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G. PIKABEA | DONEZTEBE
Kotxe istripuaren ondo -
rioz gurpil-aulkian gel-
ditu zinen... 
Bizkarrezur muineko

traumatismo larri bat izan
nuen eta gerritik beheiti
sentikortasunik eta mu-
gikortasunik gabe geldi-
tu nintzen. 
Zer erran zizuten medi-
kuek orduan? 
Iruñera joan eta biz ka  -
rre zurra zuzen para tze -
ko ebakuntza bat egin
zidaten, golpearekin
okertua nuelako. Hemen
zuzen paratu baka rrik
egiten dute eta biz ka -
rrezur muinean min har-
tutakoak Tole do edo
Bartzelonako zentru es-
pezializatuetara biderat-
zen dituzte. Ni Bar tze  -
lonako Guttman Ins ti -
tutuan egon nintzen. Be-
tiko horrela geldituko nin -
t zela erran zidaten eta
gurpil-aulkian bizitzen
erakutsi zidaten: bakar-
r ik kotxera sar tzen,
janzten... Sei hilabeteren
buruan, Donez tebera bu-
eltatu nin tzen, aulkian,
eta bizi berri hau aitzine-
ra era ma ten hasi nint-
zen. Etxe an aparatu bat-
zuekin egunero jartzen
nin tzen zutik, zirkulazioa-
rendako ona zelako, bai-
na bertze tratamendurik
hartu gabe. Salaman -
kara ere joan nintzen eta
ikasketekin segitu nuen.
Eta nola izan zenuen
Reis medikuaren berri? 
Aitak egunkari batean ar-
tikulu bat irakurri zuen,
baina ez genion ga rran -

tzirik eman. Handik den-
bora batera, ahizpak ir-
ratian Lisboan opera tu -
tako biren testigan tzak
aditu zituen, eta niretza-
ko balio zezakeela pent-
satu zuen. Familiako ba-
ten bidez, Reisek ope-
ratu zuen euskal herritar
batekin ha rre manetan
jarri nintzen. Bere histo-
ria eta bertze batena kon-
tatu zizkidan, eta Inter-
netez eurekin egoten ha-
si nintzen. Hurrengo pau-
soa Reisen fisioterapeu-
ta den Graça Mende -
sekin egotea izan zen.
Nire erresonantzia-mag-
netikoa erakutsi nion, ez
baitituz te kasu guztiak

opera tzen. Medikuarekin
egon nintzen gero eta ho-
nek ebakuntza egiten ahal
zi dala erran zidan. Ez nu-
en dudarik izan, eta ez
naiz damu tzen.
Badu arriskurik? 
Anestesia dela-eta ber -
tze edozein ebakuntzak
izan dezakeena. Lesio-
tik beheiti lan egiten du-
te, eta nire kasuan, ez
nuen deus gal tzekorik,
gerritik beheiti ez nuela-
ko deus senti tzen ez mu-
gitzen ere. 
Eta errehabilitazioa? 
Hiru edo sei hilabetean
behin Lisboara joan be-
har dut. Internetez zein
ariketa egin behar ditu-

dan erraten dit eta etxe-
an egiten ditut. Egunero
muletekin zutik jartzen
naiz, lagun tza rekin, eta
astean hirutan lurrean ari -
ke tak egiten ditut. Ho-
betuz gero, fisioterapeu-
tak arike tak aldatzen
dizkit. Argi dago emait-
za onak dituela euren la-
nak.
Reisek kontrakoak ere
baditu... 
Bai, kritika haundiak ja-
sotzen ditu, baina lan
haundia egiten ari da eta
ezagutu ditudan kasu
guztiek emaitza onak
izan dituzte. Zientifikoek
onartutako lana da be-
rea. Pena da hemen hor-
relako tratamendurik ez
izatea, eta Lisboaraino
joan eta dena gure kon-
tutik ordaindu behar iza-
tea. 
Hobekuntzak somatze-
ko urte batzuk beharko
dira, ez? 
Bai, errekuperazioa man -
tsoa da, eta per tsonaren
araberakoa. Hau ez da
Lurdes, ez dago mirari-
rik, eta ez gara egun ba-
tetik ber tze ra oinez ha-
siko, baina itxaropena
beti hor dago. Hemen ez
du te irtenbiderik ematen
eta Reisen ebakun tzak,
aldiz, atea erdi irekia
uzten du eta poliki bada
ere, hobe tzen ari gara. 
Zer erranen zenieke aul-
kian daudenei? 
Emaitza onak ikusita kon-
tuan hartzeko ebakun tza
iruditzen zaidala. Baina
norberak hartu behar du
erabakia.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Haizea Erkizia bankuan jarrita, gurpil-aulkia ondoan duela.

2007ko abenduaren 22an kotxearekin istri-
pua izan eta bizkarrezur muinean min hartu
zuen Haizea Erkizia 24 urteko doneztebarrak.
Geroztik gurpil-aulkian dago. Gerritik beheiti-

ko sentikortasun eta mugikortasun guztia
galdu zuen. Baina ekainean Lisboan
(Portugal) Antonio Reis medikuak ebakuntza
berezia egin zionetik itxaropentsu dago.

Reisek bizkarrezurra ireki eta goitik beheiti
garbitzen du bizkarrezur muinaren hodia,
informazioa pasatzen uzteko, eta gero erre-
habilitazioaren bidez hobetzen uzten du.

Haizea ERKIZIA |  Gurpil-aulkian dagoen Doneztebeko gaztea

«Ez gara egun batetik bertzera oinez
hasiko, baina itxaropena hor dago»

POLIKI-POLIKI HOBERA
«Hau ez da Lurdes,
ez dago miraririk,
eta egun batetik
bertzera ez gara
oinez hasiko, baina
itxaropena beti hor
dago. Hemen ez
dute irtenbiderik
ematen eta Reisen
ebakun tzak, aldiz,
atea erdi irekia uzten
du eta poliki bada
ere, hobetzen ari
gara».
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G. PIKABEA | ESKUALDEA
Duela bederatzi urte

Arkupeak Elkarteak Do-
ne Jakue bidearen
Baztango zatia egiteko
bidaia antolatu zuen. Sei
etapatan banatuta,
Dantxarinean hasi eta
Sakanan barna, Araba-
ko mugan akitu zuten
itzu lia, Ziordian. Ederki
joan zen, baina nonba-
it ez zen nahikoa izan.
Oinez lagunartean

ibiltzeari gustua hartu,
eta gehiagorako txirrin-
tarekin gelditu ziren ba -
tzuk. Hala, Baztango za-
tia akitutakoan, Done
Jakue bide osoa egitea
pentsatu zuten, Doni-
bane Garazitik hasita.
Eta erran eta egin.
2001eko ekainaren
10ean bukatu zuten. 
Hurrengo urratsa tal-

dea antolatzea izan zen.
Eta horrela sortu zen
Goiz Mendi. Izena Zu-
garramurdiko Juan Ira -
tzoki taldekidearen ideia
izan zen: «Goiz jaikitzen
garelako mendira joate-
ko». Hilabetean behin
gu ttienez, ateraldi bat
egitea erabaki zuten.

Goiz Mendiren hel-
buruak bi direla azaldu
digu Ezkurrako Fernan-
do Etxeberriak: «alde
batetik, etxe tik atera eta
mendian ibil tzea eta
bertzetik, toki berriak
ezagutzea». Ariz kun go
Inozentzi Sukilbidek, be-
re aldetik, helburua «de-
nak elka rrekin ongi har-
tu eta mendian ibil tzea»
dela aipatu digu. Eta Ju-
an Iratzokik bide bere-
tik jo du: «elkartu, bazkal-
du eta denbora berean
mendian ibili eta tokiak
ikustea ederra da».

17 LAGUNEKO TALDEA
Sorreratik honat  la-

gun batzuk atera eta be -
rriak sartu dira eta gaur
egun 17 kidek osatzen
dute taldea: Loli Tran -
txe (Bera), Jose Mari Itur-
bide (Igan tzi), Paula
Uharte eta Pantxito
Ugalde senar-emazte-
ak (Arizkun), Inozentzi
Sukilbide (Arizkun), Mi-
gel Migeltorena (Urda-
zubi), Manuel Aleman
eta Ana Uharte (Iruñe-
an bizi diren baztanda -
rrak),  azken honen

ahizpa Emili Uharte (Eli-
zondo), Mertxe Arburua
eta Juan Iratzoki senar-
emazteak (Zugarramur-
di), Martina Dendarieta
eta Joxe Iratzoki senar-
emazteak (Zuga rra -
murdi), Fernando Etxe -
berria (Ezkurra), Karme-
le eta Txaro Pla ahiz pak
(Iruñea) eta Elena (Hon-
darribia). Erre tiratuak di-

ra denak, Pla ahizpak
izan ezik.

URTEROKO HITZORDUAK
Done Jakue Bidea bi

aldiz, Pirinioak hainbat
aldiz, Xabierrerako bi-
dea, Bertiz, Xorroxin,
Lega te, Saioa, Mendaur,
Aralar, Beriain, Txindo-
ki, Aizkorri, Gorbeia…
Zerrenda luzea du gibe-

lean Goiz Mendi talde-
ak.  Aurten, erra terako,
Izaban aste bat pasatu
dute, eta egunero ingu -
ruko mendietara ateral-
diak egin dituzte: Lako-
ra eta Ezkaurrera, adibi -
dez. Horrez gain, iraile-
an kostaldetik Done Ja-
kue bidearen zati bat
egin zuten. Eta hurren-
go urteetan ere, garai

MENDIA � GOIZ MENDI TALDEA

Sasoiak adinik ez
duelako hitzordua
Goiz Mendi
taldearekin
2001ean sortu zen erretiratuen mendi talde honek
hainbat eta hainbat mendi eta txoko zapaldu ditu

Erretiratuak dira ia denak, ez urru-
tikoak baina bai herri diferenteta-
koak, eta afizio bakar batek lotzen
ditu: mendiak. Goiz Mendi elkarte-
az ari gara, 17 laguneko gizon eta
emakumezkoen taldeaz. Mendian

ibil tzea gustatu, eta 2000. urtean
abiatu zituzten harat-honatak.
Geroztik 120 mendi ateraldi eta
bidaia baino gehiago eginak dituz-
te eta etorkizunean ere horrela
izatea nahiko lukete.

ESALDIA
«Helburua denak
elkarrekin ongi hartu
eta mendian ibiltzea
da»

Inozentzi SUKILBIDE
Arizkungo mendizalea

ESALDIA
«Arkupeak
Elkartearekin mendi
talde bat sortzea da
nire ametsa»

Fernando ETXEBERRIA
Ezkurrako mendizalea

ESALDIA
«Denok ibili beharko
genuke, medikuak
agindua emateari
esperatu gabe»

Juan IRATZOKI
Zugarramurdiko mendizalea
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berean, berdin segituko
dute.
120tik goiti irteera

egin dituzte, eta Etxe -
berriak azaldu digunez,
«hasierako ilusio berare -
kin segitzen dugu, na-
hiz eta urte gehiago izan
eta bakarren batek mu-
gikortasun arazoren bat
eduki». Mendiz mendi
ibiltzeaz gain, tarteka
omenaldiak ere egiten
dituzte, taldekideek 70
urte betetakoan. Hain
zuzen, omenduen arte-
an Juan Iratzoki dago.
2003ko abenduaren
10ean jaso zuen talde-
kideen omenaldia.
Ateraldiak nora egin

nola erabaki tzen duten
ere galdetu diegu men-
dizaleei. Eta Iratzokik
erra n digunez, «hemen
ingu ruan egitekotan ba-

koitzak bere aldekoa
antola tzen du, baina he-
mendik kanpo ateratze-
an, Fernandok egiten du
dena, artista da». Ino -
zen tzi Sukilbidek ere
Ezku rrakoaren lana na-
barmendu du: «Fernan-
do dugu sherpa. Ongi
pres tatzen ditu beti ir -
tee rak, eta eskerrak be-
rari, bertzela, gu etxe
ingu ruan ibiliko ginate-
ke». Etxeberriak, bere
aldetik, «proposamenak
edozeinek egin di tza -
keela» adierazi digu.
Mendia eta kosta, as-

faltoa eta belarra, elu -
rra, maldak eta zelaiak...
Denetarik probatu dute
urteotan Goiz Mendiko
kideek. B a tzuk bertze-
ak baino gogorragoak,
eta batzuk bertzeak bai-
no politagoak. Sasoia
ere ba tzuen kasuan ho-
bea. Baina denek go-
zatzen dute mendian.

AITZINERA BEGIRA
GOGOTSU
Etorkizunari ere ilusioz
begiratzen diote. «O -
rain arte bezala, hilabe-
tero mendi ateraldi bat

egiteko asmoa dugu»,
dio Ezkurrakoak. Urte-
roko hitzorduei ere ez
diete hutsik egin nahi:
urtean behin, ekainean,
Pirinioetara eta Done Ja-
kue bideko etapak irai-
lean, Finistere rrera aile-
gatzeko helburuarekin.
«Seguraski 2013an ai-
legatuko gara», erran di-
gu Etxe berriak. Uso ja-
tea ere ohiko zita bihur-
tu da mendizaleetzat.
Berriki egin dute, gaine-
ra, aurtengoa: urriaren
14an. Otsondotik abia-
tuta hiru orduko itzulia

egin eta Lezetako bor-
da bentan bazkaldu zu-
ten. 
Sukilbidek ere horre -

la segitu nahiko luke:
«ongi baldin banago be-
hintzat, gustatuko litzai-
dake». Baita Ira tzokik
ere: «Ez naiz lehenago
bezala ibiltzen, baina izi-
garri maite dut mendi-
an ibil tzea». Eta gomen-
dio bat ere luzatu du zu-
garramurdiarrak: «ibil -
tzea arras gauza ede rra
eta osasun tsua da. Ba-
koitzak ahal duen mo-
duan eta ahal duen to-

kian. Denok ibili behar-
ko genuke, medikuak
agindua emateari espe-
ratu gabe».
Lagunartean gustu-

ra ibiltzen badira ere,
Etxeberriak badu ber -
tze amets bat: «Arkupe-
ak Elkartearekin mendi
talde bat sor tzea. Fisi-
koki ongi dagoen jen-
dea dago Arku peak-en
eta horiei ilusioa egin
diezaieke». Proposame-
na airean, denborak
erra nen du Arkupeak-
etik mendi taldea sor -
tzen den ala ez.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiz Mendiko mendizaleak urriaren 14an 

uso jana egin zutenean

DATUA

120
MENDI IRTEERA

baino gehiago egin ditu
taldeak sortu zenetik

Hirugarren aldiz egiten ari da Do-
ne Jakue bidea Goiz Mendi taldea.
Azken hau, ordea, bertzeetan ez
bezala, kostaldetik. Eta Sukilbidek,
Ira tzokik eta Etxeberriak, guztiek
bat egin dute ibilbidea «zoragarria»
dela erratean. Hala, urtero irailean

etapa ba tzuk egitea pentsatua du-
te. Aurten, adibidez, Asturias alde-
ko batzuk egin dituzte, eta heldu
diren urteetan gainerakoak egite-
koak dira. Dena ongi badoa, 2013ra-
ko Finisterreko lurmuturrean izanen
dira.

� GOIZ MENDI TALDEA DONE JAKUE BIDEAN

Done Jakue bidea hirugarren aldiz

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiz Mendiko lagunak Santiagoko katedralaren aitzinean
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak 
diruz lagundutako aldizkaria

Telebista eta ordenagailu pantailek miopiza -
tuak, etxean zokotuak, osasunaren izenean
es teri lizatuak, gaingabe tuak, pasteurizatuak

eta usaingabetuak gauden honetan, udazkeneko
feriek erakusten digute oraindik behien gorotz eta
pix-urrina, aharien ilearen usaina, baratzuri-xorten
aztarna, karrika hotzetako lagunarteko solasadia
nolakoak diren. Udazkenak biziarazten gaitu.

Udazkenak biziarazten gaitu

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1995.11.02 / TTIPI-TTAPA 169. zbk

Sara, Urdazubi, Zugarramurdi elkarlanean turismoa indartzeko
Xede horrekin elkartu ziren 1995eko urriaren 18an eta 19an Urdazubiko Men-
ta jatetxean hiru herriotako agintariak eta turismo sektorearekin zerikusia zu-
ten profesionalak. Bertze gauzen artean, hiru herriak bilduko zituen marka tu-
ristiko bat sortzeaz, hiru leizeak lotuko dituen bide berri baten egiteaz eta lei-
zeetako gidarien formakuntzaz hitz egin zuten. Jean Aniotzbehere Sarako au-
zapezak zioenez, «Barandiaranek bere izkribuetan erabiltzen zuen Xareta ize-
na berpiztuko dugu turismo mailan erabiltzeko Sara, Urdazubi eta Zugarramur-
din». Beraz, 14 urte daramazkite lan horretan Xareta inguruan.

Baserritarren egoera ez da berria, ia ez da
gazterik sartzen baserri munduan (nekaza-
ritza-abeltzaintzan), daudenen bataz beste-

ko adina altua da eta be-
raien krisia aspalditik
heldu da. Guk kontsu-
mitzaileok hamaika al-
diz aditu dugu bertako
baserritarrek egiten du-
ten lana: kalitateko pro-
duktuak ekoizteaz ga-
in, gure paraje zoraga -
rri hauek garbiak  man-
tentzen dituzte (sasien tsunamiari aurre eginez).
Guk nola eskertzen diegu lan guzti hau? Ba…ja-
kiak berdin zaigu non erosi, nondik heldu diren,
zein kalitatekoak diren… jakiak erosteko orduan
bakarrik sakelari begiratzen diogu, gero dirua kon -
tsumismo itsu batean gastatzeko (kaltea gure osa-
sunari eta kaltea gure baserritarrei eginez). Aski
da! Kontsumi ditzagun bertako produktuak, «ba-
serritarra» bakarrik pertsonai historiko batean bi-
lakatzea nahi ez badugu behintzat.

Lehengo lepotik burua

Nire txanda
Iñaki ALUSTIZA

Beatriz CORREDOR
Etxebizitza ministroa

Ez da auniztan Espainia -
ko ministrorik agertzen
inguru honetara, baina
urriaren 19an Elgorria -
ga ko Balnearioaren
inau gurazioan izan zen
Etxe bizitzakoa. Joal-
dunek harritu zuten.

Lino INDAKOTXEA
Zubietarra istripuan hila

Urriaren 20an lan is -
tripuan hil zen Iraizozko
Piensos Saioa lantegian
(Ultzama) 36 urteko zu-
bietarra, bere kamioi
azpian harrapatuta.
Emaztea eta seme-ala-
ba uzten ditu.

Pello APEZETXEA
Etxalarko apeza

Urr iaren 29an aur  -
keztekoak ditu Etxa larko
etxeen izenak eta Etxa -
larko historia liburuak.
Lehendik ere argitarat-
uak ditu Usategiei edo
Andre Mari elizari bu-
ruzko lanak.

Jakiak erosteko
orduan sakelari
bakarrik begiratzen
diogu, gero dirua
kontsumismo itsu
batean gastatzeko
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Urriaren 14ean, Garzonek eta Rubalcabak zuzen-
duriko Euskal Herriaren aurkako bertze eraso
baten testigu izan ginen. Zoritxarrez ez da lehen

aldia gure herriaren existentziaren ukazioaren gainean
euren estrategia eraikitzen dutenek, herri hau eraso -
tzen dutena. Tresnak zaharrak erabiltzen dituzte; Ezker
Abertzaleko militanteen ja-
zarpena eta atxilotzea. Hau
honela izanik ere, bertze be-
hin ere gertaturiko guztia sa-
latu nahi dugu, eta atxi -
lotuak askatzeko eskatu,
37.000 pertsonek baino ge-
hiagok oihukatu genuen be-
zala. Sarekada hau buru tzea,
Donostiako egoitza armen
bidez okupatzea, eta atxilo-
tutakoen artean Rafa Diez sindikatuko idazkari nagu-
si ohia eta Txelui Moreno kidea egoteak LABen aurka-
ko eraso ere bilakatzen du sarekada hau, estatuak be-
re errepresioan une oro jauziak emateko prest dagoe-
naren erakusle. Baina batez ere, independen tziarako
bidean, urrats berriak ahalbidetu behar dituen estra-
tegiaren kontrako erasoa da. Euskal Herriak inposake -
ta eta ukazioa ezagutu ditu urtetan eta ukazioaren zi -
klo hori da behingoz gainditu behar duguna, aitortzan
eta errespetuan oinarritutako ziklo politiko berria ire-
kiz. Horixe dago jokoan eta hori eskatzen du herriak.
Ziklo berri hori irekitzeak eskaintza politikoak egitea,
akordio politikoak eraikitzea eta apustu politiko garbi-
ak egitea eskatzen du, eta hori eragile politiko, sozial
eta sindikal guztion artean egin behar dugu. Horrega-
tik erasotzen du estatuak, aldaketa zapuztu nahi due-
lako, eta Ezker Abertzaleak egin ditzakeen eskaintza
politikoen beldur delako. Gure herriak burujabe izan
nahi du eta estatuak beldur dio horri, horregatik kol-
patzen digu behin eta berriro. Langileontzako ere be-
rebiziko garrantzia dauka aldaketa politikoak gauza -
tzea. Langileok alternatiba estrategiko bat behar du-
gu enpresarien eta kapitalaren morroi bihurtzen gaitu-
en sistemaren aurrean. Alternatiba hori guk sortu eta
eraiki behar dugu eta horretarako ezinbertzekoa da gu-
re etorkizunari buruzko erabakiak hartzeko eskubidea
erres petatuak izango diren ziklo berria zabaltzea. Gu-
re etorkizuna erabakitzeko eskubidea bermatuko di-
gun marko demokratiko berri bat nahi dugu, mugarik,
injeren tziarik eta biolentziarik gabeko aldaketa politi-
koa gauzatzeko aukera izan behar duelako Euskal He -
rriak. Hori da LABen aburuz eragile politiko eta sozia-
len artean eraiki behar den eszenatokia, erasoen gai-
netik eta estatuak paratutako mugen gainetik. Horre-
tarako mobilizazioa eta abertzaleen arteko elkarlana
beharrezkoa da, eta adibide garbia Donostiako mani-
festazioa izan zen. Garaia da bide horretan pausuak
emateko inork geldituko ez duen olatua sortzekoa. Eus-
kal Herria dugu irabazteko, Euskal Herriak aldaketa!

Urriaren 14ko atxiloketen 
harira

«Gure etorkizuna
erabakitzeko
eskubidea
bermatuko digun
marko demokratiko
berri bat nahi
dugu»

Koldo SAENZ (LAB)

Ez dira berriak Baztanen dantzen parte har -
tzea herritar zenbaiti eragozteko saiakerak.
Izan ere 1889an, Bozate auzoko  emazteki

bat Soka Dantzan parte hartzera zihoala, barride
talde batek bertatik igortzeaz gain, txistulariek ere
jotzeari uko egin zioten. Tira bira hauen ondorioz,
ttunttuneroek horretarako eskubiderik ez zutela
ondorioztatu zuten orduko agintariek, musika saioa
egiteko kontratatuak ziren heinean, hau bete be-
harko zutela, beraien esku ez zegoelarik gisa ho-
netako erabakien hartzea, eta herri agintearen pe-
an baizik ezin zitekeela jotzeari utzi. Orduan, mu-
tildantzek  fun tzio sozial nabarmena bete tzen zu-
ten. Ongi jakinen duzuen
bezala, baldin eta an -
tzinakoek kontatu dizuete-
nari hainbertzeko kasu egi-
ten badiozue, herriko alka-
teak irekitzen zuen borobi-
la, herriko gizasemeek
dantzatzen zutelarik haren
gibeletik. Kezkagarria eta
esangura tsua gertatzen za-
it ikustea kontatu digute-
na interpretatzen dugunean, nahi ditugun ideiak
bertzerik ez ditugula hartzen; honela, emakume-
ak egun alkate, zinegotzi, kargodun… izan dai-
tezkeela (izan behar direla Berdintasun Legearen
arabera) ahantzi egiten zaigu. Beraz, ohiturari atxiki -
tzea bada nahia, zergatik gelditu parte hartzaile-
en sexu ezaugarriekin eta atzen du, adibidez, dan -
tza honen funtzio soziala? Are gehiago, zergatik
«ohitura» ez izanda, onartzen duzue haurrek eta
ezkonduek, adibidez, elkarrekin parte hartzea,
baldin tza bakartzat beraien genitalei buruzko su-
posizio bat izaki? Ez dut uste ohiturak interpreta -
tzeko erabil tzen duzuen  galbahea inondik ere  neu-
troa denik, eta bertze hainbat esparrutan oraindik
ere gerta tzen den moduan, sistema patriarkalaren
eragin zuzena duten erabakiak hartzen dituzuene-
ko ustean nago. Duela 120 urteko gertaerak, ago-
teen marginazioari dagokionean, gainditutzat eman
baditzakegu ere, emazteki hark bizi izandako dis-
kriminazioa 2009. urtean oraindik jasan izan du-
gu. Larria da guztiz! Mende bat pasatu denean eta
gaurgero ilun-ezkilekin etxera erretiratzeko agin-
durik ez dugunean emakume izate hutsagatik. La -
rria, bestaz osotasunean gozatu, askatasun osoz
bizi  eta dibertitzera atera nahi dugunean, bidean
oz  topoak aurkitzea eta musikarien erabaki
diskrimina tzai leen ardura, dantza egin nahi duten
neskei egoztea. Zein neurritan kontzien teki egiten
ote duzuen, bakoitzak hausnartu beharko du, eta
bere buruari zin tzo aitortu, zenbateraino bere neurri -
ra egindako jantzia duen hau.  

Eta zu, mutil al zara? 
(eta bi)

«Ez dut uste
ohiturak
interpretatzeko
erabiltzen
duzuen galbahea
inondik ere
neutroa denik»

Nora SALBOTX (Agoteak XXI-eko kidea)

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e  Posta: Anduetzeta, 12   31760 ETXALAR

d  Tel.:  948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Xabier
Azantzarentzat

Xanti BEGIRISTAIN

Gogora t zen  du t
2008ko ekainaren 5ean,
Larreko izeneko saria
eman zidatenean, Xa-
bier Azantza (bide ba-
tez, animatzen dut be-
re euskal abizena, ino-
lako konplexurik gabe
zuzendu eta erabil de-
zala egungo idazkera
akademikoaren arabe-
ra; ez du deus ere gal-
duko) ere bertan izan
zela, eta hitz egitea ego-
kitu zitzaionean, gutxi
gorabehera honako
hauxe esan zuela nitaz:
«Xanti bezalako pertso-
nak behar ditugu Nafa -
rroan, ausartak, euska-
ra erabiltzeaz gain, gu-
re hizkuntza benetan
bultzatu eta aurrera era-
maten dutenak».   
Xabier  Azantzar i

esan behar diot zeharo
ados nagoela bere azal-
pen horrekin, baina, al-
di berean, gaur, 09-10-
09an prentsan irakurri
dudanean, «diru iturria
itxi diete hedabide eus-
kaldunei Nafarroan»,
«Euskarabidea 240.000
euro ematekoa zen a -
rren, deialdia garaiz egin
ez eta Gobernuak blo-
keatu egin ditu dirula-
guntzak», «dirulagun -
tzarik gabe, euskarazko
hedabideen etorkizuna
kolokan dago», eta abar,
Azantza jaunari adiera-
zi eta eskatu behar diot
izan dadin minimoki ko-
herentea bere adie-
razpenekin eta, beraz,
izan dadila ausarta, har
dezala kuraia, lan egin
dezala behar den beza-
la –horretarako dago-

eta postu horretan-, eta
bete dezala, esate ba-
terako, aurtengo uzta-
ilaren 23an emandako
hitza, alegia, 240.000
euroko dirulaguntza
Euskarabidearen es-
kuetan zegoela eta
egoera birbideratuko
zutela.   
Xabier Azantzak ho -

rre lakorik ez eginez ge-
ro, hobeki luke dimititu
eta burua ongi altxatu-
ta duela, Euskarabidea
institututik ateratzea,
euskaldun zintzo eta
leia lak bezalaxe, bere
ohore guztiarekin. 

N-121-A
errepidea

Zeruneta baserria 
Berrizaun (IGANTZI)

Bi urtez eta hilabete
batez etsipenez eta isi -
lean milaka kamioien jo-
an-etorria sufritu ondo-
tik, eguraldiaren arabe-
ra lohi edo hauts arte-
an, argindarra, telefo-
noa ,  edo b idearen
mozketa jasa ondotik,
honako hau salatu na-
hi dugu jendaurrean:
1- Baserri ondoko

belagiaren egoera, lu -
rren zabortegi bezala
erabilia, hesitu gabe eta
harriz betea.
2- Bere garaian ale-

gazioak aurkeztu geni-
tuen eta Nafarroako Al-
dizkari Ofizialaren 70.
Zenbakian agertu dire-
nak ere ez dira bete, ho-
nako hau agertzen bai-
ta 11. puntuan: Proiek-
tuan, kaltetua suertatu
den ur-depositua beza-
lako bertze bat eraiki -
tzea sartua dago, baita
tuberi berria egitea ere.

Baina gaur egun tube-
ria zati bat agerian da-
go eta neguan ura hor-
matu egiten da. 
3- Baserriko teilatu-

an sortutako kalteak ere
konpondu gabe daude,
ittoxura ugari ditugu eta
baldintza hauetan bi-
garren negu atarian gau-
de.
4- Arestian aipatuta-

ko Nafarroako Aldizka-
ri Ofizialaren 12. puntu-
an ageri denez, «kalte-
tua suertatu den bidea
ordezkatzeko bide be -
rri bat eraikitzea proiek-
tatu da, zubibide berria -
ren azpitik pasatuz eta
errepide berriaren pa-
raleloan joanen dena».
Hemen dator, basoa
gainezka jartzen duen
ttantta, izan ere, edoze-
in adjetibo negatibo jar -
tzeko moduko bidaxka
egin baitute, arrisku tsua,
penagarria, sinistezina,
erabili ezina, etabar…

ahuntz-bidea gehiago
ematen du, kirol eska-
ladan edo trialean tre-
batzeko egokia.
Zerunetako bizilagunok

egin den bidea ikuste-
ra gonbidatzen dugu na-
hi duen guzia eta hone-
la bere ondorioak ate-
rako ditu. 

Bota bertsoa
Josu SANJURJO (Lesaka) / Neurria: Habanera 

Irakurleak mintzo

Ikasturte berria ta
onddoen itxaropena
hostoak doaz erortzen
marroiez margotuz dena
hegohaize epel-hotza
jotzen asten da hurrena
usoak datoz pasadan
batzuen poza, haien pena
basurde asko ta asko
baude mendian barrena
nahiz denbora hozten doan
ezta guretzat problema 
bizitako momentua
ezta izanen azkena
neguko atari baino
gehiago da udazkena.

Utzirik etxeko sofa
utzirik etxeko sala
goizeko sei terdietan
Patrolen soinu petrala
janaz bete kapazoa
eztu itxura makala
lehengo uso pasa
etorri da berehala
berrogeitahamar uso
ze ikuspegi zabala
zerura bota ondoren
bertze horrenbertze bala
bat bakarrikan bota dut
ze zorte txarra aibala
ta etxera bueltatu naiz
heroia banintz bezala.

Udazkena eta ehiza
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Erraza da bortz herritako apeza
izatea?
Bai, ongi organizatzen bazara.
Nahiago izanen zenuke Erribera
aldera tokatzea?
Berdin da, Jainkoa eta Eliza zer-
bitzatzea da garrantzitsuena igor -
tzen nauten lekua edozein dela
ere.
Kontent zaude eskualde hone-
tan?
Oso pozik.
Elizako aferetan zer da
makurren erama-
ten duzuna?
Kantua, baina
saiatzen naiz
hobetzen.
Zer botatzen
duzu  fa l tan
gehien?
Denbora jende-
arekin egoteko. 
Zer moduz de-
fenditzen zara
euskaraz?
Uste dut
uler -

tzen nautela, baina hobetu behar
dut.
Bi afizio?
Irakurtzea eta musika entzutea.
40 urterekin egin zinen apez. Be-
randu?
Lanean eta lagunekin, nere egu-
neko bizian izan nuen Jainkoaren
deia.
Bederatzi senideren artean gaz-
teena. Mimatua izan zara?
Ez, baina anai-arrebek ongi zain-

du naute.
Osasunazalea zarela ja-
kin dugu. Egia da?
Bai, oso zalea.
Iruñekoa izanik, zer
duzu nahiago, hiri-
burua ala herri ttiki
bat?
Herri ttiki bat.

«Pirinioetako Gazta
Lehiaketa irabazteak
harritu egin gaitu. Ha -
si berriak gara, iaz aur-
keztu ginen lehenbizi-
koz eta hirugarren gel-
ditu ginen maila berdi-
nean eta aurten urrea
eraman dugu (...) Bat-
ba  tean etorri zen de -
na. Gure lanak utzi eta
hiru seme-alabekin,
aben turari heldu ge -
nion. Egun, bi gaz  ta
egiten ditugu, Ber -
tizarana eta Kamiku».

Alberto MIGELTORE-
NA eta Ainara ANSA
Legasako gazta-egileak
D. NOTICIAS, 2009.10.18

«Senpere biziki zabala
da. Horretan ageri da
Senpereko aberasta-
suna. Badira 6.000
hektarea pasa, ingu-
ruan baditugu 11 herri.
Egia erran, herria
baino gehiago, herrita-
rrak dira mintzo libu-
ruan. Ez da bakarrik
haien bizia, baizik eta
aheik nola bizi izan
duten. Hemezortzi
jende mintzarazi ditut
eta haien begirada da.
Eta nik uste dut nirea
ere badela pixka bat».

Franck DOLOSOR 
Senpereko kazetaria
BERRIA, 2009.10.20 � Juan ZABALA � Apez Erratzu, Arizkun, Amaiur, Urdazubi eta Zugarramurdin
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UDALA �ERREPIDEAK

Altzate karrikan eta ingurukoetan
aparkatzea debekatu egin du Udalak

Kafe Antzerki
Zikloaren 
XI. edizioa laster
hasiko da
Azaroaren 6an ema-
nen zaio hasiera XI. Ka-
fe Antzerki Zikloari. Hi-
ru ortziraletan hiru an -
tzezlan ikusteko auke-
ra izanen da Euskara
Batzordeak antolatu-
ta, Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitatea-
ren laguntzarekin. 

LEHENA ERREKALDE
OSTATUAN
Azaroaren 6an Pantxi -
ka Lamur ikuskizuna
eskainiko du Zirika Zir-
kus Taldeak Errekalde
Ostatuan. 22:00etan
hasiko da.

BIGARRENA IKUILUN
Gezurrezko printzea
izeneko antzezlana iza-
nen da ikusgai azaroa-
ren 13an Ikuilu Osta-
tuan. Txirene Antzerki
Taldeak eskainiko du.
22:00etatik aitzinera
izanen da.

HIRUGARRENA XUGA
OSTATUAN
Azaroaren 27an, azke-
nik, Han izan ezik, ho-
na naiz ikuskizuna es-
kainiko du Apurka An-
tzer ki Taldeak. 22:00 -
etatik aitzinera Xuga
Ostatuan izanen da.

� FLASHZamalanetarako
baino ezin
izanen da
aparkatu

TTIPI-TTAPA
Altzaten eta inguruko

karriketan aparka tzeko
paratutako mugak erres -
peta tzen ez direlako eta
«jendearen utzikeria» tar-
teko gero eta arazo «la -
rriagoak» sortzen direla-
ko, hor aparkatzea de-
bekatu egin du Udalak.
Karrikan dauen komer -
tzioe tan karga eta des-
karga lanak egin behar
dituz ten kasuak baino ez
dira onartuko. 
Debeku hori joan den

asteaz geroztik dago in-
darrean, eta erabiltzai-
leei kotxeak Altzateko
plazan, Itzea ko aparka-
lekuan edota Matzada-
koan (futbol-zelaiaren gi-
belean) uzteko gomen-
datu die Udalak.

Larungo mendi
bizikleta igoera
Lehenbiziko aldiz, La-

rungo BTT igoera eginen
da igande honetan, aza-
roak 1. 10:00etan abi a -
tuko da igoera Iamote-
neatik eta 8,9 kilometro-
ko ibilbidea izanen da.
Bataz ber tze ko malda
%9,5ekoa izanen da, eta
gehienekoa %29 koa.
Izen-ematea egun be-

rean egin beharko da

08:30etik aitzinera, Ia-
motenean, 10 euro or-
dainduta. 
Hiru sari banatuko di-

ra: 200 euro lehenbizi-
koarentzat, 100 euro bi-
garrenarentzat eta 50 hi-
rugarrentzarentzat.

Patxi Vila berriz
txapelketetara
Patxi Vilak aurkeztu-

tako helegitea onartu
egin du Kirola Epaitze-
ko Epaitegiak (TAS) eta
24 hilabetetik 18ra mu -
rriz tu dio zigorra. Hala,
azaroaren 5etik aitzine-
ra lehiatzeko moduan
izanen da.

Erraldoi berriak
Erraldoi berriak behar

direla ikusi du Kultur Ba -
tzor deak, eta he rritar
guztiei irekitako ideien
lehiaketa egitea erabaki
du. Nahi adina lan aur-
keztu ahal izanen dira,
nahiz eta lau baino ez di-
ren aukeratuko. 
Lanak aurkezterako-

an erral doi berrietarako
pertsonaien marrazkiak
erakutsi beharko dira.
Gaia librea izanen da,
baina pertsonaiek he -
rriarekin duten lotura «be-
reziki baloratuko» da.
Horrekin batera, pertso-
naien originaltasuna eta
diseinua ere kontuan har-

tuko dira, eta erraldoi bi-
hurtzeko duten erraz -
tasuna ere bai. 

AZARORAKO
AURKEZTUAK
Lanak azaroaren 6a,

ortzirala, baino lehen aur-
keztu beharko dira Her-
riko Etxean. 
Gutun-azal itxi bate-

an aurkeztu beharko di-
ra. Lanaren gibeleko al-
dean goitizen bat idatzi
beharko da eta aparte-
ko gutun-azal baten egi-
learen datuak. 
Guztira lau sari ego-

nen dira eta hautatuta-
ko bakoitzagatik 100 eu-
ro emanen dira.

BERA

ARGAZKIA: LABIAGA IKASTOLA

Europatik bisitan Labiaga Ikastolan
Comenius Euro Traditions ekimenaren barne, Alemania, Turkia, Italia eta Estoniako
ikasle eta irakasleak bisitan izan dira Labiaga Ikastolan urriaren 13tik 16ra. Ekimen
honek Europako hainbat herrialdetako ikasleen artean trukaketak egin eta bertako
kultura ezagutzea du helburu, komunikatzeko ingelesa erabi liz. Orain goan, Labia-
gakoei egokitu zaie harrera egitea, joan den ikasturtean eurek Italia eta Estoniara
joan baitziren. Hainbat ekitaldi egin dituzte, tartean, Gure Txokoa Dan tza Taldearen
laguntzarekin Kultur Etxean antolatutako dantza saio arrakastatsua.
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ERREPIDEAK

Honela,
Sunbilla eta
Behobia artean
N-121A
errepidea
erabat berritu
dute

TTIPI-TTAPA
N-121A errepidean

Igantzi eta Bera arteko
zati berria urriaren 23an
zabaldu zen. Azken
7.870 metro horiek fal-
ta ziren Sunbilla eta Be-
hobia arteko errepide
berria oso-osorik ireki -
tzeko eta, zazpi hilabe-
teko atzerapenarekin
bada ere, azkenean ire-
ki zuten. Amiselaietako
tunela ere egun berean
ireki zuten, arazo geo-
teknologikoak moldatu
eta gero.
Izan ere, Sunbilla eta

Etxalar arteko 4.150
metroko tartea eta Etxa -
lar eta Bera arteko 3.720
metrokoa hasiera bate-
an martxoaren 30erako
ireki beharrak zituzten.
Lanak egiteko arazo
batzuk onartu ondotik
ekainaren 30era gibele-
ratu zuten epea eta ge-
ro irailaren 30era. Azke-

nean, urriaren 23an ire-
ki zen.
Igantzi eta Etxalar ar-

teko zatiak 4,15 kilome -
tro ditu eta lau zubibi-
derekin gurutzatzen da
Bidasoa erreka. Basa-
taundiko tunela, 448
metrokoa, ere zati ho -
rretan dago eta 21,9 mi-
lioi euroko aurrekontua
izan du.
Etxalar eta Bera ar-

teko zatiak, berriz, 3,72
kilometro ditu eta bortz
zubibide. Amiselaieta-
ko tunela, 405 metro-
koa, ere egin dute. 21,2
milioi euroko inbertsioa
egin da.
Irekiera ekitaldian,

Miguel Sanz Nafarroa-
ko Gobernuko presi-
dentearekin batera,
Laura Alba Herrilan,
Garraio eta Komunika-
bidetako kontseilaria eta
Begoña Sanzberro,
Landa Garapen eta
Ingu rumenekoa izan zi-
ren, Bortziriak, Baztan,
Malerreka eta Bertiza-
ranako hainbat udal

agintarirekin batera.
Udal agintari horien ar-
tean Sunbillakoak falta
ziren, herriko sarrera-ir-
teerak moldatzeko egin
dituzten alegazioak ez
direla kontuan hartu eta
protesta gisara.

1.444 METRO GUTTIAGO
Gaur egun Bera ingu -

rutik 8.764 ibilgailu pa-
satzen dira egunero, ho-
rietatik %22,6a astunak.
Trafiko hori areagotuko
dela uste dute alkateek
ere horrek kezka eragi-
ten du, baina Nafarroa-
ko Gobernuko presi-
dentearen arabe-

ra, erre pide berriak be-
har guziak aseko ditu.
Lehenagoarekin konpa-
ratuz, errepide berrian
1.444 metro guttia go
egin behar dira Sunbil-
la eta Bera lo tzeko.
Inguruko alkateen

eskariari erantzunez,
garai bateko trenbi-
dea lehen-
gora 

buel tatu ez ezik, behin
gasaren kanalizazio la-
nak bukatu ondotik, ho-
betu ere eginen dutela
adierazi zuen Miguel
Sanzek.

ERREPIDEAK � N-121A ERABERRITUA

Sunbilla-Bera
errepide berria ireki
dute zazpi hilabete
beranduago

ARGAZKIA: AITOR A.
Basataundiko tunelean egin zuten errepide berriaren inaugurazio ekitaldia.
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LESAKA

Nafarroako
txapeldun 
jubeniletan
Jubenil mailan, Nafa -
rroa  ko buruz buruko
pilota txapelketaren fi-
nala jokatu zen urria-
ren 9an Labriten eta
Erreka elkartean ari
den Beñat Oronoz le-
sakarrak 18 eta 9 ira-
bazi zion Zugarralde-
ko Iker Taintari. Burla-
takoa 0-3 aitzinetik izan
zen, baina bosnako eta
zazpinako berdinke-
ten ondotik, 17-8 ira-
bazten jarri zen Oro-
noz, finala eta txape-
la erabakiak utziz. Be-
re sake gaiztoa balia-
tu zuen Oronozek, (hi-
rutan, Taintak ez zuen
pilota ukitzerik ere izan,
teniseko ace-a balitz
bezala) baita bere es-
kuin kolpe indartsua.
«Boleaz ere ongi mol-
datzen naiz –dio Be -
ñat ek– baina ezkerra
hobetu behar dut». Iaz
binakako txapelketa
irabazi zuen Errioxan,
baina hau da orain ar-
te lortu duen txapelik
handiena. «Orain hasi
den Gui llermo Mazo
lau t’erdiko txapelke-
tan paper ona egin eta
ahal bada,  finalera ai-
legatu nahi nuke».

Pertsonaia
Beñat ORONOZ

UDALA � INFORMAZIO PRIBATUA BORTXATZEAGATIK EPAITEGIRA ERAMAN NAHI DUTE

Oninek alkatea salatu du
«komunikazioa mozteagatik»
Posta
elektronikoaren
sarbidea aldatu
eta taldearen
armairuko
giltzak kendu
dizkietela
adierazi dute

Aitor AROTZENA
Onin Udal Taldeak

Juan Fermin Mitxelena
alkatea salatu du, «ko-
munikazioa mozteaga-
tik eta informazio priba-
tua bortxatzeagatik».
Deñe Abuin zinegotzi-
ak adierazi duenez,
«Oninen informazioa eta
paperak dituen armai-
rua ireki eta giltzak era-
man ditu, beraz, ez da-
kigu zer ikusi duen, zer
eraman duen eta orain
ezin dugu armairua itxi,
edonoren esku dago gu-
re dokumentazio priba-
tua». Horretaz gain, pos-
ta  e lek t ron ikoaren
sarbide rako pasahitza
ere aldatu diotela sala-
tu dute, «komunikazioa
moz tuz». Abuinek erran
duenez, legez, udal tal-
de guziek leku bat be-
har dute bere dokumen-
tazioak gordetzeko eta
alkateak egin duena «in-
formazio bortxatze de-
litua da». Foruzaingoa
ibili zen joan den aste-
an Herriko Etxean eta
Oninek auzia epaile ba-

tek erabakitzea nahi du.
«Alkate kargua hartu eta
10 egunez hau dena
egin du, aski da!» diote
haserre Oninetik. «Cor-
nelia Lekuonaren afe-
ran ondoriorik gabe ate-
ra zen Juan Fermin, bai-
na hemen azkenera ar-
te ailegatu nahi dugu».
Aralarren babesa ere
izan du salaketan.
PNVk, aldiz, Oninen

akusazioak ukatu ditu
eta «txosten teknikoek
ez dugula inolako infor-
mazioaren usurpaziorik
egin erakutsiko dute».
Juan Fermin Mitxelena

alkatea Deñe Abuinekin
solasten saiatuko zela
dio PNVren idatziak, bai-
na «honek ukatu egin
zuen, afera moldatzeko
inolako intentziorik
eraku tsi gabe eta egoe-
ra su rrealista bat sor-
tuz, gobernu aldaketa
baten testuinguruan
gertaera normalak dire-
nekin». Ordenagailuan
nahiz armarioetan da-
goen informazioa ez
duela inork ikusi eta uki-
tu dio alkateak eta ar-
marioko gil tzak kendu
egin dituztela, orain ire-
kiak geldituko direlako.

Frontoiko ostatua
errentan 
Udal pilotalekuko

ostatuaren ustiapena
bortz urterako hartu na-
hi dutenek azaroaren
9ko eguerdiko 12ak ar-
teko epea izanen dute
bere eskaintza He rriko
Etxean aurkezteko. Bal-
dintza pleguak udal
idazkaritzan daude in-
teresatuen esku. Az -
keneko 21 urteotan Be-
goña Taberna da osta-
tuko arduraduna eta
horretan segitzeko as-
moa duela adierazi dio
TTIPI-TTAPAri.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazte Asanbladaren auzolana Pilarika egunean
Urriaren 12an, Lesakako Gazte Asanbladatik auzolanerako deialdia zabaldu
zuten, eta goiz-goiztik hainbat gazte herriko errekak garbitzen ibili ziren. Auzo-
lanerako deialdi hau, urriaren 12an ospatzen den ‘Hispanitate Egunari’ bizka -
rra emateko asmoz zabaldu zuten, «egun horretan, gazte euskaldun bezala ez
baitugu deus ospatzeko arrazoirik».
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USATEGIAK � OSPAKIZUNAK

Sarerik hedatu gabe
joan da lehenbiziko
aldiz Usategietako
Igandea
Zalaparta
handia Usate -
gietako egoera
korapilatsuagatik

Joseba eta Nerea
Usategietako Igande-

an lehenbizikoz ez zen
sa rerik hedatu. Azken ur-
teetan izan diren gorabe -
herak aurtengo sasoi ha-
sieran lehertu ziren ehiztu-
riek erabiltzen dituzten 4.
eta 5. postuen aitzinean
zuhaitzak moztuak ager-
tu zirenean. 
Usazaleek postu ho-

riek kentzea eskatzen du-
te eta hori aldarrikatze-
ko, pankarta hedatu zu-
ten Usategietako Igan-
dean: Etxalarko Usategi-
ak egoera larrian! Erres -
petua da konponbidea
zioen. Ehizturiek, euren
alde tik, ukatu egin dute
beraiek direnik mozketa-
ren egileak «zuhaitzak
moztea gure teilatuaren
kontra harriak botatzea»
litzatekeela argudiatuz.
Arazoa udaletxera era-

man dute orain. Patxiku
Irisarri alkateak adierazi
digunez, «arazo handia»
dute Udalean. Izan ere,
jendeak ez badaki ere,
«ordenantza rik ez dago
Usategietan, baldintza
plegua bakarrik dago,
hortaz ez dugu eskume-
nik deus aplikatzeko».
Arazoa airean dago eta,
itxu ra guztien arabera, lu-
zerako izanen da.
Kontuak kontu, Usa-

tegietako Igandea giro
onean ospatu zen, egu-
raldi ederrarekin. Hala ere,
bisitan etorritako kanpo-
tarrak goibel zeuden, sa-
reak hedatu ez zirenez,
ez baitzuten aspaldiko
ohitura ikusterik izan.
Arratsaldean, jende

franko bildu zen plaza
bazte rrean eta antolatzai-
leak gustura agertu ziren
egunak izandako eran -
tzu narekin.

16 PATATA TORTILLA
Usategietako Igan-

dearen aitzakian, patata
tortilla txapelketa egin zu-
ten gazteek, aurten bos -

ga rren urtez. 16 hiruko-
tek hartu zuten parte bi
mailetan sailkatuta. 16 ur-
te bitartekoetan Beñat
Maia, Aitor Danboriena
eta Ibai Gallardonek ira-

bazi zuten. Bigarren sa-
ria Beñat eta Nerea Iparra -
girrek eta Amaia Zelaie-
tak osaturiko hirukoteak
lortu zuen. Maila nagusi-
an Egoitz Olagarai, Ene-

ko Arangoa eta Asier Ira-
zoki izan ziren txa pel -
dunak. Bigarren saria
Amaia Agirrek, Jabier Ga-
larregik eta Olatz Ollok
esku ratu zuten. 

ETXALAR

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Omenaldi berezia Fede Arribillagari
Lagunak, familiakoak eta herritar parrasta bildu zen urriaren 11n Fede Arribillaga-
ri Elizan egin zitzaion omenaldi xumean. Meza elizkizun hunkiga rriaren ondotik,
aurreskua eskaini zioten berriki hildako palista ezagunaren alargunari eta alabei.
Ondotik, oroigarria eman zieten, argazkian ageri den bezala. Errautsak Urtsumia -
tsan bota zituzten. Gorosti bat landatu eta bere izenarekin plaka bat paratu zuten.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Argazkian ageri den pankarta horixe paratu zuten usazaleek Usategietako Igandean.
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IGANTZI

N-121AKO OBRAK � AUZOTARRAK HASERRE

Berrizaungo
Zerunetako
bizilagunak kexu
N-121Ako lanen
ondorioekin 
Baserriko
teilatua
hondatua dago,
belagian harriak
utzi dituzte eta
bide kaxkarra
egin diete 

TTIPI-TTAPA
Berrizaun auzoko Ze-

runetako bizilagunek be-
re kezka eta arrenkura
azaldu dute, N-121A
erre pideko berrikuntza
lanen ondorioz baserri-
ko teilatua, ondoko be-
lagia eta bidea gelditu
diren egoeragatik.
Sunbilla eta Etxalar

arteko zatia ireki duten
honetan, arazoa bazter
batera utzi baino lehen
salaketa egin nahi izan
dute, «bi urtez eta hila-
bete batez etsipenez eta
isilean milaka kamioien

joan-etorria sufritu on-
dotik, eguraldiaren ara-
bera lohi edo hauts ar-
tean, argindarra, telefo-
noa, edo bidea moztu-
ta». 

Zerunetakoek base -
rri ondoko belagiaren
egoera ere salatu dute,
«lurren zabortegi bezala
erabilia, hesitu gabe eta
harriz betea». Bere ga-
raian alegazioak aurkeztu
ziren eta Nafa rroako Al-
dizkari Ofizialean agertu
direnak ere ez direla be-
te adierazi dute. Hone-
la, kaltetua suertatu den
ur-depositua bezalako
bertze bat eraikitzea eta
tuberi be rria egitea age-
ri da proiek tuan, baina
gaur egun tuberia zati
bat agerian dago eta ne-
guan ura hormatu egi-
ten da. Baserriko teila-
tuan sortutako kalteak
ere konpondu gabe dau-
de, «ittoxura ugari ditu-

gu eta baldintza haue-
tan bigarren neguaren
atarian gaude».

BIDEAREN ORDEZ,
AHUNTZ-BIDEA
Arestian aipatutako

Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean ageri denez, «kal-
tetua suertatu den bidea
ordezkatzeko bide be rri
bat eginen da, zubibide

berriaren azpitik pasa-
tuz eta errepide berria-
ren paraleloan joanen
dena». Hemen dator, Ze-
runetako bizilagunen er-
ranetan, «basoa gai-
nezka jar tzen duen ttan -
tta, izan ere, bi aitzurka-
da emanez, edozein
adjek tibo negatibo jar -
tzeko moduko bidaxka
egin baitute, arris kutsua,

penagarria, sinestezina,
erabili ezina eta abar…
Ahuntz-bidea gehiago
ematen du, kirol eskala-
dan edo trialean treba -
tzeko egokia».
Zerunetakoek egin

den bidea eta gainera-
ko guzia ikustera gonbi-
tea luzatu diete nahi du-
tenei, bakoitzak bere on-
dorioak atera ditzan.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Belagiaren ordez harriak utzi dituzte Zeruneta atarian. Garai bateko bidexka errepide berrian
hiltzen da eta trukean egin dioten «bidea» aski kaxkarra da bigarren argazkian ageri denez.
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UDALA � EUSKARA

Udalaren hizkuntza-
politika goraipatu
du Kontseiluak
Egindako
neurketan
9,09ko nota
paratu dio 

Nerea ALTZURI
Hego Euskal Herriko

ehundik gora udalen
hizkuntza-politika neur-
tu du Kontseiluak eta
neurketa lana akautu
ondotik,  Arantzako
Udalaren lana txalotu
egin du.  Emaitza kuanti -
tatiboei dagokienez, 0tik
10erako tartean, Uda-
lak 9,09ko nota atera du
eta sailkapenean ha -
marga rren postuan da-
go. 

ELEMENTU POSITIBOAK
ETA HOBETU
BEHARREKOAK
Udalaren hizkuntza-

politikaren elementu po-
sitiboak eta hobetu be-
harrekoak ere zehaztu
ditu Kontseiluak. Eta
ezugarri positiboen ar-
tean, Udalak hizkuntza-
politikaren arloan bere
gain hartu dituen era-
baki orokorrak, eta ho-
riek mamitzeko paratu-

tako baliabide eta neu -
rriak goraipatu ditu.
Hobetu beharrekoe-

tan, berriz, aholkulari -
tza juridiko eta teknikoa
eskaintzen dioten zer-
bitzu enpresek Udala-
rekin izaten dituzten
harre manak euskaraz
izan ditzaten beteraztea,
kontratazio irizpideak
kasu guzietan paratu eta
beteraztea, eta azkenik,
Udalak lagundutako he-
dabideen kasuan, eus-
kararen erabilera nola-
koa izan behar duen
arautzea nabarmendu
ditu. 

ARANTZA

Urriruko udal informazioa banatu du Udalak
Hilabete honetan ere, Herriko
Etxe ko berriaketxe-etxe jaso di-
tugu. Batzuk aipatuko ditugu.
•Urriaren 13an, Goiko Karrikako
eta Karrika Nagusiko zolaberri -
tze lanak hasi zituzten. Sasoi
enpresak eginen ditu lanak eta
oraindik ere hurrengo hilabetea
joanen da obrak akautu arte, ha-
siz geroztik, zortzi astez luza -
tzea aurrikusi baita. Lanak zati-
ka eginen dituzte eta guzira
110.613 euroko aurre kontua du-
te. Espainiako Gobernuak ba-

natutako dirulaguntzarekin oso-
tasunean ordainduko dira.
•Medikuaren etxea errentan
ematearen aldeko emaitzak kon-
tuan hartuz, Udal Taldeak aho
batez eraba ki du, batetik, epe
bat irekitzea herri ko jendeak ize-
na eman dezan erren tan hartu
nahi badu; eta bertzetik, hain-
bat enpresari aurrekontuak es-
katzea egin beharreko lanek zen-
bateko kostua duten jakiteko.
Izen-eman nahi duenak ortzi -
rala, urriak 30, bitarte Herriko

Etxean egin behar du, bulego-
ko ordutegian.
• Larunbata bitarte, su egur lote-
ak eskatzeko epea zabalik da-
go.  Izen-ematea, Herriko Etxe-
an egin behar da eta  urtero be-
zala, 30 euro balio du loteak eta
etxe bakoitzeko lote bat eska -
tzeko aukera izanen da. Iazko
loteak bota gabe dituztenek aza-
roaren 6ra bitarteko epea dute
lan hori egiteko. Bota gabe geldi -
tzen diren loteak berriz marka-
tuko dira lote berri bat egiteko. 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baserritarren Egunean lehen aldiz ahari lehiaketa eginen da
Ortziral honetan, urriak 30, hasita, igandera bitarte, azaroak 1, luzatuko dira Kul-
tur Egunak eta adin guztietako jendeak izanen du gozatzeko aukera. Ortzira-
lean, 20:30ean Marimendi emakume mendizale taldearen aurkezpena Zahar
Txokon. Europako gailurrera espedizioa: Elbrus (5.642). 21:30ean bertso afaria
Ekaitza Elkartean, Julio Soto eta Jon Maiarekin. Larunbatean, 17:00etan fron-
toian Tor magoa, 18:00etan otordua, Guraso Elkarteak emana. 20:00etan an -
tzerkia eskolan: Kili-Kolo taldearen Klowntuz! Mendia! emanaldia. Igandean,
Baserritarren Eguna. Goizean hasiko da feria frontoian eta horrez gain, 11:00etan
ahari lehiaketa eginen da –argazkikoak ez du itxura txarrik!–; 11:30ean Gazta
Lehiaketa eta 13:00etan sari banake ta. Eguerdian, zare baten zozketa ere egi-
nen da, azokako produktuekin betea.
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SUNBILLA

Lau partida
jokatuko dira
16:30etik
aitzinera

Jaione OTXANDORENA
Igande honetan, aza-

roak 1, jokatuko da
Arru tenea Etxea Pilota
Txapelketaren bigarren
edizioa. 16.30ean ha-
siko da eta lau partida
ikusteko aukera izanen
dute pilotazaleek Arru-
tenea Etxeak atzekal-
dean duen frontoi ttiki-
an.
Lehenengo partidan,

Enaitz Telletxea igan -
tziarra Pello Migelena
beratarraren kontra ari-
ko da.
Bigarren norgehia-

gokan, Iker Espelosin
sunbildarra eta Enaitz
Anso legasarra ariko di-
ra aurrez-aurre.
Hirugarren partidan,

Andoni Espelosin sun-
bildarra Iñaki Azpirotz
iruritarraren kontra ari-
ko da.
Eguneko azken par-

tidan, Ander Errando-
nea beratarra eta Da-

vid Albisu narbartea rrak
jokatuko dute.
Partidak akitu ondo-

tik, sariak banatuko di-
ra eta segidan, lun txa
izanen da bertara hur -
bil tzen diren guz tien -
tzat.

Ekitaldiz beteriko
larunbata
Aitzineko alean ira-

garri bezala, Ulibeltzak
Elkarteak eta herriko
dantza taldeak elkarla-

nean egun polita anto-
latu dute larunbat ho-
netarako, urria k 31. Goi-
zean hasita egun oso-
an izanen dira ekitaldi-
ak:
•10:00etatik 13:00 -
etara gaztelu puzga -
rriak eta haurrendako
tailerrak izanen dira
plazan. 
• 11:00etatik 14:00eta-
ra eta 15:30etik 17:00 -
etara azoka ekologi-
koa ikusteko aukera
izango da plazan. 

•18:30ean dantzariek
beren saioa eskainiko
dute frontoian.
• Gauean, eguna buka -
tzeko herri afaria egi-
nen da. 
•Afalondoan, Agerralde
akordeoilariaren esku-
tik dantzaldia izanen
da. 

Eguraldi txarra egi-
nez gero, puzgarriak eta
tailerra frontoian eginen
dira eta azoka, berriz,
Eliz atarian.

KIROLA � PILOTA TXAPELKETA

Arrutenea Etxea Pilota Txapelketa
jokatuko da igande honetan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko txapelketako pilotariak eta antolatzaileak.

ATXILOKETAK

Eraso faxiste-
kin lotura
duelakoan
herritar bat
atxilotua
TTIPI-TTAPA
Urriaren 23ko goizean
herritar bat atxilotu zuen
Guardia Zibilak Falange
y Tradicion taldekoa de-
lakoan. Berekin batera,
bertze lau lagun ere atxi -
lotu zituzten, Barañainen,
Orkoienen eta hemendik
kanpo  Zaragozan. Azken
aldian, Euskal Herrian fa-
langisten izenean egin di-
ren mehatxu eta pintake-
ten harira atxilotu zituzten.
Euren etxeak ere miatu
zituzten.

ESKUALDEAN
Joan den urteko azaroaz
geroztik, hainbat izan di-
ra falangisten izenean es-
kualdean egin diren pin-
tadak. Donezteben Isla-
mari buruzko erakuske-
tan; Amaiurko oroiga -
rrian; Lesakan, Beran eta
Arraiozen heriotz meha -
txuak; Aran tzaeta Igan -
tzira hartzeko biribilgune-
an; Artesiagan Frankis-
moan bortxazko lanak
egin zituzten presoen
ome nez paratutako es-
kulturan; Iruritako Eliz ata-
rian; Elgorriagako fron-
toian eta etxeetan; Iture-
nen Trinitateko ermi tan
eta enbaltsean; Aurtitzen
etxe partikular batean...
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FAXISMOAREN KONTRA � MANIFESTAZIOA

150 lagunek bat egin dute
faxismoaren kontrako deiarekin
Sinbolo faxistak
kentzeko
eskatu dute
eskualdeko
eragileek

TTIPI-TTAPA
Iaztik honat, eskual-

dean zein Euskal Herri-
ko bertze he rrietan egin
diren «eraso faxistak»
sala tzeko eta sinbolo
faxis tak kentzea eska -
tzeko urria ren 10ean
egindako manifestazio-
ak 150 lagun inguru bil-
du zituen.
Eraso hauen aitzine-

an «erantzun baten
beha rra» ikusten dutela
nabarmentzeaz gain,
«per tso na hauek inpu-
nitate osoz jokatzen du-
tela» salatu zuten. «Fa-
lange eta eskuin mutu -
rrekoen eskutik herri ho-
nek jasandako sufrimen-
dua ezin dugu ahaztu.
Aldiz, ber tze egoera ba -
tzuetan edozein pinta-
da, argazki, kartel krimi-
nalizatua da». 
Horrekin batera, gu-

re he rrietan geldi tzen di-
ren sin bolo faxistak be-
tiko kentze ko eskatu zu-
ten eskualdeko Gazte
Asan bladek, Baztango
AEKko irakasleek, LAB
sindi katuak, Baztan-
Bida soa ko Amnistiaren
Aldeko Mugimenduak
eta Ezker Aber tzal eak,
Sare Antifa xistak, Eli-

zondo eta Bera ko Gaz-
tetxeek, Iruñerriko Ekin -

tza Antifa xis tak, Bide-
an, MOC, Ahaztuak eta

Arrosa Beltza erakun-
deek.

Espainiako 
txapelketan
bigarren

Javier Mariezkurrena
kamioi gidariak biga -
rren postua lortu du
Espainiako txapelke-
tan eta hamahiruga -
rrena Europakoan.
Urri ko lehen astebu-
ruan denboraldiko
azken karrerak egin zi-
tuen Jaraman, Madri-
len, eta emaitza ikus-
garriak lortu zituen.La-
runbatean, bi lasterke -
ta ikusgarriren ondo-
tik zortzigarren postua
lortu zuen bietan. Be-
raz, lau puntu Europa-
ko txapelketarako.
Igandean, lehen karre -
ran bederatzigarren
postura arte erremon-
tatu zuen, baina hiru-
garren itzulian laster-
keta u tzi behar izan zu-
en. Halere, hondarre-
ko lasterketarako mol-
datzeko aukera izan
zuten Ederki eskude-
riako mekanikoek. Ai -
tzineko karrera akitu
ez zuenez, hogeita
zortzigarren postutik
abiatu behar izan zu-
en Mariezkurrenak
azkenekoan, baina
ikusleak gozarazi zitu-
en lan bikain baten on-
dotik, hamargarren
izan zen. Denboraldi
osoan izan duten ara-
zoei aurre egin eta iaz
baino emai tza hobe-
ak lortu dituzte. 

Pertsonaia
Javier MARIEZKURRENA

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Merkatariak gustura karrikan saltzen
Iragarri bezala, saltzaileak karriketara atera dira urriko bigarren asteburuan,
azoka eta hainbat ekitaldi prestatuak baitzituzten Doneztebarrak Merkatari-
en Elkartekoek, Udalaren, Gas Navarra eta Elgorriagako Balnearioarioaren
laguntzarekin. Herriko dendak larunbat eta igandean goiz eta arratsaldez ire-
kiak egoteaz gain, trikitilariak, haurrentzako jolasak eta ipuin kontalariak, ta-
loak eta denetarik izan zen. Oztopo bakarra eguraldi kaxkarra izan zen, bai-
na halere, gustura gelditu ziren komertzianteak parte hartzearekin.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Eraso faxistarik ez lelopean egin zen manifestazioa.
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BESTAK � SANMARTINAK AURTITZEN AZAROAREN 5ETIK 9RA ETA 11N

Erasun, Arrospide, Oihan Larretxea eta
Olasagastiren arteko lehia ortziralean
Azaroaren 5
ilunabarrean
botako da
txupinazoa

ORTZEGUNA 5
Besten hasiera

20:00etan txupinazoa.
Ondotik herriko txistu-
lariekin kalejira. 22:00 -
etan mus txapelketa.

ORTZIRALA 6
Herritarren
Eguna

10:00etan argisoinuak
herriko txistulariekin eta
trikitilariekin. 12:00etan
aizkora apustua: Ander
Erasun, Angel Arrospi-
de, Oihan Larretxea eta
Joxe Mari Olasagasti-
ren artean. 14:00etan
herri bazkaria Andoni
Egaña eta Sebastian Li-
zaso bertsolariekin.  JO-
XE ANJEL akordeoila-
riak alaituko du bazka-
londoa. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia GA-
BEZIN taldearekin.

LARUNBATA 7

10:00etan argisoinuak
herriko txistulariekin.
12:00etan pilota parti-
dak. 17:00etan trikitixa
jaialdia. Gauez dantzal-
dia LAIOTZ taldearekin. 

IGANDEA 8
10:00etan argisoinuak
herriko txistulariekin.
11:00etan Meza Nagu-
sia. Ondotik Iturengo
d a n t z a r i e n  s a i o a .
18:00etan Juantxo el
Charro mariatxia eta be-
re dantzariak. Ondotik
Oihana Elizalde eta
Oihana Mindegia triki-
tilariekin dantzaldia.

ASTEAZKENA 11
San Martin Eguna

10:00etan argisoinuak
herriko txistulariekin.
11:00etan Meza Nagu-
sia. Ondotik luntxa Aur-
tizko Ostatuan. Arra -
tsaldean haurrentzako
jokoak. 18:00etan pos-
tre lehiaketa Elkartean,
trikitilariek alaituta.

AURTITZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Juantxo el Charro mariatxiak eta bere dantzariek igande arratsaldean emanaldia
eskainiko dute.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Pintada faxista Aurtitzen
Eskualdeko bertze herri aunitzetan bezala, Aur-
titzen ere pintadak agertu dira. Etxe partikular
batean goiko irudian ageri den esbastika hori
margotu zuten. Argazkia pintada ezabatu aitzi-
netik ateratakoa da.

ITUREN

KULTURA � FRANTZIARA BIDAIA

Joaldunak eta
dantzariak
Bretainiara joanen
dira azaroaren 
6tik 8ra
Quimper herrian
euren saioak
eskainiko
dituzte

Arkaitz MINDEGIA
Iturengo joaldunak

eta dantzariak azkenal-
dian ez daude geldirik
egoteko. Azaroaren le-
henengo asteburuan,
6, 7 eta 8an, Bretaina-
ra doaz, Quimper herri -
ra, hain zuzen. Han li-
buruaren azoka ospa -
tzekoa da eta joaldu-
nak he rrian barna ibi-
liko dira eta dantzari-
ak bi emanaldi eskai-
niko dituzte.

Lan berriak
Udalak azkeneko

bost hilabete hauetan
langabezian zeuden bi
herritar kontratatu zitu-
en herriko lanetan ari -
tzeko. Hainbat lan egi-
ten ibili dira bi langile
hauek, hala nola, karri-
kak garbitzen, plaza pin-
tatzen, eskola barrene-
tik pintatzen... Eta egin
duten azkeneko lana
Aurtizko frontoia pinta -
tzea izan da.

Asteburu
Kulturalari begira
Joaldunen Eguna

pres tatu eta pasatu on-
dotik, Ibintza Kultur Tal-

dea Asteburu Kulturala
antolatzen ari da orain
burubelarri. 
Egunak finkatu di-

tuzte dagoeneko, eta
aurtengoan abendua-
ren 4tik 6ra izanen dira.
Ohiko programazioa
izanen da, baina segu-
ruenik berrikuntza ba -
tzuk ere sartuko dituzte. 

TALDERA SARTZEKO
GONBIDAPENA
Ibintza Kultur Talde-

ak herritarrei deialdia lu-
zatu die, Kultur Talde-
ko kide izan nahi duten
guztiek ateak irekiak di-
tuztela errateko.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Duela hiru urte Bartzelonan izan ziren joaldunak eta dantzariak.
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BAINUETXEA � INAUGURAZIO OFIZIALA

Espainia eta Nafarroako politikoekin
inauguratu dute ofizialki bainuetxea
Etxebizitza
ministroa, Sanz
presidentea eta
lau kontseilari
etorri dira

TTIPI-TTAPA
Duela hiru hilabetetik

lanean ari bada ere, urria -
ren 19an ofizialki zabal-
du zituen ateak bainue -
txeak, eta hainbat or-
dezkari politiko bildu zi-
ren. Herriko eta inguru-
ko alkate eta zinego -
tziekin batera, Miguel
Sanz Nafarroako Gober-
nuko presidentea eta
Bea triz Corredor, Espai-
niako Gobernuko Etxe -
bizitza ministroa etorri zi-
ren, baita Nafa rroako ha-
inbat kontseilari ere:
Amelia Salanueva Toki
Administrazio Departa-
mentukoa,  Begoña
Sanzberro Landa Gara-
pen eta Ingurumenekoa,
Maria Isabel García Ma-
lo Gizarte Gai, Familia,
Gaztedia eta Kiroletakoa
eta Kultura eta Turismo-
ko Juan Ramon Corpas.
Lehenik, Zubietako jo-

aldunek beraien harat-
honatak egin zituzten bai-
nuetxearen atarian, no-
labaiteko bedeinkapena
emanez eraikin berriari.
Aurreskua ere dantzatu
zuten eta ordezkari po-
litikoen solasaldiak etor-
ri ziren ondotik. Eta Mi-
kel Biain apezak, putzu

nagusiko ur gazia erabi-
liz bedeinkapena eman
zion instalazioari. 

10,2 MILIOI EUROKO
INBERTSIOA
6.000 metro koadro

inguru dituen balnearioa
egiteko 10,2 milioi euro-
ko inbertsioa egin da;
Etxebizitza Ministerioak
kasik 3 milioi euro jarri
ditu, moldaketa lanen
%40,6a. Nafarroako Go-
bernuak 1.933.428 euro
ordaindu ditu, 2004, 2005
eta 2006ko aurrekontue-
tan. Gainerakoa, Udalak
eta Elgorriagako Balnea-
rioa elkarteek ordaindu
dute. Izan ere, Sustapen
Ministerioaren, Nafarroa-
ko Gobernuaren eta
Udalaren 1999ko elkar-
lanaren ondorio da erai-
kin berria. 

ELGORRIAGA

1,280 kiloko
onddoa esku
artean
Onddozaleen herria da
Elgorriaga, baita on -
ddo tokia ere. Eta on -
ddoen denboraldia
ona izaten ari bada ere,
seguraski gu ttik edu-
ki izanen du 1,280 ki-
loko onddo bat esku
artean, Martin Otxan -
dorenak bezala.

Pertsonaia
Martin OTXANDORENA

UTZITAKO ARGAZKIA

Pintada faxistak
Pintada faxista eta arrazista gehiago egin dituzte eskualdean. Azkenak Aurti -
tzen eta Elgo rria gan. Bigarren honetan, frontoian eta zenbait etxetan agertu di-
ra erasoak. Frontoian, erraterako, Muerte moros, judios, sudakas y mangantes
idatzi zuten. Urriaren 3tik 4rako arra tsean egin zituzten erasoak, eta Baztan-Bi -
da soa Antifaxistaren arabera, erabilitako «lelo motengatik» Falange y Tradicion
taldeak egindakoak izan daitezke. Joan den hilabetean, talde honek bere gain
hartu zituen eskualdean eta hemendik kanpo egindako hainbat eraso.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Espainiako eta Nafarroako gobernuetako ordezkariak bainuetxekoekin batera.
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ZUBIETA

UDALA � HERRIKO OSTATUA

Herriko Ostatua errentan hartzeko
deialdia egin du Udalak
Baldintzak
Herriko Etxean
daude eskura

Fermin ETXEKOLONEA
Urtebete baino gu -

txiago pasatu da Uda-
lak Herriko Ostatua
erren tan hartzeko azken
lehiaketa egin zuenetik.
Urte hasieran izan zen,
eta hirugarren deial -
diaren ondotik, maia -
tzaren 1ean hasi ziren
lanean arduradun be -
rriak. Baina bost hilabe-
te beranduago, uzteko
asmoa dutela adierazi
diote Udalari, eta beraz,
honek berriz egin behar
izan du eskaintza. 
Aurrerago emanen

ditugu eskaintzaren
ingu ruko xehetasunak,
baina bitartean, aipatu,
ostatua, hostala eta ja-
tetxe zerbitzua errentan

har daitezkeela, eta ho -
rrekin batera, bertan bi-
zitzeko aukera ere iza-
nen duela ardura har -
tzen duenak.
Interesatuak eta bal-

dintzak zehatz jakin na-
hi dituenak He rriko Etxe -
ra jo dezake.

Eskulan ikastaroa
abian
Hilabete hasieraz ge-

roztik, dozena bat ema-
kumeren bilgune bihur-
tu da eskolako bigarren
solairua. Eskulanak egi-
ten ikasteko biltzen di-
ra Ituren, Aurtitz eta Zu-
bietako emakumeak as-
teazken arratsaldero eta
oso lan politak egiten
dituzte. 
Maiatzera bitarte se-

gituko dute ikastaroa-
rekin. Halako lanak egin
ondotik, ea anima tzen
diren herritarren aurre-

an erakusketaren bat
egitera. 

Gonbidapena egina
dago.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Udalak urtarrilean egin
zuen Herriko Ostatua
errentan hartzeko deialdia,
baina orain arte lanean
aritu direnek uztea erabaki
dute eta berriz zabaldu du
lehiaketa.

Tristura haundia
eragin du Lino
Indakoetxearen
heriotzak
Lur jota utzi du herria
L ino  Indakoetxea
Ariztegi  36 urteko
gaztearen heriotzak.
Ustekabeko ezbehar
larria urria ren 20an
gertatu zen Iraizotzen
(Ultzama), lanean ari
zela. 
Goian Bego.

� FLASH
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MALERREKA/BERTIZARANA

GIZARTEA � INMIGRAZIO PLANA

Ludoteka ibiltaria eginen da Eratsun,
Zubieta, Narbarte, Sunbilla eta Donezteben
6 eta 12 urte
bitarteko haurrei
zuzendua dago

TTIPI-TTAPA
Munduari bira Male -

rreka eta Bertizaranan
zehar. Lelo horrekin eki-
men berria abiatuko du
Malerrekako Mankomu-
nitateak Inmigrazio Pla-
naren barne. 6 eta 12
urte bitarteko haurren -
tzako ludoteka paratu-
ko du martxan bortz he -
rr itan: Eratsunen, Zu -
bie tan ,  Narbarten ,
Sun billanetaDonezte-
ben.
Hiru orduko saioak

eginen dira heldu diren
larunbatetan, 10:00eta-
tik 13:00etara, eta azke-
na, Kultur Arteko Topa-
keta izanen da.

LARUNBATEAN
ERATSUNEN
Lehenbiziko saioa

Eratsunen eginen da,
larunbat honetan, urri-
ak 31. Bigarrena Zubie-
tan azaroaren 7an; hi-
rugarrena Narbarten
azaroaren 14an; lauga -
rrena Sunbillan azaroa-

ren 21ean etaDonezte-
ben hurrengoa, azaroa-
ren 28an. Azken besta
non eta noiz izanen den
oraindik ez dago ze-
haztua. 
Herr i  bakoitzean

kontinente bateko bitxi -
keriak, jolasak eta kan-

tak landuko dira, eta
azken bestan, ginkana
erraldoia eginen da. He -
rri bakoitzeko ludote -
kan parte hartu duten
haurrek, begiraleen la -
gun tzarekin, gainerako
hau rrei ikasitako jolas
bat erakutsiko diete.

PUZZLE ERRALDOIA
EGINEN DUTE
Bi hezitzailek hartu-

ko dute ludoteka ibilta-
riaren ardura, eta hau -
rrak taldeka banatuko
dira. Bakoitza kontinen-
te batean kokatuko da,
eta kontinentez konti-
nente munduari bira
emanen diete guztiek. 
Kontinentearen irudi

ttiki bat izanen du nes-
ka-mutiko bako itzak
bizka rrean, eta azkene-
an, denen artean mun-
duko puzzle erraldoia
eraikiko dute.

PLANGINTZA
Hau izanen da ludo-

teka ibiltzari honen egi-
taraua. 10:00etat ik
10:20ra haurren harre-
ra; 10:20tik 11:00etara
ongi etorria; 11:00etan
hamaiketakoa eta on-
dotik tailerrak –eskula-
nak, sukaldaritza...–.
12:00etatik 13:00etara
jolasak eginen dira.

HELBURUAK
Hainbat helburu di-

tu ekimen honek. Alde
batetik, jatorri desber-
dinetako haur eta gura-
soen arteko harrema-

nak sus tatu nahi dira,
eta gisa berean, kultu-
rarteko hezkuntzan sa-
kondu nahi da bertze
herrialdeetako ohiturak,
ezaugarriak, jolasak,
kantak... ezagutuz. Bi-
de batez, bertzelako kul-
turak ezagutzeko inte-
resa piztu nahi da hau -
rrengan, migrazioa
landuz eta giro atsegi-
nean elkarrekin jolase-
an ongi pasatuz. Aisial-
dian euskararen erabi-
lera bultzatzea ere ba-
da asmoa, eta horrela,
haur etorkinak euska-
rara hurbiltzea.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ludoteka Ibiltaria iragartzen duen kartela.

SEI SAIO HERRIZ HERRI

Hiru orduko sei saio
eginen dira: Eratsu-
nen larunbat hone-
tan; Zubietan azaroa-
ren 7an; Narbarten 
azaroaren 14an; 
Sunbillan azaroaren
21ean eta Donezte-
ben azaroaren 28an.
Horien ondotik Kultur
Arteko Topaketa ere
eginen da, oraindik
zehaztua ez dagoen
tokian eta egunean.
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GAZTA LEHIAKETA � LA SEU D’URGELL HERRIAN

Pirinioetako Gazta Lehiaketa irabazi
du Legasako Ardiarana gaztandegiak 
Urrezko
diploma eta
600 euro hartu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Pirinioetako Gazta

Lehiaketako lehenbizi-
ko saria Legasara eto -
rri da. Ardiarana gaztan-
degiko Alberto Migelto-
rena eta Ainara Ansa se-
nar-emazteentzat izan
baita. 
Urriaren 17an Lleida-

ko La Seu D’Urgell he -
rrian jokatu zen txapel-
ketaren 15. edizioa, eta
joan den urtean lortuta-
ko hirugarren postua ho-
betzea lortu zuten lega-
sarrek, garaile atera bai -
tziren. Bertizarana ize-
narekin egiten duten
gazta aurkeztu zuten le-
hiaketara, eta bertze 99
gaztaren artean eurena
izan zen aukeratua. 
Lehiaketa irabazita,

urrezko diplona eta 600
euro hartu zituzten le-
gasarrek, eta noski,
epai-mahaiarengandik
hitz onak ere bai. 

BORTZ URTEKO
IBILBIDEA
Duela bortz urte ha-

si ziren gaztak egin eta
horretara dedikatzen
Migeltorena eta Ansa
eta gaur egun, Bertiza-
rana eta Kamiku izena-
rekin egiten dute gazta.

BERTIZARANA



30 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 505 zbk.

2009.10.29

OITZ

UDALA � HIRIGINTZA

Ur depositu berria abendu hasierarako
martxan egotea espero du Udalak
Presioa
erregulatzeko
balbulak
paratzen ari dira
orain

TTIPI-TTAPA
Urtea akitu baino le-

henagotik ur depositu
berriak hornituko ditu
herrita rrak. Azken hila-
bete hauetan, lanak egi-
ten aritu den Sasoi
enpresari gutti geldi tzen
zaio akitzeko. Alber to
San Migel alkateak ai-
patu digunez, «etxez-
etxe  presioa erregula -
tzeko balbulak paratzen
ari dira orain». 
Obra guztia abendu

hasierarako egina iza-
nen delakoan dago al-
katea eta hortik aitzine-
ra, berria erabiliko da.
Zaharra, berriz, erreser-

barako geldituko da.
Bere garaian, aipatu

bezala, 128.487 euro
gosta da depositu be -
rria eraikitzea, eta Na-
farroako Gobernuak
60.012 euro eman ditu.

Hirigintza Plana
egiten hasiak
Udalaren eta arkitel-

tu arduradunen lehen-
biziko bilerak egin on-
dotik, hasi dira Hirigin -
tza Plan berria egiten. 
Aipatu, Udalak Hiri-

gintza Plana egiteko
deialdia  egin zuenean,
sei arkitektu talde au-
keztu zirela, eta guztie-
tan Xabier Lopez de
Uralderi esleitu ziola la-
na. Honek bi urte ingu -
ru beharko ditu plan be -
rria egiteko. Kasu hone-
tan, Nafarroako Gober-
nuaren laguntza %80
ingu rukoa izanen da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Oizko taldea jaun eta jabe laxoan
Erraz nagusitu zen Oizko taldea urriaren 17an plazan jokatu zen Malerrekako
Gazteen Laxoa Txapelketako finalean. 9-0eko markagailuarekin jaun eta jabe
izan zen herriko taldea. Ez zen partida ikusgarria izan, Doneztebeko taldeari
erra zegi irabazi ziotela ere erran liteke, baina txapeldunak gustura gelditu ziren
garaipenarekin. Andoni Saldias, Lander Mindegia, Laurendi Zelaieta eta Ibai Iri-
barren izan ziren Oizko taldean jokatu zutenak. Eta Doneztebekoen taldean Unai
Sapuppo, Josu Inda, Joseba Grazenea eta Aurelio Bertiz. Argazkia ez da orain -
goa, ez Oizkoa ere, baina eskualdean gaztetxoek duten afizioaren erakusle da.
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SALDIAS

UDAZKENA � EHIZA GARAIA

Agudo eta
ongi, usoa
hegaka
Goizean goiz
jaikita eta
eskopeta eta
gosaria hartuta
hor joan dira
egun hauetan
bakoitza bere
tokira

Markel eta Eneko
Esamoldeak dioe-

nez, gauzak ongi egi-
teko, patxadan egin be-
har omen dute. 
Usoak, ordea, ongi

egiten du, eta agudo,
hegaka .  Beha r ko ,
ehizturien mehatxutik
eskapo. Gaztainazitua
urriroa edo urria, edo-
zein modutara esanda
ere, hauxe dugu ehiztu-

riak beren onetik ate-
reak ibiltzen diren ga-
raia. 
Haizegoa badabil,

tutuluena ere argia ha-
si baino lehen, jaiki eta
han txe abiatzen da be-
re eskopeta hartuta
makarrak kentzeko as-
tirik gabe. Batzuk Pallu -
ra, bes teak Barbara al-
dera, Latarrira, Kurritxi -
kara, Alkaxurira, Aiele-
tara... usoa heldu den
eguna bada, denak
harrotuak. 

Postuak ere, aurre-
tik arbaztekin ongi ge-
rizatuak. Hantxe ego-
nen dira, begiak gorri-
gorri, erne, heldu de-
nari, danba!, tiratzeko
prest. Nekeak jotzea-
rekin, i lunabarrean,
etxe ra. Eta esku hutsik

asko, zakurra baino
tristeago. Bi bota di-
tuenak, berriz, lau bo-
ta dituela esan eta
aurre ra!

Xalbadorrek bertso
batean aipatzen duen
bezala: 
...gezur zonbait kon-

datuz,
egi eskasian,
hola hauteman ditut
nik ene bizian;
zerbait egin badute,
noizpait ihizian,
errepikatzen dute
bizitza guzian.
Kontuak kontu, gar-

bi dago behinik behin,
hemen ehizak jendea
mugitzen duela. Eta gu-

re mahaietan otordu
goxo askiak egiteko bi-
dea paratu ere bai!

Badugu bizilagun
berria
Izan berria dute fa-

milia Ibanek eta Mai-
derrek. Joan den hile-
an jaio zen Garikoitz,
beren lehenbiziko hau -
rra. Zorionak eta be-
jondaiela! 
Aipatu, azkenik, he -

rriak momentu honetan
129 biztanle dituela.

ARGAZKIA: MARKEL ETA ENEKO
Ehiza postu batzuek altuera galanta dute, argazkiko honek bezala.

EHIZTARIAK NON?

Usoen sasoia ailega-
tuta, Pallu, Barbara,
Latarri, Kurritxika, Al-
kaxuri eta Aieleta al-
dean dabiltza azken
aldian batera eta
bestera ehizturiak.
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GOIZUETA

Astelehenetik
ostiralerako
larrialdi kasuak
Joxe Jabier
Etxeberriak
artatzen ditu

TTIPI-TTAPA
Kostata baina badi-

rudi larrialdietako zer-
bitzua lehengora itzuli-
ko dela, eta astelehe-
netik igandera, egune-
ko 24 ordutan urgen tzia
kasuak herrian artatu-
ko direla. Astetarteko
zerbitzua da momentuz
martxan dagoena, bai-
na asteburuetakoa ere
luze gabe eskainiko da.

ETXEBERRIA LANEAN
Urriaren 19az geroz -

tik, astelehenetik ostira -
lera, 15:00etatik 08:00 -
etarako zerbitzua  Joxe
Jabier Etxe berria herri-
tarraren esku dago. Le-
hen ere hainbat estual-
ditatik atera izan ditu
herritarrak Etxebe rriak.
Asteburuetan ariko

den medikuaren kontra-
tua ere egina omen da-

go. Hala adierazi zuen
behintzat Maria Kutz
Osasun kontseilariak
urria ren 19an Goizueta,
Arano, Leitza eta Are-
soko alkateekin eginda-
ko bileran. Mieljoxe al-
kateak TTIPI-TTAPAri ja-
kinarazi dionez, «hila-
bete batera» hasiko da
lanean. Gaineratu due-
nez, «aspaldi espezia-

litate honetan lanean ari-
tu gabea zen, eta orain
eguneratzen ari da».
Osasunbideak ez du ja-
kinarazi nor den biga -
rren medikua hori, bai-
na kontratatua da.
Dena den, azkenean

Osasunbidetik etorriko
da medikua, eta ez ha-
sieran iragarri zuten be-
zala, Osakidetzatik.

«Badirudi arazo batzuk
izan direla», dio Lekuo-
nak, eta horregatik ber-
tan behera gelditu da
Osakidetzako medikua-
ren kontratazioa.

HIRUGARREN BAT ERE BAI
Bi mediku hauen jai

egunak edo bajak es-
taltzeko, hirugarren me-
diku bat ere etorriko

omen da. Baina hori,
abendu aldera izanen
da. Hartara, mediku zer-
bitzua %100ean ber-
matua geldituko da.

Aterpeko obrak
Azaro erdialdera ha-

siko dira Zubi Muxuko
obrak. Eta lanak zeinek
eginen dituen ere era-
baki du Udalak. Deial-
dira aurkeztutako 11
enpresen artean, Lekun-
berriko Gañarbe enpre-
sari esleitu dizkio obrak . 
470.024,23 euroko

aurrekontua du (BEZ
barne) eta hamar hila-
beteko epea izanen du
enpresak lanak buka -
tzeko.

OSASUN ZERBITZUA � LARRIALDIETAKO ZERBITZUA

Asteburuetako mediku zerbitzua
hilabete barru jarriko da martxan

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Bidegorria paseatzeko 
Probetxugarria izaten ari da Olaberriko zubitik Madaleneko zubira egin den
bidegorria. Duela hilabete inguru bukatu ziren obrak eta herritar asko ibil tzen
da hortik paseatzen, tartean argazkiko hirukotea. 

DATUA

11
ENPRESA

aurkeztu ziren 
Zubi Muxuko obrak

egiteko Udalak egindako
deialdian eta guztien
artean Gañarberena

aukeratu du.
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LEITZA

Kontseiluak
ehundik gora
udalek euskaraz
egiten duten
lana aztertu du  

TTIPI-TTAPA
Kontseiluak Udala-

ren hizkuntza-politika
neurtu du eta emaitza
onak eskuratu ditu.
Emaitza kuantitatiboei
dagokienez, 0tik 10era-
ko tar tean,  Udalak
9,63ko nota atera du,
eta lehenbiziko postu-
an dago Hego Euskal
Herr ian neurtutako
ehundik gora udalen
sail kapenean. 
Emaitza poztekoa

bada ere, hobetu be-
harrekoak ere zehaztu
dizkio Kontseiluak Uda-
lari: «kaleetako izene-
tan euskarak behar du-
en lekua izatea eta Uda-
lari aholkularitza juridi-
ko eta teknikoa eska-
intzen dioten zerbitzu
enpresek Udalarekin

izaten dituzten harre-
manak euskaraz iza-
tea».

Zinema
denboraldida abian
Zinemak berriz za-

baldu ditu ateak, eta
ostiral honetatik aurre-
ra hainbat film ikuste-
ko aukera izanen da.
Ostiralean, urriak 30,

eta igandean, azaroak
1, Tarsem Singh zuzen-
dariaren The Fall. El
sueño de Alejan dríape-
likula ikusgai izanen da.
Azaroaren 6an eta 8an,
berriz, Borja Cobeaga-
ren Pagafantas. Eta
azaroaren 13an eta
15ean, Michael Man-
nen Enemigos públi-
cos filma eskainiko da.
Hemendik aurrerako-
ak gerora emanen di-
tugu.
Ohi bezala, ostira-

letan 22:30ean eta
igandetan 19:30ean
izanen dira emanaldi-
ak. Sa rrera sei euro
kobratuko da.

UDALA � EUSKARA

Hizkuntza-politikaren
neurketan
puntuaziorik altuena
jaso du Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Francisco Biurrarenak eta Mercedes Uitzik 50 urte ezkonduta 
Larunbat honetan, urriak 31, 50 urte beteko dituzte ezkonduta Francisco Biu rra -
rena Bereauk eta Mercedes Uitzi Gogortzak. 1959ko urriaren 31n Goizuetan ezkon-
du ziren, Franciscok 34 urte zituela eta Mercedesek 24 urte. Gaur egun Leitzan
bizi dira eta lau seme-alaba eta lau biloba dituzte. Mende erdia elkarrekin ezkondu -
ta badelako zerbait, zorionak! Argazkian alaba eta honen senarrarekin ageri dira.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Lankideen alde kontzentrazioa Osasun Etxean 
Goizuetan eta Aranon ezagun egin diren mediku zerbitzuaren bi atzerapenak tar-
teko, ikerketa abiatua du Nafarroako Gobernuak, eta horren harira, Osasun Etxe -
ko hiru langile deklaratzera deituak izan ziren urriaren 22an. Lankideei elkartasu-
na adierazteko kontzentrazioa egin zuten gainerako langileek. 

ARGAZKIA: AURRERA PILOTA ESKOLA

Nafarroako Jolasak martxan 
Aurrerako pilotari gazteak frontoira itzuli ziren urriaren 16an, aurtengo Nafarroako
Jolasei hasiera emanez.
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UDALA � INTERNET

Urtea bukaterako martxan
egonen da Udalaren web orria
Animsa
enpresa ari da
egiten

Juana Mari SAIZAR
Interneteko atari be -

rria prestatzen ari da
Udala, eta abendurako
egina egon beharko du.
Animsa enpresa ari da
egiten, Nafarroako Go-
bernuaren dirulaguntza-
rekin eta erdi mailakoa
eta elebiduna izanen da.
Herritarrei eta bisitariei
zuzendutako hainbat in-
formazio eskainiko ditu. 
Abendura bitarteko

epea dute egiteko, eta
beraz, laister denontza-
ko ikusgai egongo da.

Conama sarietan
Gure herria aitzinda-

ria izan da WIFI sistema
herri guztian zabal tzen
eta horregatik Conama

sarietara aurkeztuko da.
Sari honek ingurumena-
rekin edo garapen jasan -
garriarekin lotura duten
proiektuak saritzen ditu.
Ahaleginak, helburuak,
metodologia eta ereduz -

ko jarrera kontuan har -
tzen dira. Aipatzekoa da,
bes te udal asko jarri di-
rela harremanetan Are-
soko Udalarekin, WIFI
sis temaren nondik nora-
koak nola diren jakiteko. 

Azaroaren 15a baino
lehen proiektua Madri-
len aurkeztu beharko da
eta sari banaketa azaro
bukae ran Sevillan egingo
da. Saria aitor pen eskul-
tura bat izango da.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Haurrak ludotekan
Esan beharrik ez dago zeinen ongi pasatzen dute neska-mutikoek ludotekan.

Ekitaldia 
azaroaren 9an
eskolan
Inmigrazio proiektua-
ren barne, Gizarte Zer-
bitzuen Mankomuni-
tateko teknikariek eki-
taldi berria antolatu
dute: Cuenta cuentos
en diversidad izene-
koa.  
Azaroaren 9an, aste-
lehenarekin, izango
da, 15:00etatik 16:30 -
era eskolan. Hizlariak
Bakea ren  A ldeko
Kooperazioko partai-
deak izango dira.

Akats zuzenketa
Aurreko TTIPI-TTAPA-
ren alean Guraso El-
karteko kide batzuek
batzordea «arazo per -
tsonalengatik» utzi zu-
tela aipatu genuen,
baina ez da horrela.
Arrazoi pertsonalen-
gatik utzi zuten junta,
eta ez arazoengatik.
Lerro hauen bidez,
barkamenak eskatu
nahi dizkiegu juntaki-
deei eta irakurleei sor-
tu ahal izan diren gaiz-
ki-ulertuengatik.

� FLASH
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BAZTAN

40 bat lanpostu
zuzen sortuko
direla adierazi
dute

TTIPI-TTAPA
Arraiozko merkatari -

tza gune berria E.Le clerc
taldearena izanen da. Eta
2010eko maiatzerako
zabalik egonen da. Ho -
rrela adierazi du proiek-
tuaren bultzatzailea den
Urtelor elkarteak ohar bi-
dez. Horrekin batera, ira-
garri dutenez, «Baztan-
Bidasoarentzat, E.Le -
clerc taldearen finkape-
nak 40 bat lanpostu zu-
zen sortuko ditu lekuan
berean, baita hainbat ze-
harkako lan ere –azpie-
gituren eraikuntza eta
salerosketa sailak sor-
tuko dituenak–».

LANGILEAREN
KONTRATAZIOA
Langileak bi txanda-

tan kontratatuko dituzte,
oharrean ageri denez,
«postuak eskatzen du-
en espe rien tzia ren ara-

bera»: Lehenik Baztan-
Male rreka aldean bizi
diren lagun esperimen-
tatuak hartuko dira, ibil-
bide arrakastatsua du-
tenak, eta bertzeak ber -
tze, lanerako gaitasuna
eta helburu komertzioa-
lak lortzeko autonomia
finkatzen dakitenak. Da-
goeneko, ezaugarri ho-
riek betetzen dituzten
langileen bila dabiltza.
Epe laburrean, sei arlo-
tan arduradun izanen di-
renak hartu nahi dira:
horietako bat harategia,
urdaitegia, arraindegia,
okindegia, gozotegia
eta fruta eta barazkie-
tarako; bertzea janari le-
horretarako; produktu
freskoen bertze bat eta
oihal-bazar-produktu
tekniko-botika eta lurrin -
degia eta ordain kutxe -
tarako bertze arduradun
bat.
Merkataritza mun-

duaren esperientzia be-
rezirik gabeko lankide-
ak hartuko dira ondo-
tik, Baztan-Male rreka
aldean bizi direnak. Lan-
gile hauek 2010 hasie-

ran hartuko dira. Curri-
culumak igortzeko hel-
bide elektronikoa hona-
ko ondoko hau da: lec
lerc.baztan@terra.es.

LEKUKO EKOIZLEEKIN
HARREMANAK
Oharrean ageri de-

nez, E.Leclerc Baztan/
Bidasoak tokiko enpre-
sekin harremanetan jar -
t zeko  asmoa  du ,
Baztan/ Bidasoan egi-
ten diren produktuen
salmenta bultzatzeko.
Interesatuak egonez ge-
ro, helbide honetara
idatzi behar da: Baztan-
dis, S.L.; Santiago kar-
rika 15, 3. A; 31700 ELI-
ZONDO edo lecrerc.
baztan@te rra.es helbi-
de elektronikora.
Salmentan edo zer-

bitzu arloan bere nego-
zioa nahi dutenentzat
ere areto komertzial tti-
ki batzuk errentan ema-
nen dituzte, gune mo-
dulable batean. Azpie-
gitura hauen planoak
eta neurriak aipatutako
helbidean eska dai-
tezke.

MERKATARITZA � SUPERMERKATUA ARRAIOZEN

Heldu den urteko maiatzean
irekiko da Arraiozko E.Leclerc
supermerkatua

ARGAZKIA: MAIXABEL ETA LOREA ELIZALDE

Kiloko onddoak Erratzun
Gisa eta neurri guzietako on ddoak agertu dira azken
aldian bazter guzietan. Bada erratzuarrek ere harra -
patu dituzte, eta tartean ederrak. Goiko argazkian
ageri den kiloko on ddo hori aurkitu zuen, erratera-
ko, Santiago Ibargaraik. Eta behekoan ageri den
1,250koa Jokin Bengoetxeak. Otordu majoa egin
izanen dute biek ere.
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BAZTAN

Eliza ondoko
haur-parkean
aparkalekua
eginen da

Maite OTEIZA
Santiago eta Jaime

Urrutia karriken artean,
plaza berri bat sortze-
ko asmoz, Udala lehen-
biziko pausuak ematen
hasi da. Hala, lehenago
Hotel Lazaroren gara-
jea zena desjabetzeko
tramiteak hasi ditu. Ho-
tel Lazaro (Santiago Ka -
rrikan) eta Arizkunenea-
ren (Jaime Urrutia Ka -
rrika) artean plaza be -
rria kokatuko dute. Ho -
rrekin batera, plaza ber-
ria egiten denerako,
Nafa rroako Kutxaren lo-
rategia zena ere mur-
riztu da lurrazpiko edu-
kiontziak paratzeko.
Foru Plaza berritzea-

rekin batera, Eliza on-
doko haur-parkean,
aparkalekua egiteko as-
moa dago, gaur egun,
plaza ondoan dagoena
ordezkatzeko. Eliza on-
doko aparkalekua egi-
teak, ordea, haurren gu-

rasoen kezka piztu du,
nahiz eta Udalak haur-
parkea mantenduko de-
la erran.

Karlos Mugiroren
laburra saritua
Notes on the Other  

Sergio Oksmanek zu-
zendutako eta Karlos
Mugiro elizondarrak
idatzitako film laburrak

sari nagusia eskuratu
du Varsoviako XXV. jaial -
dian.
Cadiz, Amsterdam,

Florentzia, Lisboa… Da-
goeneko, Oksman eta
Mugiroren lana jaialdiz
jaialdi dabil emaitza eta
kritika ezin hobeak lor-
tuz. 
Laburrak 14 minutu-

ko iraupena du eta
2008ko Sanferminetan

eta AEBetako Key Wes-
ten (Florida) eta Idahon
grabatua da. Istorioa
1924an kokatua dago.
Sanferminetako egun
batean, Ernest Heming-
wayk Iruñara egindako
lehen bisitetako bate-
an, egiazko Heming-
wayk bertze bat izan na-
hi omen zuen. Eta la-
burra hipotesi horren
ingu rukoa da.

HIRIGINTZA � AHOLKULARITZA

Plaza berria egiteko lehenbiziko
desjabetzeak egiten hasi da Udala

ARGAZKIA: MAIXABEL

Auzolanean Erratzuko kanposantuan
Urriaren 3an argazkian ageri den kuadrilla honek Erratzuko kanposantua gar-
bitu zuen. Lerro hauen bidez, egindako lana eskertu nahi izan dute.

Nafarroako 
buruz buruko
txapeldun 
kadete mailan
Nafarroako buruz bu-
ruzko pilota txapelke-
taren finala jokatu zen
urriaren 9an Labriten
eta kadete mailan,
Txarutako Joseba
Apez tegia 15 urteko
iruritarrak 18-9 iraba-
zi zion Etxarri Aranaz -
ko Adur Lasari. Hase-
ran urduri ibili zen iruri -
tarra, markagailuan
gibeletik, baina abu-
do lasaitu eta txape-
la irabaztea lortu zu-
en. Apeztegiak erran
digunez, «hasieran ez
nuen pen tsatzen txa-
pela irabaztea, baina
azkenean nahiko e -
rraz lortu dut, finaler-
dian ere 18-1 irabazi
bainuen. Zaramagan
binaka irabazi nuen,
baina hau da nere txa-
pelik handiena».

Pertsonaia
Joseba APEZTEGIA
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ZUGARRAMURDI

POSTA ZERBITZUA � SINADURA BILKETA

Erantzun ona izan du
Correosek egin nahi
duen aldaketaren
kontrako sinadura
bilketak
44 lagunek
sinatu dute,
kaltetutako ia
guztiek

Koro eta Margari
Correosek baserrie-

tara posta ez eramate-
ko egin nahi duen alda-
keta dela-eta, kaltetuta-
koen sinadura bilketa bat
egin da. Etxa larko He -
rriko Etxe tik atera da eki-
men hau eta arras ongi
hartu da. Urriaren 17an
eta 18an Herri ko Etxe-
an sinadura bilketa an-
tolatua zegoen, eta ia-
ia kaltetutako gehienak
pasatu ziren, denetara
44 lagun. 
Behin sinadura guzti-

ak bildu ondotik, hurren-
go pausua abokatu ba-
tekin herrietako alkate-
ak elkarre kin Kontsumo
Bitartekari tza Batzorde-
ra gatea izanen da.

Mus txapelketa
Hazilaren 6rako Mus

Txapelketa Azkarra an-
tolatua dago Graxiana
aterpean.  Part idak
22:00etan hasiko dira,
eta izena momentuan
ematea nahikoa izanen
da. Hauek dira sariak:
bil dots bat, sei arno bo-
toil eta gasna bat.

400. urteurrenaren
inguruko kantaldia
Laister 400 urte be-

teko diren gertatakari-
en oroit garriak egiten ari
dira jadanik herrian, eta
horren harira, hazilaren
8rako (igandea) izigarri
ikuskizun pulita bat
pres tatu da: Inkisizioak
erahildako herrita rren
omenezko kantaldi bat.
Kantari hauek eskai-

niko dute emanaldia:
Anari, Maddi Oihenart
eta Ornitorrinkus (Maia-
len Lujanbio bertsolaria

eta Judith Montero saxo -
foijolea). Kantaldi honen
berezitasuna kantariak
emakumeak direla da.

Orduan zigortutako ge-
hienak hala bai tziren.
Museoan izanen da,

17:00etan. Sarrerak Ma-

rixan ostatuan daude
salgai 10 eurotan, eta
egunean erosiz gero, 12
euro balioko dute.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Correosek posta zerbitzuak egin nahi duen aldaketaren kontrakoak dira herritar gehienak.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Abesbatzaren kontzertua Elizan

Ahetze, Arbona, Arrangoitze eta Basusarriko lagunak biltzen dituen Jarrai-
ki Elkartearen abesbatza Elizan aritu zen urriaren 17an. Koral honetan 65
kantari aritzen dira, denek kantatzea gustuko dutelako, eta hala, beren
emanaldia borondatez eskaini zuten.
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SARA

LABORANTZA � ERREMEDIO BERBERAK HEGOALDEAN EROSTEAGATIK ZIGORTUAK

Gertatua gogor salatu dute ELBk eta Pirinio
Atlantikoetako Kontseilari Orokorrak 
Frantzia da
Europako
estatu bakarra
holakorik
debekatzen
duena

Xan HARRIAGUE
Urriaren 20an, 08:30 -

ean Fran tziako Aduana-
ko Polizia Hauziartzeko
Bordara joan eta bazte -
rrak miatu ondotik nagu-
siak, Erran donea senar-
emazteak, Kanboko poli -
zia-etxe ra eraman zituen
haien galdezketatzeko.
Egun osoan preso atxi  ki
zituzten 18:00 arte.
Hego Euskal Herrian

kabalendako erremedio-
ak erosteagatik kontra-
banda leporatzen die An-
ne Kayanakis Baionako
prokuradoreak, baita
osagarrian «ondorio txa -
rrak» izaten ahal lukeen
iruzur delitua ere. ELB ez
da batere ados horrekin.
«Iparraldeko laborariek
Hegoaldean erosten di-
tuzte erremedio gehie-
nak; hemengoen berdin-
berdinak dira, baina mer-
keago salduak. Frantzi-
an ikertuak ez diren eta
arris kutsuak izan dai-
tezkeen produktuekin ez
dute deus ikustekorik». 
Hauziartzeko Borda-

ko senar emazteak libre
utzi dituzte, baina aferak
aitzinera segitzen du.
Karmen Errandoneak

berak onartu du erre me -
dioak Hegoaldean erosi
dituztela «prezioa %50
edo %70 merkeago de-
lakoz». 
Lau urteko kar tzela zi-

gorra eta 75.000 euroko
isuna arriskatzen dute.
Egun berean Ainhoako
maraxela, eta Zuraide eta
Itsasuko laborari  bana
ere arrastatu zituzten.

OIHARTZUN HAUNDIA
Aferak solas anitz eman
ditu laborariek memen-
tu txarrean baitira behi-

esnearentzat ordaintzen
zaienagatik. Gainera ar-
dien erditze sasoin hun-
tan laboran txa nehor ga-

be uztea kaltegarria ger-
ta liteke. Vicent Bru Piri-
nio Atlantikoetako Kon -
tseilari Orokorraren ara-
bera, «jokoz kanpoko
ikuskizun» bat izan da,
«manerarik gabekoa».
Jakin behar da Fran -

tzia dela Europako Bata -
sunean herrialde bakar-
ra hori debekatzen due-
na. 2001az geroztik Eu-
ropako Legebiltza rrak
onartu duen lege batek
dio Europako estatu ba-
tean baimenduta den
erre medioa gaineratiko

edozein estatutan onar-
tua izan behar dela. Zor -
tzi urte pasa badira ere,
Fran tziak ez du oraino
bere egin lege hori, eta
Europan bakarra da. Bai-
na harrigarriena da Fran -
tziako Ministroen Kon -
tseiluak ondoko ortze -
gunean onartzea aurrei-
kusia zuela. Nola ez
Erran doneatarrak preso
hartu zituzten egun be-
rean Europako Batasu-
nak zigorra eman zion
Frantziako estatuari ho -
rre lako debekuak inda -
rrean atxikitzeagatik.

‘IKUSKIZUNA’?
Ez da argi zein izan

den polizia operazio ho -
rren helburua, kontuan
hartuz Karmen Errando-
nea APLI esne ekoizle-
en elkarteko eleduna de-
la, eta ondoko ortzegu-
nean bilkura bat zutela
esnearen prezioari bu-
ruz. Gainera 2004an Bre-
tainian izandako ho rre -
lako kasu batean Fran -
tziako Justiziak auzia ber-
tan behera utzi zuen. Agi-
an laborariak beldurtu
nahi zituzten Bruk dioen
bezala «ikuskizuna» egi-
nez. Bizkitartean, azken
urte hauetan ohointzan
behin eta berriz ari dire-
nak segitzen dute. Erran -
doneatarrak preso atxi -
ki zituzten egun berean
ohoinak Keinu tabernan
eta Pikasarrian sartu zi-
ren eta eba tsi zituzten. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Kabareta Lur Berrin
Ikuskizun sorta ikusten ahalko da heldu den igandean  Lur Berri gelan. Zala-
partaka elkarteak kabaretea antolatu du 18:30etik aitzinera. Baionatik, Senpe-
retik, Beratik, Lesakatik eta Irundik etorriko diren  artistek antzerkiak, musika
emanaldiak, dantzak eta zirkoa eskainiko dituzte. Katalan batzuek ere parte
hartuko dute ikuskizunean. Gomitatuen artean izanen dira Josu Goia eta Jean
Michel Bereau, besteak beste. Herriko ordezkari gisa, berriz, Jean François
Goietxe Ipotx eta Iñaki Iriarte ariko dira. Txalaparta ere izanen da igandeko Ka-
baretean. Sartzea bost eurokoa izanen da, eta nahi izanez gero, krakada han
berean egiten ahalko da. 

DATUA

4
URTEKO KARTZELA

ZIGORRA
eta 75.000 euroko

isuna paratu nahi diete
Errandoneatarrei.
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SENPERE

AZPIEGITURAK � TREINBDE PROIEKTUAK HELBARRUN ETA LARRUN ZEHARKATUKO LITUZKE

Hautetsi eta herritar andana treinbide
berriaren kontrako manifestaldian
10 000 lagunek
bat egin dute
Baionako
deialdiarekin 

Franck DOLOSOR
Helbarrun auzoa eta

Larrun mendia zeharka
lezaken treinbide laste -
rraren kontra Baionan
iragan berri den mani-
festaldia biziki jende -
tsua eta anitza izan da.
10 000 lagun pasatxo
elgartu ziren, erran na-
hi baita hunkituak diren
29 herrien herritarren
%10. Ideia, kolore, adin,
herri eta lan zinez des-
berdineko manifesta-
riek ziren. Herritar ba -
tzuek zioten treinbide
berririk ez dutela nahi
«ez hemen eta ez ni-
hun», eta denbora be-
rean, manifestaldiaren
aitzinean ziren haute tsi
batzuk finantzatzen ari
dira Tours aldean egi-
ten ari den treinbide be -
rria. Lan horiek diruz la-
guntzen dituzte Pirineo
Atlantikoek eta Akitani-
ak.

HAINBAT ERREAKZIO
Gai minbera hunek

erreakzio ainitz sortu du.
Michèle Alliot Marie mi-
nistro eskuindarrak pro-
posatu du merkantzi-
entzat egin beharko den
linea berria Biarno al-
dean eraikitzea. Linea
berria egitearen alde

baldin bada ere, Jean
Louis Carrère Akitania-
ko president orde so-
zialistak dio 2016an
arrunt  baztertuko dute-
la proiektu hori, mer-
kantzien kopurua ez ba-
da azkarki haunditzen. 
Hautetsien eta RFF

konpainiaren arteko bil-
kurek aitzinera segitzen
dute. Lapurdiko auza-
pezen arabera, Prefe-
tak ez du arras bazter -
tzen lineak Senpere eta
Larrun zeharkatuko di-
tuela. 

HURRENGO HITZORDUA
HAZILAREN 6AN
Bilkura gehiago egi-

nen dira hazilaren 6an,
17an eta 30ean. Azken
hitzordu hortan jakin
daiteke nondik pasa dai-

tekeen kilometra bate-
ko zabalera duen koli-
dorea. Pierre Marie
Nousbaumek zuzen -
tzen duen Herriko Etxe -
ko oposizio taldeak ba -
tzorde bat sortzea gal-

detu dio auzapezari.
Nousbaumen ustez,
prefeturak eta RFFk
pitta ka-pittaka ematen
duten informazioaren
berri eman liteke batzor -
de hortan. 

Bessonart ez da
Akitaniako bozetan
izanen
France Bleu irratian
berriki egin zaion el-
karrizketan Christine
Bessonart andere au-
zapezak esplikatu du
ez duela parte hartu-
ko Akitaniako boze-
tan heldu den mar -
txoan. Bere erranetan,
ez du balio «alde gu-
zietan izatea». Auza-
peza izateaz gain, he-
go Lapurdiko herri el-
kargoko president or-
dea da eta Uztaritze-
ko kantonamenduko
kontseilari nagusiaren
ordezkoa. Gainerat,
berriki Ipa rralde auza-
pezen bil tzarreko bu-
ru izendatua izan da
Bessonart.

� FLASH

ARGAZKIA: EITB.COM-RAMUNTXO GARBISU
Herrietako auzapezek eraman zuten manifestazioko pankarta.

142 000 euro inbertituko ditu Herriko
Etxeak aintzirako auzoan
Herriko Etxeak bi lan hasiko di-

tu aintzira inguruan. Espaloiak, tu-
rismo bulegoa eta bidexka zonbait
hobetuko ditu. Bertzalde, hego La-
purdiko herri elkargoari galdetuko
dio ur zikinen eta euriaren hodiak
hobetzea. Hodiak 1964an egin zi-
ren eta orain berritu behar dira ara-
zoak sor baitaitezke euri ainitz egi-
ten duelarik. Heldu den urte hasta-

penean etxe gune berria eginen du
herriak ain tzirako ur biltegiaren on-
doan, Uztaritzeko bidean.
Europako laborantza arduradu-

nek 280 miliun euroko diru lagun tza
emanen diete esne egileeri. Lagun -
tza hau ez dela aski errepusta eman
dute ELB eta FNSEA laborantza sin-
dikatek eta APLI esne egileen bata-
sunak.
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Helene Altzuri Lujanbio, Arantzakoa,
urriaren 14an. 
Irati Lizardi Abasolo, Berakoa, iraila-
ren 25ean.
Oier Gamio Gonzalez, Gaztelukoa,
urriaren 3an.
Ander Mariezkurrena Mikeo, Ituren-
goa, urriaren 9an.

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

HERIOTZAK
Jose Paul Corrales, Etxalarkoa, urria-
ren 7an, 88 urte.
Maria Arretxea Arretxea, Sunbillakoa,
urriaren 11n, 91 urte.
Josefa Ordoki Almandoz, Lesakakoa,
urriaren 13an, 82 urte.
Francisco Larretxea Bereau, Sunbi-
llakoa, urriaren 15ean, 89 urte.
Rosario Mindegia Garro, Doneztebe-
koa, urriaren 16an, 85 urte.
Ramon Elizalde Sanzberro, Lekaroz-
koa, urriaren 17an, 82 urte.
Concepcion Bereau Pikabea, Elizon-
don, urriaren 17an, 81 urte.
Ana Mª Cerda Cerda, Arizkungoa,
urriaren 18an, 53 urte.
Francisco Ado Telletxea, Berakoa,
urriaren 16an, 59 urte. 
Lino Indakotxea Ariztegi, Zubietakoa,
urriaren 20an, 36 urte.

EZKONTZAK
Iker Aranjuelo Mitxelena eta Laura
Sogues Barela, Oiartzungoa eta Bar -
tzelonakoa, urriaren 11n Goizuetan.
Juanjo Altzuri Apezetxea eta Maite
Lujanbio Etxarri, Arantzakoa eta Goi-
zuetakoa urriaren 10ean.  

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

SORTZEAK

.

Jose Mari
BERRUETA ZUBIETA

Etxalarren, 2004ko urriaren 31n

V. URTEURRENA

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA
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Aitor AROTZENA | ETXALAR
Sei probetako erre-

gulartasuna saritzen zu-
en Nafarroako Mendi
Lasterketa Kopak eta
Iñigo lehen nafarra izan
zen Berako Mendi Ma-
ratoi Erdian (Fernando
Etxegarai beratarra Eus-
kadiko Federazioan sar-
tua baitago), Lakuntza-
Aralar, Isabako Camille
Extreme eta Olatzagu-
tia-Urbasa probetan, eta
laugarrena Beriaingo
San Donatoko Kilome -
tro Bertikalean. Kopako
azken proban, Urbasa-
ko Igoeran eta Jautsie-
ran, lehen nafarra ez
ezik, proba irabaztea ere
lortu zuen. Lasagak 869
puntu eskuratu ditu, eta
bigarren izan den Jose
Luis Berazak 699. Pro-
ba guzien artean gogo -
rrena Camille Extreme
iruditu zaio Lasagari:
«Ekain hondarrean, be-
ro egiten zuen, goizean
sargori zegoen eta gai-
nera distantzia eta des-
nibel aldetik gogorra
zen. Nire lehen parte-
har tzea zen eta biga rren
bukatu nuen, kontent,
beraz».
Geroztik Zumarraga-

Urretxu mendi lasterke-
ta irabazi zuen, 22 kilo-
metroko luzera eta 3.000
metroko desnibelarekin,
denboraldia borobilduz.
Eskualdean izen handia
duen Sarako Kontra -
ban disten Lasterketa ere
irabaztea lortu zuen le-
hen aldiz. Aizkorriko Ma-
ratoian ere parte hartu

du aurten, Azpeitiko
Mendi Maratoi Erdian
eta Hechon proba ira-
bazi zuen. Gainera, nes-
ketan, Lorea Agirre be-
re neskalagunak iraba-
zi zuen. Horrek aunitz
laguntzen duela dio Iñi-
gok, «entrenatzeko or-
duan elkarrekin egiten
ahal duzu, mendia gus-
tatzen zaio eta ibilbide-
ak ikusten ditugu aitzi-
netik eta hori aldeko
puntua da».
Zegama - Aizkorri

Men di Maratoian 18.
izan zen. Denboraldi ha-
sieran bigarren eta hi-
rugarren postuak esku-

ratu zituen, baina garai-
penak ere ailegatu dira,
lanaren eta entrenamen-
duaren poderioz. «Due-
la bi urte hasi nintzen
eta hasiera guziak zai-
lak izaten dira. Gero on-
gi entrenatuz  gero, ur-
tetik urtera beti pausu
bat gehiago ematen da,
zure gorputzean kon fi -
dan tza hartzen duzu…».
Bere ustez, garrantzi -
tsuena, kirolari batek
izan di tzakeen ezauga -
rriak baino gehiago, «ez
uztea da, eguneroko la-
nean segitzea, momen-
tu txarrak pasatzen di-
ra, neguan entrenatze-

ra atera behar da. Gor -
pu tzari gogor egin be-
har zaio  zerbait egin na-
hi baduzu. Baina ez ga-
ra hortaz bizi eta batzue -
tan es ka patzen saia tzen
gara».

KASIK EGUNERO
ENTRENATZERA
Saveran lan egiten du

eta, halere, astean 5-6
egun hartzen ditu entre-
natzeko. Futbolean eta
koxkor biltzen aritua,
mendi lasterketetarako
hagitz prestakuntza ez-
berdina egin behar iza-
ten du. «Lasterka hasi
nintzen lehen urtean fut-
bolarekin uztartzen saia-
tu nintzen, baina ezinez-
koa da, edo bat edo ber -
tzea. Koxkor biltzen bi
urtez aritu nintzen eta
orain anaia gazteak erre-
leboa hartu du».
Manttale taldean sar-

tua dago, 24 bat kirola-
ri biltzen dituena eta
«noizbehinka elkartzen
gara denak, asteburue-
tan eta».  Bortzirietan ka -
sik ezezaguna zen kiro-
la hedatzen ari dira. Ho -
rren erakusgarri, Iñaki
Larrañaga beratarra be-
deratzigarren izan da Na-
farroako Kopako sailka-
pen orokorrean eta Jo-
su Unsion bigarren bete -
ranoetan. «Berako Men-
di Maratoi Erdiaren arri-
moan jendeak ikusi du
zer den eta hasi da ani-
matzen. Lehenago Be-
hobia-Donostia izaten
zen eta gutti gehiago». 

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñigo Lasaga, Camille Extreme proba gogorrean.

Bere garaian futbolean (Gure Txokoan eta
Beti Gazten) eta koxkor biltzen aritu bazen
ere, azken bi urteak buru-belarri mendi
lasterketei emana da Iñigo Lasaga Arburua,

27 urteko etxalartarra. Aurten, lehen aldiz,
Nafarroan federatua dauden korrikalariei
zuzendutako Nafarroako Kopa jokatu da,
sei proba puntuagarrirekin, eta Lasagak

txapeldun izatea lortu du. Geroztik,
Zumarraga-Urretxu mendi lasterketa eta
abuztuan Sarako Kontrabandisten
Lasterketa ere irabazi ditu aurten.

Iñigo LASAGA |  Mendi lasterketen Nafarroako Kopako txapelduna

«Gorputzari gogor egin eta lanean
segitu behar duzu egunero»

ATLETISMO ESKOLA
«Manttalek sortu duen
atletismo eskola ttiki-
ttikitatik lasterka hasi
nahi duenarentzat
laguntza bat da, ongi
dago. Patxi Irazoki,
Cristina Arbues eta
gainerako monitoreek
badakite eta ongi 
erakusten dute eta
hori lagungarria da
kirola haurren artean
zabaltzeko»
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G. PIKABEA | ESKUALDEA
60 urteko Ezkurrako

semea eta 49 urteko
Aran tzako semea aurrez
aurre. Egungo aizkolari-
rik onenetakoak. Aza-
roaren 8an Tolosako ze-
zen-plazan egin dute hi -
tzor dua. Aizkora-apus-
tua jokatuko baitute egun
horretan. Apiril akabe-
ran bota zuen desa-
fioa Miel Mindegi-
ak, eta maiatza-

ren 2an 

Tolosako Kantabriko
ostatuan zain egonen ze-
la erran zuen. Apustua -
ren baldintzak ere berak
zehaztu zituen: azaroan
jokatzea, alde bakoitzak
12.000 euro jokatzea, 60
ontza ko 20 enbor ebaki -
tzea eta guztiak, gaine-
ra, Mindegiak berak era-
man eta para tzea. Deia-

ri erantzuteko
prest,  Unai
Otaño ager-
tu zen lehen-
bizi, baina ez
ziren molda-
tu. Gipu z -
koa rrak en-
bor erdiak
berak era-
manen
zituela
propo-
satu
zion.

Baina Ezku rrakoak ezetz,
denak berak eramanen
zituela. Donatorekin ha-
si zen tratuan ondotik,
eta honekin ez zuen ara-
zorik izan.

GAZTETATIK AIZKORAN
Ez dira atzo goizean

jaio takoak, eta aizkora
eskuan eskarmentu
haundiko gizonak dira.
Aski goiz hasi ziren aizko -
ran, «etxean 12-13 urte-
rekin, eta plazan 16re-
kin», dio Ezkurrakoak.
Ramon Lata sa sunbilda -
rra izan zuen erakusle.
Aranz tarra ere gazterik
hasi zen, plazan 18 ur -
te rekin. Hasiera hartan
Periko Mari ñelarena
dona ma ria rra izan zuen
erakusle, eta gerora Joxe
Mari Mendi zabal. Baina
plazan «kasualidadez»
hasi zen. «18 urte nitue-
la Elizondon Baztan-Bi-
dasoako aizkora txapel-
keta jokatzekoa zen. Pa -
txi anaia zen aritzekoa,
baina motoze rrarekin
min hartu eta ni joan nin -
tzen. Pixka bat aritu eta
joan nintzen». Gustua
hartu eta aitzinera. 
Hasi eta guttira txa-

pelak jantzi zituzten biek.

Mindegiak 16 urterekin
gazteen mailako txape-
la, eta Donatok 18 zitue-
la Euskadiko gazteen
mailakoa. Geroztik hain -
bat jantzitakoak dira.
Ezkurrakoak, erratera-
ko, Euskadiko eta Nafa -
rroako hamarna baditu,
eta aranztarrak, berriz,
hiru Euskadikoak eta be-
deratzi Nafarroakoak.

Apustuak jokatzen
ere gazteak zirela hasi
ziren. Mindegiak herrita -
rrak izan zituen kontra-
rio: «18 urterekin anaia-
rekin jokatu nuen, Ezku -
rra ko beste bi anairen
kontra». Urtebete gehia-
go zuela lan haundiko
bertze bat egin zuen Po-
lipasorekin. «Oso gazte-
rik lan haundiak eginda-
koa naiz», aipatu digu.
Larretxeak, berriz,

Donezteben jokatu zu-
en lehenbiziko apustua.
Egur bateko aldea ema-
nez, Barberiaren kontra
jokatu zuen 18 urterekin.
1989an Olasagastiren
kontra egindako apustu
berezia ere gogoan du
aranztarrak: «125 kiloko
harri kubikoari 50 altxal-
di eman, sei oinbiko
moztu eta sei kilometo

lasterka». Eta irabazi egin
zuen. Olasagastirekin
egin dituen lau apustu-
ak denak irabazi ditu.

APUSTUZALEAK
Apustuzaleak dira bi-

ak. Horrela aitortu digu-
te. Txapelketak ala apus-
tuak nahiago dituzten
galdetuta, biek ere, apus-
tuen alde egin baitute.
Do na  toren hitzetan,
apus  tuetan txapelkete-
tan baino «gehiago»
eman izan du. «Txapel-
ketetan, nire burua erraz
uz ten nuelako edo ez da-
kit zergatik, ez dut nire
maila erakusten asma-
tu». Mindegia ere apustu -
zalea da: «Aizkola ria mai-
la haundian dagoen ala
ez, apustuekin ikus ten
da. Beti lan luzeak iza-
ten dira eta aizkolariak
pro batzeko onenak
apus tuak dira».
Mindegia da apus-

tuetan azkena ibilitakoa.

AIZKORA � APUSTUA

Bi txapeldunen
hirugarren hitzordua
arazoaren 8an Tolosan
Miel Mindegiak eta Donato Larretxeak apustua joka-
tuko dute egun horretan Tolosako zezen-plazan

Kirol gogorra da aizkora, baina
baita ikusgarria ere. Historian,
hamaika momentu gogoangarri
eskaini dizkiete aizkolariek zale-
tuei. Enborrak kolpez-kolpe eba-
kitzea, ordea, ez da ez lan erraza,
indar haundia behar baitu aizkola-

riak eta horrez gain, ongi presta-
tua egotea ere ezinbertzekoa da,
baita teknika ere. Gutti dira ezau-
garri horiek guztiek betetzen
dituzten aizkolariak, baina Donato
Larretxea eta Miel Mindegia horie-
tako bi dira. 

LARRETXEARI BURUZ
«Betidanik aizkolari
haundia eta konple-
toa izan da»

Miel MINDEGIA
Ezkurrako aizkolaria
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2006 ko abenduan joka-
tu zuen Olasagastirekin.
Enborrak erdibana pres -
tatuta, 24 kana-erdiko
moztu behar izan zituz -
ten. Ezku rra koa izan ga-
raile. Larre txeak ere Ola-
sagastiren kontra joka-
tua du azkena. 98an izan
zen eta garaile atera zen. 
Olasagastiren kontra-

ko apustu hura egin zue-
netik, lesio «asko» izan
dituela adierazi digu Ez -
ku  rrakoak: «Larretxeare -
kin apustua egitekotan
nenbilela, lesio bat izan
nuen sorbaldan. Gero
meniskotik ere ebakun -
tza egin zidaten eta bes -
te  urte bat egin dut be-
har bezala osa  tu gabe».
Orain, hale re, «osatua»
ikusten du bere burua.
Larretxeak ere «nahiko
ongi» dabilela kontatu
digu. Baina ge rriaz atzen -
du gabe: «ge rri tik ope-
ratu nintzenetik halamo-
duz nabil. Baina momen-

tu honetan ongi nago». 

ATSEDEN ASTEA
Entrenamenduetan

gogor ibili dira orain ar-
tean. Baina azken astea-
ren atarian, lasai hartze -
ko asmoa dute. «Sobe-
ra nekatu gabe atera tze -
ko plazara», azaldu di-
gu Ezku rrakoak. 
Eta hitzordurako biek

hagitz gustuko duten pla-
za aukeratu dute: Tolosa -
koa. «Nafarroa eta Gi-
puzkoako zaleentzat er-
digunea da», diote. Hain -
ba tetan jokatutakoak di-
ra Tolosan, eta oroitza-
pen onak dituzte. La rre -
txeak, adibidez, 1984an
Eus kadiko txapelketan
az pi txapeldun gelditu ze-
nekoa nabarmendu di-
gu: «Menditik etorri berri -
tan jokatu nuen, etxean
hamar egun bakarrik pa-
satuta. Biga rren geldi -
tzeak ilusioa egin zidan». 

SASOIAK EZ DU ADINIK
60 urterekin apustura -

ko deia nolatan egin zu-
en ere galdetu diogu MIn-
degiari eta zera eran tzun
digu: «Lesioak pasatu-
ak nituela entrena tzen
hasi eta gustura ikusi nu-
en nire burua. Eta ‘aiz-

kora utzi edo segitze -
kotan apusturen bat egin
behar dut’ pen tsa tu nu-
en». Eta han bota zuen
desafioa. Azken apus-
tua izanen omen da bere -
tzat, baina lan ona egite -
ko «itxaropenarekin» da-
go. Donatok, berriz, on-
dokoen animoekin era-
baki omen zuen desa-
fioa onartzea: «ez nen-
goen apustua egiteko
sobera berotua, gerriko
arazoek beldurra ema-
ten zida telako. Baina la-
gunek eta anaiak anima-
tu ninduten». 

EGURREN MISTERIOA
Ebaki beharreko egu -

rrak «normalak» edo
«gogo rrak» izanen diren.
Horixe gal de tzen du Do-
natok. Izan ere, apustu-
an hitzartu bezala, Min-
degiak du egurren gaine -
ko eskubide osoa.
Berak eramanen
ditu plazara. Nola -
koak izanen diren
galdetuta, «orain-
dik erabaki gabea»
duela erantzun digu.
«Ba tzuk eta besteak
proba tzen ari gara eta
azken astean erabakiko
dugu zein eraman». Eta
zu rru murruek gisa bate-

ko egurrak izanen dire-
la dioten arren, Larretxea
«jendearen erra  narekin
ezin fidatu» eta ho rren
arabera moldatu behar
entrenamenduak.
Hasi da erlojuaren

kontrakoa. Astebete gel-
ditzen da. Batek zein
bertzeak ez dela batere 
erraza izanen diote.
Aizkolari gogorrak
baitira, eta ez
daude arerioa-
ri lanak erraz
uzteko prest.
Mindegiak
aurkariari bu-
ruz, «betida-
nik aizkolari
haundia eta
konpletoa»
izan  de la
adierazi
digu, 

eta Donatok Mindegia-
ren teknika nabarmen-
du du: «Inork ez bezala
egiten dio bere buruari
gogor». 
Ohiko laguntzaileak

izanen dituzte ondoan,
Lorentxo Apezetxea eta
Ci priano Telletxea Ez ku -
rra koak, eta Leon Albe-
niz Iruntxiberrieta Oihan

semea aranztarrak.
Palmares bi-
kaina duten bi
aizkolari
haundiok
azaroaren
8an ikusi-
ko dute
elkar, To-
losan.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Aspaldiko urteetan punta-puntan dabiltzan

aizkolariak dira Mindegia eta Larretxea,
eta hainbat txapel eskuratuak dituzte,

banaka zein binaka.

MINDEGIARI BURUZ
«Inork ez bezala egi-
ten dio bere buruari
gogor»

Donato LARRETXEA
Arantzako aizkolaria

Elkarren kontra lehen ere ibiliak di-
ra apustuetan Mindegia eta Larretxea.
1986an 12 oinbikotara jokatu zuten,
eta Ezkurrakoa nagusitu zen. 1989an,
be rriz, 40 kanaerdikotara jokatu zu-
ten, eta aranztarra izan zen garaile.

Duela bi urte ere jokatzekotan egon
ziren, baina beteranoak sorbaldan le-
sio bat izan eta bertan behera utzi zu-
ten. Azaroaren 8koa, beraz, euren hi-
rugarren lehia izanen da, banako ber-
dinketa hausteko aurrez-aurrekoa. 

� APUSTUA MINDEGIAK ETA LARRETXEAK

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Ez dira atzo goizean aizkoran hasitakoak Mindegia eta Larretxea. Argazki hau, errate -
rako, 1994koa da, Euskadiko txapelketarako egurrak aukeratu zituztenekoa.

Hirugarren aurrez-aurrekoa
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Antzerkiak
BERA
XI. Kafe Antzerki
Zikloa

Azaroaren 6an, Zirika
Zirkus taldearen
Pantxika Lamur an -
tzeslana Errekalde
ostatuan 22:00etan.
Azaroaren 13an, Txi-
rene Antzerki taldea-
ren Gezurrezko prin -
tzea ostatuan
22:00etan.

ARANTZA
Kultur Egunen barne

Urriaren 31n, Kili-Ko-
lo taldearen Klowntuz!
Mendia! emanaldia
20:00etan eskolan.

Bertsoak
ARANTZA
Bertso-afaria Ekaitzan

Urriaren 30ean, Julio
Soto eta Jon Maiare-
kin 21:00etan Ekaitza
Elkartean.

Erakusketak
URDAZUBI
Gaur egungo pintura

Urte osoan, erakus-
keta. Ortze gunetik
igandera, 14:00etatik
18:00e tara Monaste-
rioan.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa

Urriaren 1etik 30era,
Diana Iniestaren Co-
mo árboles margo
erakusketa Natur Par-
kean.

BAZTAN
‘Bertan’ Argazki
lehiaketako lanak

Urriaren 8tik 29ra,
komertzianteen elkar-
teak antolatutako ar-
gazki lehiaketara aur-
keztutako lanak ikus-

gai Arizkunenean.

Bestak
AURTITZ
San Martin bestak

Azaroaren 5, 6, 7, 8
eta 11n ospatuko di-
tuzte. Xehetasunak
24. orrian.

Kontzertuak
ELIZONDO
Jalisko Band eta kantu
zaharren diskoa

Urriaren 31n Lur dis-
kotekan kantu zaha -
rren diskoaren aurke-

pena eta gaupasa Ja-
lisko Band taldeare-
kin. 23:00etan. Sarre-
ra: 9 euro.

ETXALAR
Muthiko Alaiak
fanfarrea

Urriaren 31n Irungo
txistulari bandaren
emanaldia Kultur
Etxean 15:00etan.

ZUGARRAMURDI
Inkisizioak hildako
herritarren omenez

Azaroaren 6an kan-
taldia eskainiko dute

Anari, Maddi Oihenart
eta Ornitorrinkus tal-
deak museoan
17:00etan. Sarrerak
Maxiran ostatuan (10
euro) eta egun berean
(12 euro).

Kirolak
BERA
Larungo I. Mendi
Bizikleta Igoera

Azaroaren 1ean an-
tolatu du Gure Txoko-
ak 8,9 kmko proba. Ir-
teera 10:00etan. Izen-
ematea 8:30etik aitzi-
nera. Xehetasunak 10.
orrian.

Feriak
ELIZONDO
Udazkeneko Feriak

Urriaren 30ean. 

DONEZTEBE
Udazkeneko Feriak

Azaroaren 13an. Xe-
hetasunak 19. orrian.

ARANTZA
Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean. Xe-
hetasunak 15. orrian.

Ikastaroak
ETXALAR
Krisiari aurre egiteko
informatika ikastaroak

Urriaren 28tik 30era
Lana bilatzea Interne-
ten.
Azaroaren 5 eta 6an
Musika eta irratia en -
tzun, eta telebista ikusi
Interneten. Izen-
ematea: 948 635386-
kulturetxea@etxalar.org.

ELIZONDO
Astrologia ikastaroa

Ortzegunero
19:00etatik 21:00eta-
ra, guttienez 6 lagune-
ko taldea osatuta.
Karta astrala interpre-
tatzeko ikastaro prak-
tikoa. Informazioa:
izarjewel@hotmail.com

DONEZTEBE | 2009.11.13
Udazkeneko Azienda Feria

Elizondori lekukoa hartuz, Do-
nezteben ere aziendak ikusgai
izanen dira. Arratsalderako he -
rri kirol saio ederra: aspaldiko
partez Nafarroako aizkolari txa-
pelketa nagusiaren finala.

Feriak

ELIZONDO | 2009.10.31
Jalisko Band eta kantu
zaharren diskoa

Kantu Zaharren Eguna azaroan
eginen da Urdazubin, baina Ja-
lisko Band taldeak kantu zaha -
rren diskoa aurkeztuko du larun-
batean Lur diskotekan.

Kontzertuak

BERA | 2009.11.06/13/27
XI. Kafe Antzerki Zikloa

Hamekagarren urtea beteko du-
en Antzerki Zikloan Zirika Zir-
kus, Txirene eta Apurka antzer-
ki taldeen lanak ikusgai izanen
dira Errekalde, Ikuilu eta Xuga
ostatuetan.

Antzerkia

urriak 30 - azaroak 12

PROPOSAMENA

ARANTZA
Baserritarren Eguna
azaroaren 1ean

Arantzako Kultur Egu-
nei akabaila emanez,
Baserritarren Eguna
ospatuko da azaroaren
1ean. Goizean hasiko
da feria frontoian eta
lehen aldiz ahare lehia-
keta eginen da. Gazta
lehiaketak ere ez du
hutsik eginen eta
13:30 aldera sariak 
banatuko dira. Eguer-
dian, zare baten
zozketa ere eginen da,
azokako produktuekin
betea.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Ireki berria den Elgorria -gako Balnearioko ho-
teleko eta marketineko
zuzendaria da Elgorria-
gako gaztea. Horrek,
noski, «nire denboraren
zatirik haundiena ken -
tzen dit, baina aldi be-
rean, lanaz eta lanean
disfrutatzea ere atse -
gina da. Hori posible
izateko, «lan talde bi-
kaina» daukala azpimar-
ratu du. Eta asti pixko
ba t  duenean  ze r?
«Irakur tzea aunitz gus-
tatzen zait, tematika
orien talekoak, adibidez,
baina  batez ere gida -
tzea, hori da nire es -
kape biderik gustuko -
ena. Eta alde batetik
bertzera mugitzeko au -
ke ra baldin badut, ho-
be! Txalo osabarekin
mo to klasikoen kon -
tzen  trazio batera egin-
dako bidaia hagitz bere -
zia izan zen». Horre -
gatik, asteburu bat an-
tolatzeko planik onena
gal detzerakoan ez dau-
ka zalantzarik: «Bidaia -
tzea eta abentura duen
edozer asteburu perfek-
tua iruditzen zait. Ber-
din zait norabide jakin
batekin edo gabe atera -
tzea, bakarrik edo kon-
painian, gauza bakoi -
tzak bere unea dauka».

Irakurtzea eta,
batez ere, gidatzea
dira nire eskape
bide gustukoenak

Nire aukera

Lorena GALARREGI
Elgorriagako Balneariokoa

Ipuin kontalariak
BERA
Haurrentzako ipuin
kontalariak

Urriaren 30ean Ipuin
ttikiak kontatuko ditu
Ines Bengoak 4-7 urte
artekoentzat, 18:00 -
etan liburutegian.

Ospakizunak
SUNBILLA
Ekitaldiz beteriko
larunbata

Urriaren 31n egun
polita antolatu dute
Ulibeltzak elkarteak
eta Sunbillako dantza
taldeak. Xehetasunak
16. orrian.

Lehiaketak
LEITZA
Literatur lehiaketa
antolatu du ALKEk

Urriaren 31rako aur-
keztu behar dira na -
rrazio eta ipuin lehia-
keta eta bertso-paper
lehiaketarako lanak. 

Zinema
LEITZA
Denboraldi berria

Urriaren 30ean eta
azaroaren 1ean The
Fall. El sueño de Ale-
jandría filma ikusgai
izanen da zineman.
Azaroaren 6 eta 8an
Pagafantas filma.
Azaroaren 13 eta
15ean Enemigos pú-
blicos filma ikusgai.
Ostiraletan 22:30ean,
igandetan 19:30ean.

LESAKA
Sukalde kontuak

Azaroaren 14an Su-
kalde kontuak filma
ikusgai komentuan
18:00etan. Sarrera do-
an. Antolatzaileak:
Euskarabidea eta Le-
sakako Udala.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Arratsaldero igotzen da Phineas, bere lagune-
kin, hamazazpigarren teilatura, handik baka -

rrik ikusten baitira herriko bi sarrerak batera: erre-
pidea eta tren-geltokia. Itxaroten daude, izan ere,
uda honetan iritsi beharko lukeen norbaiten zain.
Erabat amaitu ez den diktaduraren ondorengo ga-
rai lanbrotsuan, krudelkeriaren oroitzapena jaso eta
gorde nahi dute pertsonaiek, beren zauriak behin -
goz ixteko, tiraniaren zerbitzariek zirrikitu guztiak
itxirik dituzten arren. Berrikuntza osoa eman dio
Elo rriagak bere obrari, bai gaiaren, bai idazkeraren
aldetik, baina bere erroei eutsiz: itxurazko soilta-
sun guztiz landua, literatur lana erlojuaren doitasu-
na duen artefaktua ere izatea, gizon-emakumeen
beldur eta sentimendu sakonetara heltzeko gaita-
suna. Unai Elorriagak hiru eleberri kaleratu ditu ora-
in arte: SPrako tranbia (2001) Espainiako Narrati-
ba Saria irabazi zuena, Van't Hoffen ilea (2003) Igar -
tza Saria jasotakoa, eta Vredaman (2005). Zortzi
hizkuntzatara itzuli dira orain arte bere obrak.

Baztango merkatari, zerbitzu eta ostalaritza el-
karteak, Bertan elkarteak webgune osotua dau-

ka elkarteko ekitaldien berri emateko.  Aurkezpen
orrian, 2006. urte bukaeran sortu zela eta elkarte-
az bertze jakingarriak eskaintzen ditu, zuzendari -
tza batzordeko kideak zein diren erraterako. Bazki-
de zerrendan, arloz-arlo elkartea osatzen duten ko-
mertzioak ageri dira, helbide eta telefonoekin. Be -
rriak/Ekitaldiak atalean, 2008an eta 2009an egin-
dako ekitaldiak ageri dira, argazki eta guzi. Ikasta-
roak atalean, elkartekideei zuzendutako presta-
kuntza-ikastaroen eskaintza ageri da; Eskaintzak
atalean, une jakin batean komertzioek izan ditz-
azkeen eskaintza bereziak; Baztan atalean herria-
ri buruzko datu geografiko, demografiko eta histo-
rikoak daude, argazki ikusgarriekin hornituak. Lo-
turak atalean bertze link-etara joateko aukera da-
go eta Kontaktua atalean harremanean jartzeko.

Gose taldea hirukoa da (Ines Osinaga –ahotsa
eta trikia–, Iñaki Bengoa –sekuentziak, progra-

mazioak eta erritmoak–, Osoron –gitarra eta baxua–)
eta 2004an sortu zen Arrasaten (Gipuzkoa). Gose
taldea hirugarren lanera iritsi da. Gose denari jate-
ko ordua ailegatu zaio. Gose taldea musika jateko,
Euskal Herriko triki-pop musika eta, tradizioa iraul -
tzeko, musikari berrikuntzak ezartzeko eta bide be -
rriak urratzeko sortu zen, eta gainera, plazer han-
diz. Gose taldearentzat gosea plazera da, gero ho-
ri asetuko duen jakia ahoan badago. Plazera en -
tzumenean, plazera ikusmenean. Gose taldeak be-
ti pentsatu izan du itxuraren azokan horri aurre egi-
teko modurik egokiena jarrera musikatua dela, hitz
esanguratsuaz hornitua. Gose taldeak hiru zutabe
nagusitu ditu. Hiru musikari, hiru zutabe. Habetu
egin behar gabeko eraikin sendoa. Musika-habe-
ak, hitz-habeak, jarrera-estetika-habeak. Hiru mu-
sikari eta zutabe bakoitzari hainbat habe sendo.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2009

Londres kartoizkoa da

Liburua

Unai ELORRIAGA

LA CHIQUILLA, 2009

GOSE III

Musika

GOSE

BERTAN Baztango 
merkatari elkartea

Internet

BERTANBAZTAN.COM
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LANA
eskariak

Mutil bat edozein lane-
tan ariko litzateke. �667
605025.

LESAKA. Neska bat za-
harrak zaintzen edo gar-
biketan ariko litzateke,
08:00etatik 16:00etara.
�667 605025. 

Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
�672 747754.

Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
�617 627743.

Neskabatek adinekoak edo
harrak zaindu edo jatetxe-
an lan eginen luke. �610
928049.

LANA
eskaintzak

Iparraldean eta inguruan
lan egiteko ekipamendu
sistema eta seguritatean
lanean aritzen den en-
presa batek komertzia-
la behar du. Euskara,
gaztelania eta frantsesa
jakitea, elektrizitatean oi-
narrizko ezagutza izatea
eta norbere autoa izatea
eskatzen da. Curriculu-
mak: info@sidepnor.com
edo Sidepnor S.L., Cues-
ta de la Encina 26, 01474
Artziniega (Araba).

IRAKASKUNTZA
eskaintzak

BERA. Pintura, marraz-
ki eta frantses klaseak
emanen nituzke. �620
719400.

Dena mobleztatua eta
berritua. Berogailuarekin.
189.000 euro. �948
630075/ 647 617837.

ARIZKUN. 90 m2ko pi-
sua salgai. Sukalde mo-
bleztatuarekin eta sar tze -
ko prest. �646 245619.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IGANTZI. 90 m2ko pisua
errentan emateko. Mo-
bleztatua eta kalefakzio-
arekin. Hagitz egoera
onean. �620 997794.
IRUÑEA. Iturrama auzo-
an ikasleendako pisua
errentan emateko. 4 lo-

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

LESAKA. Pisua errentan
hartu nahi da. Ahal dela
hutsik edo erdi hutsik, su-
kalde hornituarekin (etxe -
 tresnak). �696 054148.

GARAJEAK / LOKALAK
salgai

LESAKA. 20 m2ko lokal
komertziala salgai. Albis-
tur, 43. �659 609678.

ELIZONDO. 60 m2ko lo-
kal komertziala salgai edo
errentan emateko. Den-
da edo bulegorako prest.
�675 433415.

GARAJEAK / LOKALAK
errentan eman

BERA. Kanttonberri ka-
lean 70 m2ko lokal ko-
mertziala errentan ema-
teko. �655 706364.

gela eta 2 bainugela. 850
euro. Berogailua eta ko-
munidadeko gastuak
barne. �690 722683.
IRUÑEA. Unibertsitate
publikoaren ondoan da-
goen pisua errentan ema-
teko. �669 082682.
DONEZTEBE. Herrigu-
nean pisua errentan ema-
teko. 3 logela kanpo al-
de ra  beg i r a .  � 619
221318.
BERA. Altzaten pisua
errentan emateko. SU-
kalde-jangela, egongela,
3 logela, 2 komun kon-
pletoak eta berogailua et-
xe guzian. Gela guziek
argi naturala. Bizi tzera
sartzeko prest. �680
984124/948 631603.

ETXEBIZITZAK
erosi

LESAKA. Etxe bat edo
baserri bat erosi nahi da.
�609 477277.

ETXEBIZITZAK
salgai

BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. �948 631381/697
436845/elvetearra@aol.
com.

IGANTZI. Latsaga 22, 1
ezkerra pisua salgai: 3 lo-
gela, egongela eta sukal-
dea. Mobleztatua. Gara-
jea edota trastelekuare-
kin. Bista ezinhobeak.
Berogailua. 162.275 eu-
ro. �948 259039/948
149857.

LESAKA. Etxe bat sal-
gai. Informazio gehiago-
rako. �609 477277/618
188300.

ARANTZA. Etxebizitza
salgai. Prezio interesga-
rria. �697 454866.

DONEZTEBE. Herrigu-
nean pisua salgai. Bista
onak, mobleztatua eta
dena  be r r i a .  � 637
234539.

DONEZTEBE. Intzakar-
di parkearen ondoan pi-
sua salgai. Pisua ganba-
rarekin elkartua. 3 loge-
la, 2 bainugela, sukaldea
eta egongela. Garaje pla-
zarekin. Berritua. �680
781632.

BERA.80 m2ko pisua sal-
gai. 3 logela, egongela,
bainugela eta sukaldea.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 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

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

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 33,00 € (=)

Zerri gizena
0,095 € kiloa. (-0,045)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (-0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,89 (=)
1.koa 3,59 (=
2.koa 2,99 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,99 (=)
1.koa 3,69 (=)
2.koa 3,19 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten 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: 2,82/2,92
Zaldi-behorrak: 1,52/1,72
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,90/8,70
8-10 kilokoak: 6,60/7,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)
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MOTORRA
tailerrak

MOTORRA
salerosketak

Suzuki Grand Vitara 2.0
TD salgai. 2005ekoa,
egoera onean, ITV maia -
tzean pasatua. 30.000
km. �639 156105.

Renault Laguna 1.8 ga-
solina salgai. 95 zaldi.
1998koa. Konfidantzaz-
koa eta hagitz egoera
onean. �606 260659.

Citroen Jumpy salgai.
300.000 kilometro. Azien-
dak ibiltzeko prestatua.
NA-AU. �629 059740.

Volkswagen Pologorria
salgai. 2000koa. Egoera
onean eta kilometro gu -
ttirekin. 2.400 euro. �608
825417.

Renault Clio NA-8531-
AF salgai, 1.2 RL, 3 ate-
koa, urdin iluna. 150.000
kilometro. Egoera one-
an.  500 euro.  � 948
630886.

Suzuki Grand Vitara sal-
gai, 3 atekoa. 33.000 ki-
lometro. 14.000 euro.
�607 924379.

Honda Hornet 600, Na-
ked salgai. 6.000 kilome-
tro. Egoera onean. �948
638299.

Peugeot 206, 1.6-16V
gasolina salgai. 115 zal-
di, extra guziekin. 4 gur-
pilak berriak, klimatiza-
gailua, llantak, musika
ekipo ona, beira beltzak,
suspentsioa bajatu. De-
na homologatua. 2 urte-
tarako ITV pasatua.
60.000 km. Oso egoera
onean. �666 230820.

ANIMALIAK
oparitzeko

Artzain zakurkumeak
opa r i t zeko .  � 620
985265.

ANIMALIAK
salerosketak

Setter arrazako zakur-
kume emea salgai. 4 hi-
labete txertatua. Aita eta
ama ehiztari onak. �661
821645.

Adarrik gabeko ahare
muturgorriasalgai. �606
019337.

Labrador Retrieber
arrazako zakurra salgai.
3 urtekoa eta hezia, kon-
painiarako hagitz ona.
Papera baditu eta pedi-
grirekin. �670 251632.

Akernanoa salgai. �616
860060.

DENETARIK
salerosketak

Belar idorren boloaketa
lastoa salgai .  �690
776147.

Botoidun akordeoiasal-

gai: Pigini 42-B. Bihur-
garria, bassetti eta baxu
estandarrak. Eskuin es-
kua: 7 erregistro, mento-
rena: 3 erregistro eta ez-
ker eskuan: 7 erregistro.
102  baxu .  � 630
942174/948 637793.

3 urteko trikitixa salgai.
�686 840064.

ARANTZA. Arkazia pike-
te ederrak salgai. �948
634204.

Haur batentzako botoi-
dun akordeoia erosiko
nuke. �618 963348.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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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

Donostiako MIKEL JIMENEZ

ZAPIAINek 4 urte beteko ditu azaro-
aren 2an. Zorionak eta muxu
haundi bat aita, ama, arreba Sofia
eta familia guztiaren partetik.

LAIENE bihurritxo, urriaren 31n zu-
re bigarren urtebetetzea denez,
zoriondu nahi zaitugu! Arrosene-
ko denen partetik eta bereziki 
zure ahizpa Naia eta zure lagun
Unaxen partetik. Zorionak! Eta
muxu haundi bat! Paaa!

LAURAk 27 urte
bete ditu urria-
ren 16an. Zo-
rionak zure fa-
milia osoaren
partetik. Muxu
haundi bat.

ITXASOk 9 urte
bete ditu urria-
ren 26an. 
Zorionak mai-
tasun haundiz
Lesakatik. 
Maite, Luis eta
bertzeak. 
Muxu bat.

JOANES SAINT

MARTIN sarata-
rrak urriaren
28an urtea
bete du.
Zorionak eta
muxu aunitz
familia guztia-
ren partetik.

UXUE IBARRA

MARIEZKURRENAk
urriaren 28an 2
urte bete ditu.
Zorionak sorgi-
na aitatxo eta
amatxoren par-
tetik. Segi beti
bezain alai! 

OIHAN eta NAHIA PIKABEA gure
bikoteak azaroaren 4an 3 urte
beteko ditu. Zorionak familia
guztiaren partetik. 
Muxu haundi bat!!!

LEIRE GOMEZ

GOIETXE gure
nexka handiak 
6 urte bete ditu
urriaren 18an.
Aunitz urtez eta
kiloko muxuak
familia guziaren
partetik.

Sunbillako KLEMENTE IRIARTE IBA-
RRAri zorionak azaroaren 6an ur-
teak beteko dituelako, bere fami-
lia guztiaren eta berexiki berekin
argazkian dauden Iraide eta Ga-
raine alabatxoen partetik. Ongi
pasa eguna. Mila muxu!

UXUE IBARRA

MARIEZKURRENAk
urriaren 28an 2
urte bete ditu.
Zorionak Sunbilla
eta Ezkurrako
familien partetik,
bereziki izeba
Maiteren partetik.

MIKEL JUANOTENA,
azaroaren 8an 4
urte beteko ditu-
zu. Zorionak
osaba-izeba eta
bereziki Joane s -
en partetik. Muxu
haundi bat eta
ongi pasa eguna!

XUBAN GAS TEA -
RENA IRISARRIk 4
urte beteko ditu
azaroaren 3an.
Zorionak eta
aunitz urtez po -
tto ko! Muxu pila
pila Ezkurra eta
Etxalarko familia
guziaren partetik.

ONINTZA ZAPIAIN

ABUIN. Zorionak
prexioxa!!! Ea
hurrengoan bixi-
gu bat arran -
tzatzen duzun!
Muxu haundi
bat familaren
partetik.

Sunbillako amatxi XOLEri aunitz
urtez urriaren 6ko partez! Muxu
haundi bat Pablo bihurriaren 
partetik.

XANET APEZETXEA ETXEBERRIA

goizuetarrak urtea beteko du
urriaren 31n. Zorionak potto eta
muxu haundi-haundi bat atta,
ama eta bereziki Aioraren 
partetik.

XAN LARRAÑAGA

PRADEREk urriaren
27an 6 urte bete
ditu. Zorionak Sa-
ra eta Berako fa-
milia eta bereziki
lehengusin Maia-
len eta Arantxa-
ren partetik.

Zubietako MIRARI IRIBARREN

JUANIKORENAk azaroaren 5ean 3
urte beteko ditu. Zorionak gure
neskatxari haunditzen ari da
eta. Muxu asko Zubieta eta
Doneztebeko familiaren partetik,
berexiki Aimarren partetik.

Leitzako Goiko Soroa baserriko
JOXE MIGUEL eta PAKITAk azaroa-
ren 3an eta 15ean urteak beteko
dituzte. Zorionak familia guztia-
ren partetik, eta jarrai dezazuela
umor eta osasun bikain horrekin
guri gozarazten.

Arroseneko printzesa txikienak
2 urte beteko ditu urriaren 31n.
Zorionak LAIENE!
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