugarren saria, azkenik, Stortorget proiektuarentzat
izan da. Errioxako Javier Garcia Neila eta Lizarrako Irantzu Saenz
de Galdeano egina.

‘LEHIAKETA
ARRAKASTATSUA’
44 proiektu aurkezteak aurreikuspenak
«gainditu» dituela adierazi dute Udaletik, eta
«parte-hartze arrakastatsua» izan dela.
Aipatu epaimahaiko
kideak honako hauek
izan dira: Virginia Aleman, alkatea; Agustin
Olabe (NaBai) eta Mª
Carmen Iribarren (UPN)
zinegotziak, hiru arkitektu ahokulari gisa (Silvia
Barbarin udal arkitektua,
Efren Munarriz Euskal
Herriko Arkitektuen Elkargoak izendatua eta
Eduardo Vicente Nafarroako Gobernuko ORVEbulegokoa),BlasOtazu udaleko hirigintza arlokoabokatuaetaMªJesus Muñoz udal idazkaria.
Erabakia hartzerakoan, herritarren iritziak
%20ko balioa izan du
eta gainerakoa epaimahaiarena izan da.

Presoen argazkiak
kendu dituzte
Audientzia Nazionalaren aginduz, Foru Poliziak Erratzuko Zubipunta eta Elizondoko
Intza ostatuetan zeuden euskal presoen argazkiak erretiratu ditu
uda honetan. Kaleko
a r ro p e k i n j a n t z i a k
agertu ziren poliziak bi
ostatuetan.

Maliko langilea
hilik Zigan
Sortzez Malikoa baina
Orkoienen bizi zen
Issaga Sow 33 urteko
langilea Zigan hil zen
abuztuaren 14an, gidatzen ari zen Dunper
makina 100 metroko
malda batean iraulita.
Munusketa alderdian
etxe berri baterako lanetan ari zela gertatu
zen ezbeharra. Larrialdi Zerbitzuek 9:34an
jaso zuten deia eta
Oronoz-Mugairiko suhiltzaileak berehala joan ziren istripua gertatu den tokira, mediku,
erizain eta anbulantzia
batekin baina ezin izan
zuten salbatu. Foru Poliziaren eskuetan gelditu zen ikerketa.
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ZUGARRAMURDI
TURISMOA  UDAKO DATUEN BALANTZEA

22.500 bisitaritik goiti pasatu dira
leizetik uztail eta abuztu honetan
Sorginen
Museoak 7.150
bisitari hartu
ditu udan
Koro eta Margari

Turistentzat erakargarria den herria da gurea, eskaintzen zaien
aukera ere zabala delako: landa-etxeak,
aterpe estreinatu berria, mendiak, Sorginen
museoa eta leizeak...
Joan diren uztail eta
abuztua ere bisitari aunitzeko hilabeteak izan
dira, eta batez ere,
abuztua.
Sorginen Museoan
utzitako datuen arabera, 2.644 lagun igaro ziren uztailean museotik,
eta 4.506 lagun abuztuan.
Leizeko datuak are
hobeak dira, guztira
22.588 bisitari izan baitira uztail eta abuztu honetan. Uztailean, erraterako, 8.356 pertsona
etorri ziren leizera eta
abuztuan are gehiago:
14.232 bisitari guztira.

DATUA

14.232
BISITARI
igaro dira abuztu honetan Sorginen Leizetik,
uztailean baino ia 6.000
lagun gehiago.

Dirulaguntza
Nafarroako Gobernuak 55.680 euroko laguntzaemanendioUdalari, 1610. urtean egindakosorginehizarenharira, 400. urteurreneko
ikuskizuna prestatzeko.

Bestetako zozketa
Urtero bestetan egiten den zozketan hauek izan dira saritutako
zenbakiak. Lehenbiziko
saria 1.299 zenbakiarentzat da (saski eder
bat); bigarrena 0275
zenbakiarentzat (Donostiako La Perla Talasoterapiarako gonbidapena) eta hirugarrena
1.153arentzat (kutxa
sorpresa).

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Sorginen Jokoa kaleratu du Bertizko Partzuergo Turistikoak
Baztan-Bidasoako txokoak, ohiturak eta ezaugarri bereziak ezagutarazteko helburuarekin, antzara jokuan oinarritutako Sorginen Jokoa kalean da. Kasu honetan, ordea, antzarak mugitu beharrean, hainbat koloretako sorginak mugitu
behar dira. Jokuaren taulan Donamariako Jauregia, Sunbillako zubia, San Juan Xarreko iturriak, Urdazubiko monastegiko klaustroa eta Amaiurko gaztelua
ageri dira, bertzeak bertze. Ezagutzen ez duenarentzat, jokoarekin batera laukitxo bakoitzaren azalpenarekin liburuxka bat dator. Kaxa barreneko liburuxka
euskaraz dago, baina salmenta puntuetan aparteko kosturik gabe gaztelaniaz
eta frantsesezko bertsioak ere eska daitezke. Bertizko Turismo Partzuergoak
egin duen mahai-jokoa uztailaren 29an aurkeztu zuten Sorginen Museoan. Diseinua Begoña Durruty margolariarena da eta aurkezpen egunean, berarekin
batera, Izaskun Goñi Partzuergoko kudeatzaileak eta Lazaro Dainziart zinegotziak parte hartu zuten. Ideia Partzuergoaren barnean proposatu zen, Hiruak
Bat landa-etxe elkartetik, eta Partzuergoko teknikariek egin dute. Jokoa Bertizko Turismo Partzuergoaren bulegoan edo artisau erakusketa-dendan eskura daiteke. Informazio gehiagorako, deitu 948 592323 telefonora.
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URDAZUBI

ARGAZKIA: UDALA
Urdazubiko errota eta bere ubidea

OSPAKIZUNAK  ERROTEN ELKARTEAREN EGUNA

Errotaren Eguna
antolatu dute
irailaren 13rako
Hitzaldiak, bisita
gidatuak, azoka,
erremonte
partida... izanen
dira
TTIPI-TTAPA

Erroten elkartearen
eguna aurten Urdazubin
eginenda,irailaren13an,
eta horren harira, egun
osoko ekitaldiak prestatu dituzte Bertizko Turismo Partzuergoak eta
Udalak.
Joan den urtean, Zubieta egin zen Errotaren
Eguna, eta Patxiku Mitxelena alkateak, Santi
Villaresi eman zion lekukoa, aurten hemen egiteko. Hala, 10:30ean artisau azokari emanen
zaio hasiera. 11:00etan
bisita gidatua eginen da
museoan, errotan eta
herrian barna. 12:30ean
Larrate enpresak Azkar

mendiko gazteluan egin
dituen indusketa lanen
inguruanAzkar,NafarroakoErreinuarendefentsaren barne hitzaldia eskainikodu.13:30eanantolatzaileeklekukoabertze herri bati pasako diote. Hartara, hurrengo urtean herri horretan eginen da Errotaren Eguna.
Eguerdian, 14:30ean
herri bazkaria eta
17:00etan bisita gidatua
Azkar gaztelura. Ekitaldiei akabera emateko,
18:00etan Nafarroako
Erremonte Txapelketako partida jokatuko da:
Uterga eta Lizaso, Iñigo
Lekunberri eta Etxeberria III.aren kontra.

AZKAR GAZTELUA

Errotaren Egunaren
barne, Azkar gazteluan egin diren indusketa lanen inguruan
hitzaldia izanen da,
12:30ean.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Azkar mendiko gazteluan indusketa lanak
Uda mugitua izan da Azkar mendian dagoen gazteluaren inguruan, indusketak
lanak egiten aritu baitira. Gaztelu honen inguruko dokumentazio aunitzik ez zegoelako ekin zion lanari Larrate enpresak eta uztailaren 15ean hasita indusketa arkeologikoak egiten ibili da udan. Aipatu taldeak utzitako informazioaren
arabera, artxiboko dokumentu batzuetan, 1239an Teobaldo I.a Nafarroako Erregeak gaztelua monasterioaren esku utzi zuela ageri da eta urte batzuk beranduago, 1244an, Gaskoniako seneskala eta Ingalaterrako erregea Enrike III.aren
konfidantzazko gizona zen Nicolas de Meulesen aginduetara zeuden soldaduek gotorleku hau suntsitu zutela. Hala, Lapurdiko mugan gerra piztu eta nafarrek Baiona hartu zuten. Horrez gain, sorginekin lotutako kondairaren bat ere
ba omen da. Josepha de Sokoa sorginak eta bere ahizpek lehenbizikoaren senargaia gazteluan giltzapetu zutenen aurkako mendeku gisa, gaztelua erre egin
zuten. Orain, bada, egindako ikerketa historiko-arkeologikoaren inguruko azalpenak emateko tenorea ailegatu da. Abuztuaren 1ean Urdazubi itsasorako bideetan izeneko hitzaldia eskaini zuten eta orain, irailaren 13an, igandearekin,
egindako ikerketaren azalpenak emanen ditu Larratek herrian.

Onddoa gosaltzeko
Dakitenek oraindik ondo aunitzik ez dela atera diote, sobera idor daudelako
bazterrak, baina Severo Galarregi Gortarik bat behintzat bereganatu du, eta
ez ttikia, gainera. Argazkian ageri den
kilo bat eta erdiko onddo hori abuztuaren 10ean topatu zuen Galarregik, baita ederki aprobetxatu ere. Bortz laguneko taldean ederki gosaldu baitzuten
Montxo ostatuan onddoa janez. Severorekin batera, Txomin, Sansin, Kupela eta Montxo elkartu ziren gosaltzeko.

UTZITAKO
ARGAZKIA
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SARA
BESTAK  BURUILAREN 12TIK 16RA

Igande arratsean
Anje Duhalderen
kontzertua
Astelehen
arratsaldean
Artzain Zakur
Lehiaketa
izanen da

LARUNBATA 12
17:00etan Sara Korrika, 12 kilometroko lasterkaldia. 23:00etan LEHENDAKARIS MUERTOS taldearen kontzertua. 00:00etan dantzaldia SAMAIN taldearekin. Gau guzian Iparraldeko gaiteroak eta Izadi txaranga karrikak animatzen ariko dira.

IGANDEA 13
10:00etan Meza NagusiaUrruñarrakklikarekin.
Ondotik gaiteroak itzulianitzuliDanborradaMariñelak-ekin. 10:30ean
luzean errebotean, Luzaz Gazte (Donibane
Lohizune) Azkaindarrak
bat (Azkaine) taldearen

aurka. 16:30ean gaiteroak, joaldunak eta ahate jokoa. Ondotik herri
kirolak. 19:00etan aperitifa Sarako kantariekin.
22:00etan ANJE DUHALDEren kontzertua.
23:30ean MIKELHATS
taldearekin dantzaldia.
00:00etan suzko zezena. Txarangaitak karrikak animatuko ditu.

ASTELEHENA 14
Goizeanitzulianitzuligaitero eta txistulariekin.
10:30eanluzeanerrebotean,partidak.13:30ean
zikiro jatea Olhain Ikastolak antolatuta.
16:30ean Artzain Zakur
LehiaketaJMJauregiren
landan. 17:00etan esku
huska trinketean: lehen
finalerdia: Sorhout-Dermit/ Waltary-Jeannots;
bigarren finalerdia Alfaro-DeEzkurra/Bielle-Harizmendi.18:30ean euskal dantzak Zazpiak Bat
taldearekin. 20:00etan
aperitifa trikitilariekin.
22:00etankantaldiaIZARRAK taldearekin.

ARGAZKIAK: IDOIA ERRANDONEA
Gisa guztietako ekitaldiekin gozatzeko aukera izanen da aurtengo bestetan.
23:00etan dantzaldia
ENTZUN taldearekin.
Gau guzian Los Incansables txarangak karrikak animatuko ditu.

ASTEARTEA 15
Goizean itzulian itzuli
gaitero eta txistulariekin. 9:30ean trinketean
paxaka torneoa. 10:30ean luzean errebotean,
Noizbait (Hazparne)
Spuc-en (Senpere) kontra. 17:30ean errebotean joko garbi. Lehen
partida Sarako Izarra pilota eskolako gazteekin. 18:30ean joko garbi helduen partida: Luzaz Gazte Hardoytarren
kontra. 19:00etan mu-

txikoak Kuxkuxtu txarangarekin. 20:00etan
Gaztetxean Pink night.
20:30ean aperitifa trikitilariekin. 22:00etan
dantzaldia XITOAK taldearekin. Gau guzian
Kuxkuxtu txarangak karrikak animatuko ditu.

ASTEAZKENA 16
Goizean itzulian itzulia
gaitero eta txistulariekin. 9:00etan trinketeko zabaltokian azienda
lehiaketa herriko laborarientzat. 10:30ean
haurrentzako jokoak.
10:30ean Pleka Sariketako partida: Agirre-Harotcarene/ De EzkurraSorhouet. 17:00etan

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

esku huska plazan: Euskal Herriko bestetako
Esku Pilota Txapelketako finala. 18:30ean
esku huska trinketean,
Pleka Sariketako finala. Ondotik trinketean
eta plazan bertsulariak:
Beñat Gaztelumendi,
Julio Soto eta Ekhi Erremundegi. Gai-jartzailea
Karlos Aizpurua. Segidan zozketa. 19:30ean
Maider, Xabi eta Peiorekin aperitifa. 22:00etan dantzaldia XIRRIXKA taldearekin. 23:30e a n s u a r t i f iz i a l a k .
00:30ean dantzaldia
GAUBELArekin. Gau
guzian Los Incognitosek karrikak animatuko
ditu.
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SARA
HEZKUNTZA  2009/2010 IKASTURTEKO DATUAK

Herriko 195 haurrek hasiko dute
ikasturtea ortzegunean
Ikastola da iaz
baino ikasle
gehiago izanen
dituen bakarra
Xan HARRIAGUE

Oporrak bukatuta
eguneroko martxa hartzeko garaia ailegatu da
etaneska-mutikoakikasturtearen atarian dira.
Serroreneskolakhartuko ditu haur gehienak
aurtengo ikasturtean, 89
edo 90, iaz baino bizpahiru guttiago. Publikoan,
berriz,45bathaurrekbaizik ez dute izena eman.
Gan den urtean ikasturtea63haurrekinfinituzuten. Ikastola izanen da
haur kopuruan gora eginen duen bakarra. Iaz 57
haur ziren eta aurten hiru gehiago, 60.
Guztira 195 haurrek
hasiko dute ikasturtea

gure herrian ditugun hirueskoletan.Leheneguna ortzegunean, buruilak 3, izanen dute.

DATUAK

89
IKASLE
Seroren eskolan

45
IKASLE
Eskola publikoan

60
IKASLE
Ikastolan

ARGAZKIA: PLEKA TRINKETEA

Parekorik ez duen Gregory Agirrek irabazi du Xoko Txapelketa
Urte hauetan ez du parekorik. Aurten ere Gregory Agirre Urruñako gaztea nagusitu da Pleka Trinketeak urte guziz antolatzen duen Xoko Txapelketan. Finalean Patrick de Ezkurrari aise irabazi zion (30-19). Iaz ere berak irabazi zuen mailaz kanpoko txapela. Bigarren A mailan, Xavier Vigneauk irabazi du. Finalean ez zuen problemarik izan Fredo Onchalo menean hartzeko (30-16). Bigarren A mailan Mañu Bizkaik irabazi du Joan Ascasoren kontra garaipena eskuratuz (30-22). Bigarren B
mailan behintzat saratar bat izan da txapelduna. Finalean biak ere hala ziren. Panpi Barnetxe Guy Mounhoren kontra aritu zen, baina esperientzia alde zuela, Barnetxe nagusitu zen (30-28). Hirugarren mailan ere finala orekatua izan zen, baina azkenean txapela Vincent Iribarrenentzat izan zen, Jakes Sansinenari 30-26 irabazita.
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SENPERE
ELIZA  APEZARI AGURRA

Agur hunkigarria egin zaio Beñat
Ameztoy sei urtez erretor izan denari
Frantxoa Garat
izanen da
erretor berria
Franck DOLOSOR

Erretor berria izanen
da laster Senperen:
Frantxoa Garat. Beñat
Ameztoy, azken sei urteotan senpertarren
artzaina izan dena, DonibaneGaraziratigortzea
deliberatu du Baionako
apezpikuak. Agorrilaren
9ko agurreko meza bizikihunkigarriaospatuzen.
Jondoni Petri eliza jendez mukuru betea zen,
batzuk adinekoak eta
bertzeainitzgazteak.Horrek ongi erakusterat
eman zuen senpertarrek
zonbait maite dugun Bidarraiko semea.
Berelanagoraipatzeko hitzaldietan, sei urtez
itzalik ez zaiola ikusi aipatu zuten batzuek eta

TOKI ALDAKETA

Baionako apezpikuaren aginduz, Donibane Garazirat joanen
da Beñat Ameztoy.

bertze batzuek eskerrak
eman ziozkaten. Esku
zartak ere bi aldiz entzun
ziren meza denboran,
Ameztoyen egonaldia
eskertzeko lehenik eta
gero dantzariek eskaini
zutenagurrarenondotik.
Bere aldetik ere Beñat

Ameztoyk eskerrak
eman zizkien girixtinoei
meza ez baita sekulan
gelditu osasun arazoak
ere izan dituelarik. Nahi
eta ezin ibili delarik, norbaitek segida hartu duela beti ez du sekulan
ahantziko.

Mezatik ateratzean,
Herriko Etxearen izenean, andere auzapezak,
oroitarri bat eskaini zion
orainartegureapezaizan
denari. Bere leloa Ez bil,
hurbil! erranaldia da, eta
dudarik gabe ideia horri
eskeregitendituhainlas-

ter hainbertze adiskide.
Bereagurrean,gerlanbeso bat galdu zuen Bidarraiko postariaren historia kondatu zuen. Zera
erraten omen zuen postariak: «lehen idazkera
ederragoa nuen eta orainortografiahobeadut!».
Betimoldatuetabetiaintzina segitu. Senpertar
gehienek bihotzetik hori desiratzen diote
Ameztoyri. Milesker eta
bide on, agian osasun
hobearekin...

Saihesbideko lanak

ARGAZKIA: PIERRE HALSOUET

‘Senperetik Senpererat’ oroitzapen bilduma laster kalean
Senperetik Senpererat, begirada bat hogoigarren mendeari liburua ondoko egunetan aterako da. Orotarat, adineko 18 senpertarren oroitzapenak eta lekukotasunak biltzen ditu lan berri hunek. Argazki xahar andana ere agertuko du,
hauen artean, herriko bertsularienak. Pierre Halsouet-en argazki huntan, konparazione, Ganix Halsouet eta Matxin Irabola ageri dira. Irabolaren ondoan,
Frantxoa Iratzoki, bertzeak bertze, krida egiten zuena eta pilotaria zena ikusten ahal da.

KarrikaNagusikosaihesbideko lanak hasi dira duela egun batzuk.
Jandarmeria ondoan
itzulbide bat eginen da
lehenik, eta gero, pittaka-pittaka, bide berria
eginen da Urgurin barna,OlhaaldeandenAma
Birjinaren itzulbideraino.
Pirineo Atlantikoetako
departamenduko Kontseilu Nagusiak eginen
ditu osoki lan horiek. TTIPI-TTAPAk jakin duenaz
saihesbide osoa 2012
edo 2013 urtean baizik
ez da idekiko.
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.
EZKONTZAK
Asier Apeztegia Petrirena eta Arantxa Ariztegi Mariezkurrena, Aurtitz
eta Iturengoa, abuztuaren 8an Iturenen.
Iker Bengoetxea Perurena eta Uxue
Gomez Sola, Leitzakoak, uztailaren
18an, Leitzan.
Santiago Zubiri Sagastibeltza eta
Maria Lasarte Lazaro, Leitzakoak, uztailaren 25ean, leitzan.
Beñat Saralegi Izagirre eta Eunate
Lopez Largo, Leitzakoa eta Iruñekoa,
abuztuaren 8an.
Joseba Andoni Mendiburu Altzuri eta
Ana Mª Galarregi Iparragirre, Doneztebekoa eta Etxalarkoa, uztailaren 18an
Etxalarren.
Itoitz Martin Elizasu eta Aiora Larrañaga Zugarramurdi, Irungoak, uztailaren 11n Igantzin.
Mikel Bertiz Irigoien eta Maitane Ollakarizketa Isiegas, Doneztebekoa eta
Iruñekoa, abuztuaren 15ean Uharten.
Philippe Sourbet eta Celine Etxeberri, abuztuaren 1ean Saran.
Stephane Telletxea eta Silvie Goietxe, abuztuaren 1ean Saran.
Thomas Delmas eta Diana Abdybekova, abuztuaren 14an Saran.

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

Jose Gabriel
MARITXALAR
Gure eskerrik beroenak
une samin hauetan
gure ondoan
izan zareten guzioi.
FAMILIA

SORTZEAK
Joel Maylin Etxegia, Donamariakoa,
uztailaren 27an.
Unai Aranguren Mutuberria, Lesakakoa, abuztuaren 1ean.
Ainara Etxeberria Grajirena, BeintzaLabaiengoa, abuztuaren 5ean.
Leire Mendiboure Lizasoain, Itsasukoa, abuztuaren 6an.
Gexan San JuanArozena, Berakoa, uztailaren 30ean.
Hegoi Fagoaga Babaze, Zubietakoa,
abuztuaren 11n.
Uxue Apezetxea Ugarte, Goizuetakoa,
uztailaren 13an.
Haizea Arozena Fresneda, Lesakakoa,
uztailaren 14an.
Unai Aranguren Mutuberria, Lesakakoa, abuztuaren 1ean.
Irati Sevillano Inziarte, Lesakakoa, abuztuaren 12an.
Uxue Mariezkurrena Alduntzin, Leitzakoa, uztailaren 13an.
Mikel Alduntzin Otxoteko, Leitzakoa,
abuztuaren 2an.
Leire ZubiturAlfonso, Leitzakoa, abuztuaren 17an.
OinatzAlkorta Oronoz, Leitzakoa, abuztuaren 16an.
Ekai Ramayo Iparragirre, Leitzakoa,
abuztuaren 16an.
Saioa Oteiza Elizondo, Oizkoa, abuztuaren 18an.
Ibai Azkarraga Fernandez, Etxalarkoa,
uztailaren 15ean.
Alaine Bazterrika Antxordoki, Igantzikoa, uztailaren 22an.
Alexandra Orset Barral, Igantzikoa,
abuztuaren 4an.
Paloma Latasa Perez-Santana, Sunbillakoa, uztailaren 14an.
Mattin Santxotena Etxeberria, Elizondokoa, uztailaren 28an.
Elaia de Izagirre, Sarakoa, uztailaren
29an.
Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 telefonora deitu beharko du.

Angel Mari
GARCIA BERGARA
Anxelmo
Madrilen, abuztuaren 24an, 37 urte zituela

Bestetan despeditu ginen
Madrilera gaki zinelako.
Madril bainon urrunago
gaki zinela jakinez,
aise besta haundiagokin
despedituko zintugun.
Edozein maneretan:
hartu gure maitsuna eta izan zoriontsu.

ZUGARRAMURDIKO LAGUNAK

HERIOTZAK
Ignacia Iturrarte Retegi, Aresokoa, uztailaren 2an, 91 urte.
Jose Manuel Telletxea Urdanibia, Doneztebekoa, uztailaren 10ean, 84 urte.
Fermin Unanua Erro, Igantzikoa, uztailaren 19an, 78 urte.
Telesfora Mendiburu Gortari, Elizondokoa, uztailaren 19an, 91 urte.
Martin Elizegi Urrutia, Lekarozkoa, uztailaren 20an, 66 urte.
Martin Bertiz Galañena, Elizondoko, uztailaren 20an, 83 urte.
Joxepa Beola Sagarzazu, Zugarramurdikoa, uztailaren 22an, 80 urte.
Agustin Etxenike Mendikoa, Elizondokoa, uztailaren 22an, 80 urte.
Joan Jose Frias Olkos, Elizondokoa, uztailaren 22an, 78 urte.
Adoracion Irigoien Danboriena, Lesakakoa, uztailaren 22an, 87 urte.
Bizente Goñi Arregi, Gartzaingoa, uztailaren 25ean, 72 urte.
Francisca Etxarte Maiora, Gartzaingoa,
uztailaren 27an, 78 urte.
Francisco Sansiñena Salaberri, Elizondokoa, uztailaren 29an, 67 urte.
Miguel Gortari Ugarte, Arraiozkoa, uztailaren 30ean, 77 urte.
Mª Carmen Etulain Irigoien, Iruritakoa,
uztailaren 30ean, 75 urte.
Jose Ignacio Agirre Iratzoki, Berakoa,
abuztuaren 1ean, 88 urte.
Jose Gabriel Maritxalar Apeztegia, Lesakakoa, abuztuaren 1ean, 89 urte.
Jubencio Lozano Baños Bareta, Lesakakoa, abuztuaren 3an, 53 urte.
Rosalia Barrenetxe Goienetxe, Elizondokoa, abuztuaren 4an, 94 urte.
Domingo Mitxelena Campandegüy,
Erratzukoa, abuztuaren 5ean, 82 urte.
Antonio Telletxea Axpe, Berakoa, abuztuaren 8an, 93 urte.
Maria Ibarra Indakoetxea, Elizondokoa,
abuztuaren 10ean, 79 urte.
Juan Tiburtzio Aleman Salaberri, Iruritakoa, abuztuaren 10ean, 88 urte
Quintin Goizueta Altamira, Goizuetakoa, abuztuaren 12an, 80 urte.
Fermina Villareal Irisarri, Etxalarkoa,
abuztuaren 13an, 98 urte.
Mª Carmen Olaetxea Mitxelena, Doneztebekoa, abuztuaren 14an, 74 urte.
Maite Labiano Bereau, Doneztebekoa,
abuztuaren 15ean, 43 urte.
Cecilio Etxart Arginarena, Erratzukoa,
abuztuaren 16an, 91 urte.
Martin Karrika Otxandorena, Erratzukoa, abuztuaren 16an, 65 urte.
Jesusa Agerralde Iriarte, Sunbillakoa,
abuztuaren 17an, 89 urte.
Pedro Mª Saldias Grajirena, BeintzaLabaiengoa, abuztuaren 17an, 61 urte.
Martin Telletxea Baleztena, Beintza-Labaiengoa, abuztuaren 19an, 84 urte.
Lucia Goldarazena Artieda, Berakoa,
abuztuaren 19an, 76 urte.
Mª Josefa Zabaleta Iturrarte, Leitzakoa,
abuztuaren 21ean, 89 urte.
Agustin Dainciart Irigoien, Zugarramurdikoa, abuztuaren 22an, 88 urte.
Pedro Mª Aizkorbe Telletxea, Iturengoa,
abuztuaren 22an, 79 urte.
Mª Paz Iribarren Moya, Elizondokoa,
abuztuaren 23an, 87 urte.
Francisca Lertxundi Aristizabal, Gartzaingoa, abuztuaren 24an, 84 urte.
Mª Paz Elizalde Sansiñena, Zubietakoa,
abuztuaren 24an, 81 urte.
Marcos Soto Crespo, Berakoa, abuztuaren 24an, 92 urte.
Fernanda Andueza Larralde, Lesakakoa, abuztuaren 24an, 94 urte.
Genaro Mendiburu Etxenike, Zugarramurdikoa, abuztuaren 24an, 73 urte.
Angel Mari Gartzia Bergara, Zugarramurdikoa, abuztuaren 24an, 37 urte.
Etienne Delpech, Sarakoa, abuztuaren
15ean.
Pipine Goietxe, Sarakoa, abuztuaren 9an.
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KIROLA
MENDI MARTXA  GOIZEKO 8:00ETAN ABIATUKO DA

Aresoko Mendi Martxaren bigarren
edizioa igande honetan eginen da
26 kilometroko
luzera izanen
du eta Aresoko
plazan hasi eta
bukatuko da
TTIPI-TTAPA

Joan den urteko arrakasta ikusita, Plazaola
Partzuergo Turistikoak,
Aresoko Udalak eta eskualdeko Kirol Mankomunitateak bertze behin
Aresoko Mendi Martxa
antolatu dute igande honetarako, irailak 6. Bigarren edizioa izanen da
aurtengoa eta Aresoko
plazan hasi eta akituko
da ibilbidea.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Joan den urteko edizioan parte hartu zuten batzuk, antolatzaileekin.
26 kilometroko itzulia
Ulizar, Urkiza, Pagozelai

eta Lau Mugarrieta (Guratz) parajeetan barna

pasako da. Goizean
8:00etan emanen zaio

hasiera, eta izen-ematea, egun berean egitekotan,7:00etatik7:45era
bitarte egin beharko da.
Aitzinetik egiteko aukeraereegonda,bainairailaren 2an akituzen epea.
Izen-ematea 6 euro kostako da. Joan den urtean ehun lagun inguruk
egin zuen itzulia. Antolatzaileek kirol materiala
zozketatuko dute.
Aresoko mendi itzuliaNafarroakomendiibilbideen zirkuituaren barnedago,BerakoetaBaztango Ibilaldiak eta bertzebortzmartxarekinbatera. Informazio gehiago:www.plazaola.orgeta
www.mendinavarra.com.

HERRI KIROLA  NAFARROA TXAPELAREN BILA

Zazpi Herrialdeetako
Herri Kirol Txapelketa
Donezteben jokatuko da
irailaren 12an
XXI. edizioa
izanen da eta
17:00etan
hasiko da
TTIPI-TTAPA

Irailaren 12an, larunbata, Euskal HerrialdeetakoHerriKirolTxapelketa jokatuko da. Aurtengoa XXI. edizioa izanen
daetaantolatzaileekDoneztebe aukeratu dute
lehiarako. 17:00etan hasiko da eta eguraldi ona
egitenbaduBearzanapilotaleku irekian eginen
da, eta txarra eginez gero, frontoi estalian.

Araba,Bizkaia,Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa
Garaia, Nafarroa Beherea eta Zuberoako taldeak lehiatuko dira, guztira hamar probetan.
Kirolariak sokatiran
640 kiloko kategorian
ariko dira, koxkor biltzerakoan 1,25 metrotara paratuak dauden 50
ale bildu beharko dituzte,18 kiloko ingudea
ahalik eta gehien jaso
beharko dute minutu eta
erdiko denboran, 25 kiloko lastoa ahalik eta
gehien jaso beharko dute bi minutuko tartean,
100 kiloko harriari ahalik eta jasoaldi gehien

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Joan den urtean Nafarroako taldean atera ziren kirolariak, txapela irabazi ondotik.
egin beharko dizkioten
bi minutuz, 50 kiloko
txingekin ahalik eta plaza gehien egin beharko
dituzte, orgarekin plazari ahalik eta itzuli
gehien eman beharko
dizkiote, 80 kiloko zakuarekin 360 metro egin
beharko dituzte, arpanarekin 45 ontzako enborrari hamar ebakialdi
egin beharko dizkiote
eta azkenik, aizkoran,

45 ontzako lau enbor
ebaki beharko dituzte.
Nafarroako taldean
parte hartuko duten kirolarigehienakeskualdekoak izanen dira: sokatiran Amaiurko taldea,
koxkor biltzen Fernando
Etxegarai (Bera), ingude
altxatzen Jokin Aioroa
(Ituren), lasto altxatzen
Karlos Sein (Igantzi), harri-jasotzen Unai Bertiz
(Sunbilla), txingekin Miel

Angel Sukuntza (Leitza),
orga jokoan Joseba Petrirena (Bera), zaku lasterketan Jose Luis Cano, Carlos Santamaria
eta Oier Aizkorbe (Berriozar), arpanarekin Josetxo eta Iñaki Barberena (Iraizotz) eta aizkoran
Floren Nazabal (EtxarriAranatz).
Aipatu, azken bortz
urteotan Nafarroak irabazi duela txapelketa.

40 |

ttipi-ttapa | 501 zbk.

KIROLA

2009.09.03

LAXOA  BAZTAN ERREKAKO TXAPELKETA

Txapelketaren 30. edizioan bere
hirugarren txapela jantzi du Arraiozek
 TXAPELDUNAK

Abuztuaren
2ko finalean,
9-2 irabazi zion
Oitz A taldeari

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Bertze bi
garaipenak
1999an eta
2001ean
eskuratu zituen
TTIPI-TTAPA

Baztan-Errekako
Laxoa Txapelketaren
30 urteko historian, hiru aldiz eskuratu du
Arraiozek txapela, eta
azkena, abuztuaren
2an jantzi zuen herrian.
Arraioz A taldeak aisa
irabazi zuen laxoa txapelketako finala, 9-2
irabazi baitzion Oitz A
taldeari. Malerrekakoek lehendabiziko jokoa
egin bazuten ere, hurrengo zortziak segidan egin zituzten baztandarrek, eta uste baino lehen erabakia utzi
zuten txapela. Oizkoek bigarren jokoa ere
egin zuten, baina baztandarren bederatzigarrenarekin, etxekoek hirugarrenez jantzi zuten
txapela.
FINALEKO JOKALARI
ONENAREN SARIA
MIURARENTZAT
Oizko taldeak ez
zuen bere egunik onena izan eta, Arraioz, ordea, ederki aritu zen.
Jokalarien artean, Iñaki Miura sakatzailearen
lana nabarmentzekoa
izan zen eta beretzat
izan zen Mikel Eizagirre pilotazale donostia-

ARGAZKIAK: GURUTZE

/ ONDIKOL
Goiko argazkian, Baztan-Errekako Laxoa Txapelketaren 30. edizioko finalistak ageri dira,
sariak banatu zituztenekin, familiartekoekin eta lagunekin. Behekoan, berriz, Arraiozko
txapeldunak, horien artean, ezkerretik hasita lehenbizikoa, Iñaki Miura, finaleko jokalari
onenaren saria eskuratu zuena.
rrak ematen duen finaleko jokalari onenaren
saria. Berarekin batera, Jon Gamio numeroa eta Jesus Mari
Laurnagarai eta Asier
Zubigarai laurdenak
aritu ziren Arraiozko taldean. Oitzeko taldean,
berriz, Sergio Fagoaga, Lander Mendiola,
Iñaki Mendiola eta Juan
Mari Mindegiak jokatu
zuten.

Epaile lanetan, Oizko Joaquin Illarregi, Iruritako Txuma Prim eta
Miguel Bidegain,
Arraiozko Sotero
Etxandi eta Doneztebeko Juan Mari Artazk o z a r i t u z i re n e t a
Arraiozko Mariano Maritorena izan zen marrazaina.
SARI BANAKETA
Baztango kirol koor-

dinatzailea den Elixabet Santestebanek
eman zizkien sariak
txapeldunei eta Sotero Etxandi Arraiozko alkateak txapelak jantzi
zizkien.
Urtero bezala, pilota munduko agintari
aunitz bildu zituen Baztan Bidasoako Laxoa
Txapelketaren finalak.
Arraiozen izan ziren Nafarroako eta Katalunia-

IRURITA
DONEZTEBE
DONEZTEBE
OITZ
OITZ
DONEZTEBE
DONEZTEBE
DONEZTEBE
OITZ
DONEZTEBE
OITZ
IRURITA
DONEZTEBE
IRURITA
DONEZTEBE
DONEZTEBE
DONEZTEBE
DONEZTEBE
DONEZTEBE
ARRAIOZ
DONEZTEBE
ARRAIOZ
IRURITA
DONEZTEBE
IRURITA
DONEZTEBE
DONEZTEBE
IRURITA
DONEZTEBE
ARRAIOZ

ko federazioetako presidenteak, Miguel Pozueta eta Agustin Brugues, hurrenez hurren;
baita Pilotarien Batzarreko Juanjo Oronoz
eta Josean Arroyo ere,
bertzeak bertze.
HIRUGARREN ETA
LAUGARREN POSTUAK
Hirugarren eta laugarren posturako lehia
finalaren bezperan jokatu zen, abuztuaren
1ean. Irurita A eta
Arraioz B taldeak aritu
ziren aurrez-aurre eta
9-7ko markagailuarekin Iruritako taldea gailendu zen.
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 SAILKAPENA

MENDI LASTERKETAK  BERO ITOGARRIARI AURRE EGINEZ

Iñigo Lasagak irabazi du 47.
Sarako Kontrabandisten Lasterketa
Bigarrenari 4
minutu eta 25
segundoko
aldea atera dio
TTIPI-TTAPA

Denboraldi bikaina
egiten ari den Iñigo Lasaga etxalartarrak azken urteotan Fernando
Etxegarai beratarraren
soinean zegoen txapela bereganatu zuen
abuztuaren 23an. Bero
haundiari aitzin eginez,
Lasagak Sarako Kontrabandisten Lasterketa irabazi zuen, 43 minutu eta 27 segundoko
denbora eginez. Etxegaraik ezin izan zuen bere bosgarren garaipena

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA
Eskualdeko kirolariak. Tartean, Iñigo Lasaga txapelduna, ezkerretik hasita bigarrena.
lortu, nahiz eta ibilbideko punturik altuenera,
Zazpi Fagoetara, ailegatzen bera izan lehena. Etxalartarrak baino
19 segundo guttiago be-

har izan zituen tontorra
ukitzeko, baina gero, ordura arte antzeman ez
zituen oinazeak somatzen hasi zen –zuntz
haustura– eta oinez bu-
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katu zuen bidea. Hirugarren postua eskuratuz, eskualdeko bertze
kirolari batek podiuma
zapaldu zuen: Iñaki Pikabea beratarrak.

1 I. Lasaga
43:27
2 D. Mehats
47:52
3 I. Pikabea
50:01
4 P. Vacquié
50:33
5 J. Elgorriaga
51:25
6 D. Labeguerie 51:28
7 A. Balaire
52:20
8 C. Etxegarai
52:46
9 L. Robert
53:27
10 B. Saint Jean 53:28
11 F. Etxegarai
55:50
12 Y. Dufau
55:54
13 J. P. Mercier 55:55
14 X. Ezpeleta
56:08
15 J. P. Amorena 56:18
16 J. Unsion
56:26
17 B. Saint Martin 58:05
18 A. Lasaga
58:09
19 F. Ezkurra
59:39
20 M. Inda
1:00:57
21 E. Etxegarai 1:02:08
22 P. Ezpeleta 1:02:32
23 J. Larretxea 1:02:38
24 S. Duhalde 1:03:04
25 M. Carty
1:03:04
26 P. Luberriaga 1:05:15
27 R. Toro
1:05:49
28 M. Jaurena 1.06.04
29 M. Lartigau 1:12:38

Aipatzekoa da, kirolari batzuk ospitalera
eraman behar izan zituztela beroagatik.

AIZKORA  SUNBILLA

Beteranoak nagusi
Ramon Latasaren omenez
egin den VIII. sariketan
Larretxeak eta
Mindegiak ia bi
minutuko aldea
atera diete
bigarren
sailkatuei
TTIPI-TTAPA

Sasoiak ez du adinik,
ez behintzat Mikel Mindegia eta Donato Larretxea aizkolarientzat. 60
eta 50 urterekin, Mindegiak eta Larretxeak jaun
eta jabe direla erakutsi
zuten abuztuaren 9an

Sunbillan jokatu zen Ramon Latasa Sariketan.
Jende andana erakarri
zuen aizkora saioak eta
jubenilen eta maila nagusiko bi lehiek gogotsu
jarraitu zituzten bildutakoek.
Ezkurrako eta Arantzako semeek 34 minutu eta 33 segundo behar
izan zituzten lanak akitzeko, nahikoa NazabalEtxeberria eta Arrospide-Arria V.a bikoteak
gainditzeko.Bigarrenbikoteak 36:10eko lana
egin zuen eta hirugarrenak, berriz, 37:18koa.
Lehenbiziko proban

ARGAZKIA: ONDIKOL
12 aizkolariak sariak banatu ondotik, Antton Espelosin antolatzaileetako batekin.

54 oinbiko enborra ebaki behar izan zuten aizkolariek eta 2:07ko denbora egin ondotik, Mindegiak eta Larretxeak
irabazi zuten. Bigarren
proban, kanaerdikoa zutik eta 45 oinbiko bi enbor etzanda ebaki zituzten eta honetan Nazabal eta Etxeberria gai-

lendu ziren (04:07). Hirugarren saioan, banakako lanean, 54ko lau
enbor ebaki behar izan
zituzten eta Larretxeak
irabazi zuen (05:46). Azkeneko saioan, berriz,
laukanaerdikoeta45eko
lau enbor ebakitzerakoan, Mindegia-Larretxea
bikoteak irabazi zuen.

JUBENILETAN
Gaztetxoak ere aritu
ziren aizkoran eta hauetan, 23:51eko denbora
egin zuten Saralegi eta
Atutxa izan ziren txapeldun. Bigarrenbikotesailkatua Mugertza eta Erasun izan zen (26:54) eta
hirugarrenaRekondoeta
Larretxea.
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irailak 3 - irailak 17
Bestak

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58

Ospakizunak

Azpilkuetan jaioa,
XVIII. mendean: Martin de Elizakoetxea
jauna» solasaldia eskainiko du Gaspar
Castellano de Gastónek, 12:00etako Meza
ondotik San Andres
parrokian.

Mendia

Ikastaroak
ARRAIOZ | 2009.09.06

URDAZUBI | 2009.09.13

ARESO | 2009.09.06

ELIZONDO

XIII. Gran Prix lehiaketa
igande arratsaldean

Errotaren Egunean hainbat
ekitaldi izanen dira

II. Mendi Martxa Areso
ingurua ezagutzeko

Arraiozko besten barrenean
hainbat ekitaldi izanen dira, baina seguruenik ikusmin gehiena pizten duena igande arratsaldeko XIII. Gran Prixa da.

Iaz Zubietak lekukoa eman eta
aurten Urdazubin eginen da Errotaren Eguna. Hitzaldiak, dastaketak, eskulangileak eta musika saioak izanen dira.

Joan den urteko arrakasta ikusita, aurten ere 26 km.ko Mendi Martxa eginen dute Areson.
8:00etan izanen da abiatzea
plazatik.

Izen ematea irailaren
7tik 11ra
Arizkunenean

Mendi
ateraldiak

lekuan. Sarrera aurrez
24 euro eta egun berean 28 euro.

Gaur egungo pintura

ARESO

BERA

Urte osoan, gaur
egungo pinturari buruzko erakusketa.
Ortzegunetik igandera, 14:00etatik
18:00etara Monasterioko Klaustroan.

Aresoko II. Mendi
Martxa

Musika Eskolaren
kontzertu pedagogikoa

Irailaren 6an. Izen
ematea 7:00etatik
7:45era. Xehetasunak
39. orrian.

Irailaren 9an
18:30ean Isidoro Fagoaga Musika Eskolaren areto nagusian.

Erakusketak
URDAZUBI

AMAIUR
«Molimientos» argazki
erakusketa
Irailaren 21era bitarte, Virginia Gil Cousoren “Molimientos (eta
bertze ipuin batzuk)“
argazki erakusketa
ikusgai errotan.

ELIZONDO
Paisaia-pintura
ikastaroko lanak
Irailaren 1etik 11ra,
Paisaia-pintura ikastaroan parte hartu duten
ikasleen lanak ikusgai
izanen dira Arizkunenean astelehenetik
ortziralera.

ELIZONDO
Kubako pintura
garaikidea
Irailaren 4tik 26ra,
Arizkunenean, Arte
eta Kultura programa.

Kontzertuak

SARA
Lehendakaris Muertos

ELIZONDO
Los Tigres del Norte
Irailaren 12an,
23:00etan Lur dantza-

Irailaren 12an kontzertua eskainiko dute
plazan 23:00etan.

PROPOSAMENA

Antzerkiak
ELIZONDO
Pirritx, Porrotx eta
Mari Motots

Irudi digitalen moldaketa, PhotoShop (hasi
berriendako maila),
marrazketa eta pintura, altzari zaharberritzea eta zura lantzea
ikastaroak urrian hasiko badira ere, izen
ematea irailaren 7tik
11ra egin behar da
Arizkunenean.

Irailaren 5ean, Lur
aretoan «Piratak»
ikuskizuna eskainiko
dute, 18:00etan.

Bestak

Hitzaldiak

Irailaren 4tik 7ra herriko bestak.

ARRAIOZ
Herriko bestak

AZPILKUETA
Martin Elizakoetxea
gotzainaz
Irailaren 13an,
«Baztango gotzain bat

ELBETE
Gurutze Sainduaren
bestak
Irailaren 11tik 15era
Xehetasunak 28. orrian.

ELIZONDO

ERATSUN

Los Tigres del Norte
irailaren 12an Lurren

Santa Leokadia bestak

Los Tigres del Norte,
tex-mex talde ezaguna
berriz ere Elizondoko
Lur dantzalekuan izanen da, irailaren 12an,
23:00etatik aitzinera.
Sarrerak 24 eurotan
salgai daude (Antxitonea eta Txokoton Elizondon, Atxaspin Lesakan eta Iruñeko Infiernito Guitar Shop-en)
eta egun berean 28 euro kostako da. Duela 2
urteko arrakasta baietz
errepikatu!

Irailaren 4tik 8ra. Xehetasunak 23. orrian.

LEGASA
Santa Leokadia Eguna
Irailaren 5 eta 6an.

LESAKA
Bittiriako bestak
Irailaren 11tik 13ra.
Xehetasunak 13. orrian.

OITZ
Ama Birjinaren bestak
Irailaren 4tik 8ra Xe-
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hetasunak 18. orrian.

SARA

 ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Jaialdiak
BERA

Ospakizunak

Izatearen arintasun
jasanezina

Txalapartarien besta

Musika

Vans-The Album
HAINBAT EGILE
EMI, 2009

LEITZA
Irailaren 6an antolatu
du Plazaola Partzuergo Turistikoak. Xehetasunak 27. orrian.

Internet

Mikel Mindegiari
omenaldia

ERREKA ELKARTEA
(Doneztebe)
WWW.ERREKA.ORG

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

rain arte blog bat zena, Doneztebeko Erreka
elkartearen web-orri ofiziala bilakatu da. Ez da
eskualdeko kirol taldeen artean web-orri bakarra,
baina bai dinamikoena eta ikusgarriena. Eguneroegunero informazio berria ageri da (albisteak, deialdiak, argazkiak…) eta egunero hainbat bisitari
izaten ditu. Joan den urtean blogarekin hasi zirenetik 47.000 bisita (!!) baino gehiago izan ditu. Albisteak irakurri eta argazkiak ikusteaz gain, bideoak ere zintzilikatzen dituzte, hala nola Doneztebeko krosekoa, mendi taldeko kideak Hiru Erregeen Mahaiko kaxkora ailegatu zirenekoa… Komunikabideetan Erreka elkarteaz agertzen diren berriak ere biltzen dituzte lotura zuzenekin eta bertze hainbat intereseko web-orrietara ere sarbidea
ematen dute, web-orri aski osatuan.

O

ZUBIETA

Irailaren 12an omenaldia antolatu dio
Udalak, 60 urte bete
dituen aizkolariari. Xehetasunak 21. orrian.

buztuaren 25ean argitaratu da "Vans-The Album" bilduma -KD bikoitza eta DVDa- oihartzun internazionaleko proiektu berezi-berezia. Lehendabiziko aldiz, Vans konpainiak (oinetakoak,
arropa eta skate-snow-surf materiala ekoizten dituen marka ospetsuak) bat egingo du diskogintza
konpainia batekin (EMI) album aitzindari bat plazaratzeko, hain zuzen ere gisako ekimenetan lehena
izanen dena, bertan bilduko baititu maila internazionalean oso ospetsuak diren bandak, multinazionalek argitaratzen dituztenak, eta estatuko talde
berriak, bai autoedizioa jorratzen dutenak bai konpainia independenteekin lan egiten dutenak, tartean Kauta talde euskalduna ere. Hau guztia Vansen fansek horren gustukoak dituzten estilo desberdinak aintzat hartuta, dela rocka, punka, surfa edota metala. DVDak estatuko 16 skater onenen erakustaldiak jasotzen ditu. Vans-The Album nahasketa ausarta da, aitzindaria eta bakarra.

A

Irailaren 6an antolatu
dute Baztan eta Baigorriko txalapartariek.
9:00etan dute hitzordua Izpegiko gainean.

Taloaren Eguna

Inportantea da
norberarentzat
astia hartzea

Alberdania-Elkar, 2009

Errotaren eguna

IZPEGI

Marga ERDOZAIN
Doneztebeko Liburuzaina

MILAN KUNDERA
Itz.: Karlos Cid Abasolo

URDAZUBI
Irailaren 13an Errotaren Egunaren 2. edizioa. Xehetasunak 33.
orrialdean.

ilan Kundera idazle txekiarraren eleberriak erdi fikzio erdi saiakera dira, eta baliabide interesgarri ugari erabili ohi ditu: ironia, ahots narratzaileen ugaritasuna, osagarri erreal eta fikziozkoen arteko nahasketa, digresioa, eta abar. Egileak aurka
egiten die, literaturaren bidez, giza (eta gizarte)
mixeriei, apustu etiko eta filosofikoa eginez. Bere
testuetan askatu gabeko korapilorik utzi nahi ez
duenez, idazle orojakile eta guztiahaldun gisa agertzen zaigu: pertsonaiek zer egiten duten azaltzeaz
gain, buruan une oro zer darabilten jakinarazten digu.

M

Irailaren 12tik 16ra
Xehetasunak 35. orrian.

Irailaren 9tik 19ra
Berako Kultur Etxean
eta Kaxerna Gaztetxean izanen dira hainbat
emanaldi. Xehetasunak 10. orrian.

Nire aukera

Liburua

Herriko bestak

Ertz bertze musiken
jaialdia
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amasei urte darama Marga Erdozainek Doneztebeko Liburutegian lanean. Korrika egitera ateratzea
edota lasai ederrean paseatzea dira bere zaletasunik handienak. Asteburuetan ere lasaitasuna bilatzen du batez
ere «eta taldeko planen
bat izanez gero, generalean, mendira ateratzea edo otordu baten
ingurukoa izaten da».

H

Eta bertze zaletasunen bat? Zertara dedikatzen duzu denbora librea?
Nire buruarendako astia hartzea gustatzen
zait. Uste dut hori dela
inportanteena batez
ere emakumeontzat.
Rol guztiak bete ondotik gure burua ongi
zaintzen baldin badugu, gainerako guztiak
ere ongi ibiliko dira.
Liburuak edo musika
Nahiago irakurtzea,
adibidez Isabel Allenderen edozein.
Ikastaroetan apuntatzeko ohiturarik?
Garai batean yoga
ikastaroa egin nuen
eta on egin zidan.
Azken urteotan, ordea, ez dut bestelako
ikastaroetan parte
hartu.
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ETXEBIZITZAK
salgai

MERKATU TTIKIA

BERA. Bortziriak auzoan etxe adosatua salgai.
Interesatuek bakarrik deitu. 617 567047.

948 63 54 58

BERA. 80 m2ko pisua salgai. 3 logela, egongela,
sukaldea, bainugela, trastelekua eta ganbara. Berritua. 657 715243/ 657
799953.

rako da eta erdian ura du.
Baimen guziekin. Bertaraino pista. 948 610686.

LURRAK / ORUBEAK

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

erosi

IBARDIN edo DANTXARINEA. Lur eremu eraikigarria erosiko nuke. Eskura ordainduz. Diskrezioa. 678 099422.

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€
TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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 80.000
metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BAZTAN. Zaharberritzeko baserria salgai, lur saila eta baso eremuarekin.
Ura eta argiarekin.
102.172€. 9.000 m2ko lur
eremu eraikigarria
(48.000€ ) eta borda
(9.000€). 678 099422.
LIZARRA INGURUA.
Landa-etxea salgai, 50
m2ko eta 20 m2ko ataria.
Estreinatzear. 700 m2ko
lursail zelaiarekin. Ur putzua eta ureztatzeko urarekin. Eguzki plakak eta
inguru guztia hesitua. 2
logela, egongela, sukaldea eta bainugela. 70.000
euro. 652 593360.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritzeko borda salgai, lur eremuarekin.661 121540.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRUÑA. Milagrosa auzoan pisua errentan emateko. 3 logela, egonge-

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

la, komuna, sukaldea eta
30 m2ko terraza. Igogailuarekin. Berogailu indibiduala. Ikasleentzat
prestatua.948 890793.
ELIZONDO. Braulio Iriarten pisua errentan emateko. 3 logela eta berogailua. 676 707620.
BERA. Altzaten pisua
errentan emateko. Sukalde-jangela, egongela, 3
logela, 2 komun konpletoak eta berogailua etxe
guzian. Gela guziek argi
naturala dute. Bizitzera
sartzeko prest. 680
984124/ 948 631603.
LESAKA. Zaharberritutako etxebizitzan bi du-

plex errentan emateko.
Inguru onean eta bista
politekin. 658 943702.
BERA. Pisua errentan
emateko. Sukaldea,
egongela, bainugela eta
2 logela. Mobleztatua eta
berogailuarekin. 626
774582.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

BERA. Neska bat pisu
bila dabil. Ttikia bada beretzat bakarrik eta haundia bada konpartitzeko.
652 758187.
ELIZONDO. Pertsona
bat behar da pisua konpartitzeko. 610 949168.

GARAJEAK / LOKALAK
salgai

LESAKA. Antoiu 23, beheko solairuan, 48 m2ko
bulegoa salgai edo errentan emateko.  679
432522.

ZERRIKIA

BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 34,00 € (+2,00)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra
3,83 (=)
1.koa
3,53 (=)
2.koa
3,83 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra
3,93 (=)
1.koa
3,63 (=)
2.koa
2,95 (=)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (=)

GARAJEAK / LOKALAK
erosi

LESAKA. 100-120 m2ko
lokala erosi edo errentan
hartuko nuke.  657
708866.

LURRAK / ORUBEAK
salgai

SARA. Ura, argia eta isurbidea dituen 800 eta
1.000 m2 arteko lur eraikigarria salgai. 0033
559542540.
ITUREN. 2.000 m ko lur
eremua salgai, leku eta
prezio ona. 676 013
103.
2

LEITZA. Basakabi inguruan borda, artzain txabola eta 3.000 m2ko lur
eremua salgai. Lur-eremua aprobetxamendu-

BERA, DANTXARINEA,
IBARDIN eta LUZAIDEn.
Enpresa batek frantsesa
dakien jendea behar du
kosmetika produktuekin
lan egiteko. Ahal bada
autoarekin. Kilometrajeak eta dietak ordainduko dira. Lana ortzegunetik igandera. Bataz bertze 7 ordu egunean.944
106155/congrebas@con
grebas.com.
URDAZUBI. Ikaburua jatetxean 2 langile behar
dira. Bat fregaderan aritzeko, 12:00-17:00 (asteazkena eta igandea jai).
Bertzea eguerditan jantokian zerbitzatzen aritzeko (asteazkenak
jai).948 599222.
Trailerrarekin ibiltzeko gidaria behar da. Esperientziaduna. Ibilbide nazionalak egiteko. 660
393436.
LEITZA. Kiroldegian aerobic eta pilateseko monitoreak behar dira.680
187853.

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 14tik 21era bitarteko prezioak)

BASERRIA

Zerri gizena
1,210 € kiloa. (-0,035)

LESAKA. 20 m2ko lokal
komertziala salgai. Albistur, 43. 659 609678.

LANA

eskaintzak

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak 130,00 (=)
idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00 (=)
idixkoak 130,00 (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,85/2,95
Zaldi-behorrak: 1,55/1,75
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,60/8,40
8-10 kilokoak: 6,30/6,70

MERKATU TTIKIA
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LANA

eskariak
SUNBILLA-DONEZTEBE inguruan. Neska eskaintzen da adinekoak
zaindu edo etxeak garbitzeko. Esperientziarekin.
666 642231 (goizez).

IRAKASKUNTZA
eskaintza

URDAZUBI INGURUA.
Gaztelania eta frantseseko klaseak emanen nituzke. 948 393504.

Peugeot 106 1.0 KID salgai, merke. Hasiberrientzako egokia. ITV maiatzean pasatua. Egoera
ona. 637 812999.
Suzuki Vitara JLX gasolina salgai. 620 036553.
Suzuki GSR 600 motorra salgai. 2007koa.
12.400 km. Paperetan 34
zaldira limitatuta, zentralita originala eta limitatzailearekin. Garajean
egondakoa eta egoera
onean. Ikusi konpromisorik gabe. %686 316397.

tailerrak

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI

Yamaha XT 350 motorra salgai. Matrikula: B-

MOTORRA

IG. %620 135721.
Daf 480 kamioia salgai,
98koa. Zisne-lepo erako
gabarra. 12,9 m.ko luzera. Hiab markako garabia, 14 m.ko luzera eta
urte eta erdiko irrati kontrolarekin. 678 099422.

(luze eta laburrak)

TURISMOAK
salerosketak
Mitsubishi Montero DID
salgai. 2005ekoa, egoera onean, ITV maiatzean
pasatua. 30.000 km.
639 156105.
Nissan Terrano II 2.7 TDI
salgai. 1997koa. Egoera
ona. 629 126185.
Suzuki Grand Vitara 2.0
TD salgai. 2005ekoa,
egoera onean, ITV maiatzean pasatua. 30.000
km. 639 156105.

urtebetetzeak

Limousine arrazako zezena salgai.  666
433960.

ANIMALIAK
oparitu

3 ardi zakurkume oparitzeko. Hilabete batekoak. 948 510224.

IKER eta SAIOA PETRIRENA
PIKABEA beratarrek irailaren 6an
eta 25ean 3 eta 5 urte beteko
dituzte. Zorionak familiaren eta
bereziki gurasoen partetik.

ENEKO IRIARTE ITURZAETA arizkundarrak urteak beteko ditu irailaren 14an. Aunitz urtez etxekoe
guzien partetik! Muxu potolo potolo!

Aunitz urtez Kaxkarrak! Hagitz
ongi pasa zuen eguna eta ea
hiruren artean kuadrilla osoarentzako bazkari goxoa prestatzeko
gai zareten! Muxu haundi bat!

IRAIDE eta ENERITZ BURLADA LUKANBIO aranztarrek urtea eta 3 urte beteko dituzte abuztuaren
19an eta irailaren 27an. Aunitz
urtez eta muxu haundi bana
gure bi printzesitei izeba Barbariren partetik.

MADDALEN
IRAZOKI
URROZek urtea
bete du abuztuaren 27an.
Zorionak
Nahikari eta
Enekoren partetik.

JULENE GOIA
GARCIA beratarrak abuztuaren
28an 2 urte bete
ditu. Zorionak
gure sorgintxoari
familia guztiaren
partetik.

DENETARIK

galdu aurkituak
BERA. Etxeko giltza bat
aurkitu da, Txakurtxulo
eta kanposantu tartean.
670 605441.

MOTORRA

SUZUKI

Collie arrazako 2 zakurkume salgai.  948
450563.

ANIMALIAK

DONEZTEBE. Urrezko
plaka bat aurkitu da. J.G.
inizialak jartzen ditu eta
1998-5-24an jaiotakoarena da. 948 635458.
LESAKA. Osasun Zentruaren inguruan urrezko
eskumuturrekoa galdu
da. Intza 2009.09.27 jartzen du. 661 432630.
ARANTZA. Arantza Rock
gauean antiojoak eta mobila galdu dira. 943
522577.

salerosketak
Gaztain koloreko zaldia,
mendian ongi egoten dena salgai.  609
411298/690 830292.
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DENETARIK

salerosketak
21 zaldiko traktorea salgai. ITV pasatua. 646
517549.

AIALA SAN JUAN
AROZENAk 3 urte
bete ditu abuztuaren 12an.
Zorionak familia
guztiaren eta
berexiki
Gexanen partetik.

LEXURI
AROTZENA
PORTU gure
lorezainak 3 urte
beteko ditu irailaren 15ean.
Zorionak moñoña!

urtemugak

Gas-gas TXT 320 motorra salgai. NA-BB. ITVrekin. Egoera ona. 1.200€.
620 011246 (Juanmi).

Bigarren eskuko ostalaritzako makineria eta
altzariak salgai. 948
451302.
Egoera onean dagoen trikitixa bat erosiko nuke.
607 407687.
Luzerna eta belar idorra salgai.609 445842.

Angel MATXIARENA ARANIBAR
Bera/Donostian, 2009ko irailaren 6an (I. URTEMUGA)

Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira besteak
bizitza honetan iraunen duten
zuhaitz adaxka gazteak
ETXEKOAK
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urtebetetzeak

Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€
Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

IKER ARANBURU LEONISek abuztuaren 2an 6 urte bete ditu.
Zorionak Iker, Ioritz, atta eta
amaren partetik. Maite zaitugu!

Zorionak IKER ARANBURU LEONISi,
abuztuaren 2an 6 urte bete
dituelako. Aunitz urtez atautxi eta
amatxiren partetik.

Irungo NAROA PERURENA
VALEROk 8 urte bete ditu abuztuaren 1ean. Zorionak eta muxu
haundi bat aita, ama, Unax eta
nola ez, Iturengo amatxi eta
izeba-osaben partetik.

Irungo NAROA PERURENA
VALEROk 8 urte bete ditu abuztuaren 1ean. Zorionak eta 8
muxu haundi Aizoaingo izebaosaba eta bereziki Janire eta
Iraiaren partetik.

Sunbillako amatxi BEATRIZi zorionak aunitz uztailaren 19ko partez. Muxu pila Pablo bihurriaren
partetik.

Leitzako AROA
ZUBIRI ARBURUAk
9 urte bete ditu
abuztuaren 8an.
Zorionak eta
muxu asko familiaren partetik.

ENAITZ ERKIZIA LASAGA beratarrak
3 urte bete ditu abuztuaren 18an.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL. Zorionak
uztailaren 28an urtea bete duen
etxeko deabrutxoari. Muxu haundi
haundi bat atta, ama eta berexiki
Andoniren partetik.

MATTIN EUGI MENDIZABAL.
Zorionak uztailaren 28an urtea
bete duen Igantziko kukuxuari.
Besarkada haundi bat Igantziko
atatxi eta amatxiren partetik.

Zorionak Etxalarko XANTI eta PERIKOri, uztailaren 25ean eta abuztuaren 12an urteak bete dituztelako. Kaso eman Periko polizi honek
alkoholemia proba eginen dizueta!!!

Donamariako EGUZKI eta ALAITZek abuztuaren 9 eta 27an 20 eta
8 urte bete dituzte. Zorionak bi
ahizpei familia guztiaren partetik.
Bi muxu haundi.

ASIER MARTIN
BAIONA etxalartarrak 5 urte
bete ditu abuztuaren 23an.
Zorionak familiaren eta bereziki Maria arrebaren partetik.

Gazteluko JOSEBA TELLETXEAk 5
urte egin ditu
abuztuaren 31n.
Musu haundi bat
Mikel anaia eta
familia guziaren
partetik. Maite
zaitugu, pila-pila!

IRATI OIARTZABAL SOLABARRIETAk 7 urte bete
ditu abuztuaren
23an. Zorionak
neska politenari,
Santi, Ana, Oier
eta Iruneren
partetik.

AURKENE PERURENA AGIRREk
9 urte bete ditu
abuztuaren
12an. Zorionak
gure printzesari
Santi, Ana, Oier
eta Iruneren
partetik.

OIER OIARTZABAL
AGIRREk 3 urte
bete ditu abuztuaren 3an. Zorionak gure printzipeari aitatxo,
amatxo eta Iruneren partetik.

JON ANZIZAR. Zorionak gizontxo!
Abuztuaren 8an 11 urte bete ditu eta ongi pasa eguna Lesakako famili guziaren partetik, berexiki Julen anaia eta attaren partetik.

UNAX, ENAITZ eta BENAT. Zorionak gure 3 morroskoei. Gure ttikiek abuztuaren 19an urte bat
bete dute eta gure haundiak
abuztuaren 7an 5 urte. Muxu
haundi bat hiruentzat familia guziaren eta bereziki atatxi eta
amatxiren partetik.

Lesakako MERTXE ANZIZARri zorionak abuztuaren 7an urteak bete ditu eta! Muxu haundi bat familiaren eta bereziki zure iloba eta
seme-alaben partetik. Segi mendian bizkor eta ekarri tarta goxo
bat.

Zorionak Lesakako NIEVES
IRIARTEri abuztuaren 5ean urteak bete ditu eta!
Eskerrik asko gu
zaindu eta hain
ona izateagatik.
Segi bixkor!

ARITZ LEONIS
GONZALEZek 6
urte bete ditu
abuztuaren
21ean. Aunitz
urtez atatxi eta
amatxiren partetik.

ARITZ LEONIS
GONZALEZek 6 urte bete ditu abuztuaren 21ean.
Aunitz urtez aita,
ama, izeba-osaba eta Ioritz eta
Iker lehengusuen
partetik.

UNAX OSKOZ ANZIZAR. Zorionak
gure lepamiri!
Abuztuaren 19an
urtea bete du.
Muxuak Arantzako familia eta bereziki atatxi Manuelen partetik.

ENAITZ OSKOZ
ANZIZAR. Zorionak gure zanpabolloseri! Abuztuaren 19an gure
ganaderuk urtea
bete du. Muxuak
Arantzako familiaren partetik.

TOMAS OSKOZ MUTUBERRIA. Zorionak attatto abuztuaren 29an
urteak bete dituzu eta! Muxu
haundi bat Arantzako eta Lesakako familiaren partetik. Segi
bixkor!

IRATI eta URKO OIARZABAL
doneztebarrek abuztuaren 23an
eta irailaren 21ean 7 eta 5 urte
beteko dituzte. Zorionak eta muxu pila aita, ama, aitona eta
amonaren partetik. Ongi pasa
eguna!

HELENE REKARTE
KORTA sunbildarrak 4 urte bete
ditu abuztuaren
14an. Zorionak
eta muxu haundi
bat.

Zubietako ENARA SANTESTEBANek 3 urte beteko ditu abuztuaren 12an.
Zorionak
ttattarra.

ANDREA DE RUEDA doneztebarrak
9 urte beteko ditu
irailaren 5ean.
Zorionak gure
printzesari eta 9
muxu haundi
Imanol, aita eta
amaren partetik.

OIER BELARRA
MARIEZKURRENA
doneztebarrak 4
urte bete ditu
abuztuaren
26an. Zorionak
Ezkurrako familiaren partetik.

Zozaiako LOREA
AGIRRE SARRATEAk 5 urte bete
ditu abuztuaren
15ean. Muxu
haundi bat familiaren eta bereziki
Amets anaiaren
partetik.

VANESSA GARCIA
SANHEZek 13 urte bete ditu
abuztuaren 8an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Carlos,
Etxeni eta Gorkaren partetik.

Zubietako URKIk
abuztuaren 20an
urtea bete du.
Zorionak sagutxu!!! Muxu bat
atta, ama eta Aritzen partetik.

Zorionak Zubietako URKIri!!! Abuztuaren 20an gure sagutxu ttikiak
urtea bete du. Kukuxu Sagutxu
baino handiagoa? Nola da posible? Muxuak familiaren partetik,
berexiki Aritzen partetik.

OLATZ PAGOLA eta JULENE GOIAk
abuztuaren 26an eta 28an 3 eta
2 urte bete dituzte. Zorionak
sorginak eta muxu haundi bana
zuen familiaren partetik eta bereziki Nahiaren partetik.

AHIELEN IRAZOKI
EZKURRA sunbildarrak 2 urte bete ditu irailaren
2an. Zorionak
Saioa, Lorena,
Magali eta Ekhiren partetik. Berenduan egonen.

IZARO LEONET
AROZENA aranoarrak abuztuaren 3an egin zituen 2 urte.
Aranoko familiaren partetik
muxu haundi
bat, politta.

ALAIN ZELAIETA
BERASATEGIk 3
urte beteko ditu
irailaren 3an. Zorionak eta muxu
haundi bat gure
moxoloari familia
guziaren partetik.
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