
Birjinia
MARIEZKURRENA
Leitzako musikaria

� 92009ko azaroaren 12a | XXIX. urtea | 506. zenbakia www.ttipi.net

Kirola
Gehigarri berezia � 25-48

LESAKA � 13-16
Feria eguna
azaroaren 19an

SARA � 61
Eguberrietako merkatua
hazilaren 28an

GOIZUETA � 52
Umore Onaren festa
azaroaren 21ean

URDAZUBI � 59
Kantu Zaharren VI.
Eguna azaroaren 28an
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«Eskura nuena jendeari eman
behar niola pentsatu nuen»

ERREPORTAJEA � 4-5

Isidoro Fagoaga Berako Udal
Musika Eskolak 30 urte bete ditu

Lokal finkorik gabe 30 ikaslerekin
hasi zen ekimena, 3 eta 70 urte
artean dituzten 160 ikasle eta
egoitza propioa izatera ailegatu da.

KIROLIZKETA � 64

Judit Saizar Leitzako
triatloilariarekin solasean
Txiki-txikitatik kirolari,
16 urte bete berri ditue-
nean, palmares bikaina
osatu du.

ARGAZKIA: GOIKO

Etxalarri buruzko bertze bi lan argitaratu ditu
Pello Apezetxeak: Etxalarko etxeen izenak
eta Etxalarren historiako zenbait jakin-

garri. Lehenbizikoa Patxi Salaberrirekin el-
karlanean egin du. Urteetan egin duen/du-
ten lan haundiaren fruituak dira.
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G. PIKABEA | ETXALAR
Zerk motibatu zaitu li-
buru hauek idazteko?
Hasieranjakinnahiazen,
lehen nola zen, zer ger-
tatu zen jakiteko gogoa.
Betidanik interesatu zait
eta bertze helbururik ga-
be,datuakkuadernoba-
tean biltzen nituen. Az-
keneko urteetan, ordea,
zahartzenarinintzelaeta
datu horiek zokoan gel-
ditu eta egunen batean
norbaitek botako zitue-
la-eta,eskuranuena jen-
deari eman behar niola
pentsatu nuen. Eta ho-
rrek motibatu nau.
Historiaren parte bat
galdua al dugu?
Bai. Nahiz eta liburu
hauekbukatu, lehenago-
ko urteetako materiala
balego, segituko nuke.
Dakigunez, herria XI-
XII.mendean eraiki zen
baina orain VIII.ean izan
zeladiotendatuakaurki-
tu ditut. Auñamendiko
entziklopedian 820 eta
1140kobibatailetanEtxa-
lar deitura ageri da. Ho-
rrezgain,bertzeagiri ba-
tek VIII.mendean Bortzi-
riak bazirela dio. Honek
badu nolabaiteko argu-
dioa,herriamuganbaita-
go.Mugakdefendituegi-
ten ziren, eta defenda-
tzeko herriak sortzen zi-
ren. Gainera, 1200etik
goiti Gaztelak Gipuzkoa
hartu zuenean, Gipuz-
koatik ere etortzen zen
jendea. VIII.mendekoa
izan daiteke herria, bai-
na gauza sueltoak dira.

Liburuhauetanzeraur-
kituko du irakurleak?
Etxeen izenen liburuan,
izenburuak berak adie-
razten du zer den. Etxe-
en izenak ageri dira, eta
toki eta etxe izenak gal-
tzeko arrisku handia du-
gun honetan, izenaren
balioa zeinen garrantzi-
tsua den nabarmendu
nahi izandut.Historiabat
badago, eta orain gare-
narenpartebatoraingoa
bada ere, neurri batean,
lehendiketorritakoakere
egingaitugu,etagukegi-
nen duguna izanen da
gerokoa. Alde horretatik
izenak mantentzea ga-
rrantzitsua da. Eta biga-

rren liburuarekin berdin.
Herrian zer gertatu zen,
nola bizi ziren, zer jaten
zuten, eskola, osasun-
gintzari buruz... Horiek
deneknolafuntzionatzen
zuten ikustea garrantzi-
tsua da. Gure lehenago-
koaezagutuz,guetagu-
re gaurkoa ezagutzea.
Bizimoduaaunitzalda-
tu da mendez mende?
Ezdagoinformaziogehie-
girik eta dagoena eska-
sada.Gehien aldatude-
na populazioa izan da.
Duela400urtegaurhain-
bat bazen, baina gero
haunditzen joan zen eta
XIX.mendearen erdi al-
deragaina jozuen(1.849

biztanle).Gerobeheitiha-
sizen,beheiti joandaeta
azken10-15urteotangel-
dirikdago.HoriElizanere
ikusten da, ttiki gelditu
eta haunditu egin behar
izan baitzuten. XIII.men-
dekoa da, baina XVII.
mendeko dokumentue-
tan ageri denez, haundi-
tu egin zuten jendea ez
zelakokabitzen,etaXVIII.-
eanberriz.Burdinolenga-
rrantzia ere aipatuko nu-
ke.XIX.mendeanindarra
galtzen hasi ziren baina
1820ko txosten baten
arabera, jendearen erdia
burdinoletatik bizi zen.
Eta gerrak zer?
XIX.mendekogerrakba-
tez ere, izugarrizko sufri-
karioaren iturriak izan zi-
renEtxalarrentzat.Napo-
leonekin sartu zirenean,
orduanetorri zirennega-
rrak,malkoaketaoihuak.
Gero bi karlistaldiak eto-
rri ziren eta herri hauek
ikaragarri sufritu zuten.
Mendehuragogorraizan
zen,beharbada,gogorre-
na. Bertze aldaketa bat-
zuk ere etorri ziren XIX.-
mendean: eskola, argia,
trena, bide berriak, bur-
dinolen itxieraetahorren
ondorioz, emigrazioa...
Gustura egin duzun la-
narekin?
Bai,betidanikgustatuizan
zait jakiteaetaoraingus-
turanagoinformazioajen-
dearen eskura dagoela-
ko. Egindakoa hor dago
etahorrekordaintzennau.
Elkarrizketa osoa:
www.ttipi.net-en.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Pello Apezetxea idatzi berri dituen bi liburuak eskuan.

Ez da Etxalarri buruz idatzi duen lehenbiziko
aldia, bertzeak bertze, Etxalarko Elizari, etxeei
eta Usategiei buruz ere liburuak eginak baiti-
tu. Baina orain bertze bi lan kaleratu ditu:

Etxalarko etxeen izenak eta Etxalarren histo-
riako zenbait jakingarri. Lehenbizikoa, Patxi
Salaberrirekin elkarlanean egin du eta hone-
tan lan haundia egin badu, zer erranik ez bi-

garrenean. 800. urtetik XX.mendera herriaren
historiaren zati haundi bat jaso baitu. Urtee-
tako lanaren ondotik, informazioa jendearen
eskura utzita gustura dago Pello Apezetxea.

Pello APEZETXEA | Etxalarko apeza

«Lehenagokoa ezagutuz, gu eta gure
gaurkoa ezagutzea garrantzitsua da»

XIX. MENDEA GOGORRENA
«XIX. mendeko gerrak
batez ere, izugarrizko
sufrikarioaren iturriak
izan ziren Etxalarren-
tzat. Napoleonekin
sartu zirenean, orduan
etorri ziren negarrak,
malkoak eta oihuak.
Gero bi karlistaldiak
etorri ziren eta herri
hauek ikaragarri sufritu
zuten. Bertze aldaketa
batzuk ere etorri ziren:
eskola, argia, trena,
bide berriak, burdino-
len itxiera eta horren
ondorioz, emigra-
zioa...»



G. PIKABEA | BERA
IsidoroFagoagaUdal

Musika Eskola eraiki-
tzeko lehenbiziko urra-
tsak 1979an eman zi-
ren. Modu batera edo
bertzera,orduraarteere,
musikareninguruanjen-
dea mugitzen zen, bai-
na 79a data erabakio-
rra izan zen.Urte horre-
tanhasibaitziren«ofizial-
ki» lanean.
BegoñaRudiizanzen

BerakoMusika Eskola-
ko lehenbiziko irakas-
lea. Ordurako musika
klasepartikularrakema-
ten zituen etxean, bai-
na bertze pauso bat
eman nahi izan zuen.

«OrdurakoLesakanMu-
sika Eskola bazegoen,
eta nola funtzionatzen
zuten enteratu nintzen.
Garai hartan, hain jux-
tu,BerakoHerrikoEtxe-
an musikariekin bilera
bat egin zuten eta harat
joannintzennirepropo-
samenarekin», azaldu
diguRudik.Etabereas-
moaaitzineraaterazen.
«Josu Goia, Jaime El-
gorriagaetahirurak Iru-
ñeko Pablo Sarasate
kontserbatoriorajoangi-
nen informazio eske».
Egin behar zena euren
gain hartu eta horrela
hasi zen laneanMusika
Eskola.

Aski baliabide gutti-
rekin, «oztopo aunitze-
kinbainailusiohaundia-
rekin», orain Labiaga
Ikastola dagoen egoi-
tzanhasiziren lehensol-
feo klaseak, berogailu-
rik eta aunitzetan ma-
hairik gabe», dioRudik.
Handik orain Kultur
Etxea dagoen tokira jo-
anziren,etageroRicar-
do Barojara. Eta poliki-
poliki, musika tresnak
eresartuzjoanziren:pia-
noa,akordeoia, txistua,
gitarra... Azkenean,He-
rriko Etxeko lehenbizi-
ko solairuan lokala lor-
tu zuten. «Ikaragarria
izan zen hura».

1991N ATEAK ZABALIK
Gauregunmusikaes-

kola dena 1991n zabal-
du zen. Bortziriak, Ma-
lerrekaetaBaztanentzat
kontserbatorioa egitea
zenUdalarenasmoaeta
horretarako eraikin bat
beharrezkoa zen. Proi-
ektua, ordea, «potoloe-
gia» izaki –horrela iritzi
dioRudik–, denabertan
behera gelditu zen. Eta
musika eskolan gelditu
zen guztia.
Udala Nafarroako

Gobernuarekin jarri zen
harremanetan, eta ho-
nek musika eskola pu-
blikoa egitekotan, gas-
tuaren %33 bere gain
hartuko zuela hitz eman
zien. Bertze%33 Udala
ordaintzekotan gelditu
zen, eta gainerakoa gu-
rasoen esku. «Esan bai,
baina bete ez», azaldu
duazkenurteotanesko-
lako zuzendaria den
LourdesIzak.Musikaes-
kola eraiki, irakasleak
oposaketapublikoenbi-
dezkontratatu,materia-
laerosi...Denaeginzen,
baina «Nafarroako Go-
bernuak ez zuen esan-
dakoa bete, eta Udalak
bere gain hartu behar
izan zuen dena».

Zailtasunakzailtasun
martxan jarri zen musi-
ka eskola, eta geroztik
ezduetenik izan.Gora-
beherak, ordea, bai.
Jaiotza-tasanizandako
beherakadagatik. «Nor-
malean, haurrak zazpi
urterekinhastendiraeta
duela zortzi urte zazpi
urtekohaurgutti jaiozen.
Eta zortzi irakasle iza-
nik, urtean sei-zazpi
ikasleapuntatuz,irakas-
lebakoitzarentzakoikas-
le bat ere ez zegoen»,
aipatu du Lourdesek.
Horrek bere ondorioak
ekarri zituen. Eta ordu-
raarte lanaldiosoarekin
hirulangilebaziren,ikas-
le kopuruaren behera-
kadarekin, bi gelditu zi-
ren lanaldi osoarekin.
Baina aspaldi hone-

tanegoeraribueltaema-
na diote. Begoña Rudi-
ren 30 ikaslerekin hasi
zen ekimena, 3 eta 70
urte arteko 160 ikasle
eta zortzi irakasle izate-
ra ailegatu da. Eta es-
kaintza ere zabala du-
te: klarinetea, saxofoia,
tronpeta, gitarra –klasi-
koa, elektrikoa eta ba-
xua–,txistuaetadanbo-
lina, pianoa, teklatua,
akordeoia,trikitixa,bibo-
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MUSIKA � BERAKO ISIDORO FAGOAGA MUSIKA ESKOLA

30 urte bete ditu
Isidoro Fagoaga Udal
Musika Eskolak
30 ikaslerekin toki finkorik gabe hasi zena 160
ikasle eta egoitza propioa izatera pasatu da

Badu zerbait Berak musikarekin.
Eta inork ez du ukatuko herrian
dagoen musikarako afizioa. Musika
taldeak, txaranga, musikari eta
kantari ezagunak, talde ezagunetan
jotzen duten musikariak, musika

banda… Eta zaletasuna betidanik
egon den arren, afizio horri bultza-
da indartsua eman diona musika
eskola izan da. Aurten 30 urte bete
dituen Isidoro Fagoaga Musika
Eskola, hain zuzen.

Musika Eskolako irakasleak.
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Inauteriak,udaberrikokontzertua,Bestabe-
rriEguna,Sanestebanak,LurrarenEguna,San-
ta Zezilia Eguna, Eguberrietako kontzertua...
Horiek izan ohi dira urtero hutsik egiten ez du-
ten hitzorduak. «Herriak musika behar duene-
an, hor egoten saiatzengara», errandiguLour-
des Izak.
Baina urteurrenaren harira, bertzelako eki-

taldiak ere prestatu dituzte ikasturte honetan.
Lurraren Egunean, adibidez, kalejira berezia
egin zuten Isidoro Fagoagaren irudia duen bu-
ruhaundiarekin. Eskolatik pasatutako musika-
ri ezagunekin ere emanaldiak antolatuak di-
tuzte.UrrianJoseba Iratzokik kontzertuaeman
zuen eta azaroaren 7an Ametsa Gazte abes-
batzak saioa eskaintzekoa zuen –koruko zu-
zendaria eskolan ari da lanean–. Eta hurrengo
zitak hauek izanen dira:
•Azaroak 19: Leire Telletxea akordeoilariaren
emanaldia, 18:30ean Musika Eskolan.
•Azaroak 26: Santa Zezilia Egunean kontzer-
tua eta diploma banaketa, 18:00etan Musika
Eskolan.
•Abenduan: Josu Goiaren emanaldia.
•2010eko maiatza: antzerkia, «30 urteotan bi-
zitudugunareninguruan».HorretarakoLamixe-
ne Bat antzerki taldearekin harremanetan ja-
rri dira eta hauek gidoia egiten ari zaizkie.

Urteroko hitzorduak
eta ekitaldi bereziak

� URTEA BUKATU ARTEAN EKITALDIAK

lina eta perkusioak ikas
daitezke.Horrezgain,3-
7urteartekoentzatmusi-
kaetamugimenduada-
go,etazaharragoentzat
hizkuntzamusikala.Gaz-
tetxoetahelduenabes-
batzak ere badituzte.
Beratarrezgain, ikas-

leak inguruko herrieta-
tikereetortzenhasidire-
lanabarmendudiguzu-
zendariak: «Sara, Igan-
tzi, Etxalar...». Krisiaren
eragina ez omen dute
horrenbertze nabaritu,

eta gaineratu digunez,
«ikaslehelduakgeroeta
gehiago dira».
IsidoroFagoagaMu-

sikaEskolatikateratako
musikarietakantarieza-
gunak ere ez dira gutti.
Denenberriemateaezi-
nezkoa,bainabatzukai-
patzekotan hauek egin
daitezke:JosebaIratzo-
ki musikaria, Igor Telle-
txea bateria-jolea –mu-
sika eskolako irakaslea
eta Pantxoa etaPeiore-
kin dabilena–, Leire Te-

Berako Musika Eskolako txistulariak, Isidoro
Fagoagaren omenez eraiki duten buruhaundiarekin.

lletxea akordeoilaria
–musikakokarrerabuka-
tu du–, Estitxu Pinatxo
kantaria –Iruñeko talde
batean ari da–, Sexty
Sexers eta Borrokan
musikataldeak,JonIra-
tzokitxistularia–Donos-
tiako bandan–, Izadi
txaranga...Zerrenda lu-
zea da. Eta horrelako
emaitzakikusita, irakas-
leakpozik,noski. «Abe-
rasgarriada», aipatudi-
gu zuzendariak.
Duela20urteutzizu-

enmusikaeskolaBego-
ña Rudik, eta orain La-
biaga Ikastolako musi-
ka irakaslea da. Hasie-
rako esfortzu hark me-
rezi zuen galdetuta, bi
aldiz pentsatu gabe
erantzun digu: «bai, are
gehiago gaur egun no-
ladagoenikusita».«Ha-
gitz ongi dago».

AURREKONTUA ETA
DIRULAGUNTZAK
Isidoro Fagoaga Udal

MusikaEskolapatrona-
tu batek kudeatzen du
egun,etapatronatuho-
ri lau zinegotzik, bi ira-
kaslek, bi ikaslek eta bi
gurasokosatzendute.
250.000 euroko

aurrekontua onartu
dute ikasturte hone-
tarako.EtaNafarroa-
ko Gobernuak di-
rulaguntzaematen
dien arren, ez da
nahikoa.Joanden
urtean,erraterako,
42.000euroeman
zizkien, «eta ho-
rrelakoaurrekon-
tu batentzat zer
dahori?»,galde-
tuduzuzendariak.
%33 gurasoek
ordaintzen dute eta
gainerakoa Udalak.
Herrian30urtebai-

nogehiagotaneginizan
damusika.Urtetik urte-
ra, musikarenganako
zaletasuna transmititu
dioteberatarrekbelau-
naldiberriei.Bainabi-

dehorretan IsidoroMu-
sikaEskolaren lanamu-
garri izan da eta 30 ur-
te horretan aritzea ba-

daospatzeko
modukoa.
Hasierako
esfortzu
hark, be-
raz, me-
rezi zu-
en.

HASIERA GOGORRA
«Oztopo aunitzekin
baina ilusio haundia-
rekin hasi ginen»

Begoña RUDI
Musika Eskolako lehen irakaslea

BETI PREST
«Herriak musika behar
duenean, hor egoten
saiatzen gara»

Lourdes IZA
Musika Eskolako zuzendaria
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Iritzi guziak errespetagarriak diren heinean, iritzihoriei aurpegia eta izen-abizenak jartzea gus-
tatzen zaigu. Internet-en informazioaren harat-

honata aunitz hedatu den neurri berean, sareak
eskaintzenduenanonimotasunazbaliatuta,edozein
gaiaz solasteko eta nahi diren astakeriak erantzu-
kizunikgabezabaltzekoprobestendutebatzuk.Zen-
baitetan bertzeen izenak erabiliz, gainera.

Goitizen, ezizen eta izenik ez

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1990.11.22 / TTIPI-TTAPA 50. zbk

ttipi-ttapako lan taldea 50. alearen aitzakian bildua
Berriki ospatu du ttipi-ttapa aldizkariak 500. alea, diseinu eta eduki berriaz hor-
nitua. Duela kasik hogei urte, zero bat guttiagorekin, 50. alea ospatu zuen eta
orduko lan taldea, berriemaileak eta laguntzaileak afari batean bildu ziren. Ar-
gazkian ageri dra, tartean gure artetik joandako Txema Aldabe, Doneztebeko
berriemailea. Batzuk dagoeneko ez dute ttipi-ttaparako berriak idazten, bertze
batzuk hor segitzen dute hamabortzero bere herrietako albisteak plazaratzen.
Zero bat guttiago ez ezik, urte eta kilo guttiago eta ile gehiago zuten gehienek.

Ezdakit jendeaIruritakoeskolaren inguruansor-
tu den polemikaz enteratu den. Bi hitzetan,
«topera dago». Heldu den urtean ez dago le-

kurikberriakhastekoeta
soluzioak eskasak dira.
Eskolaberriaegiteaonar-
tu da, baina Udala dela,
Gobernua dela, dena lu-
zamenduaetaatzerape-
nada,denborapasatzen
ari da eta urgentzia gero
eta handiagoa da. Era-
kunde guziak elkartu eta
ahal bezain laister soluzionatzea zein erraza izanen
zen, ez baikara plaza zoragarri baten moldaketaz
ezta garrantzirik gabeko gauzetaz ari, «haundiek»
egitendutenarenerrurikezdutenhaurrenhezkuntz-
az baizik. Ikasleendako ordenagailuetan ez dakit
zenbat diru inbertitzen dela enteratzen zara eta Iru-
ritako haurrek ez dute ikastetxea izateko eskubide-
rik. Zergatik ez gara oinarritik hasten? Edo ikasle
hauek bertzeek baino eskubide guttiago dituzte?
Zein dira gure lehentasunak?

Eskola berria behar dugu

Nire txanda
Ruben GARATE

Iruritako ikasleek
bertzeek baino
eskubide guttiago
al dituzte?
Zergatik ez gara
oinarritik hasten?

Patxi VILA
Larungo igoeran irabazle

Gure Txokoak lehen
aldiz antolatutako La-
rungo BTT igoera go-
gorra irabazizuentxirrin-
dulari beratarrak. 8,9
kilometroko ibilbidea
osatzeko 41:15 behar
izan zituen.

Angel MARIEZKURRENA
Kantu Zaharren sustatzaile

Bertzehainbatkantula-
gunekinbateraMahain-
guruko kantuak diska
au rke tu ondo t i k ,
azaroaren 28rako Kan-
tu Zaharren Eguna an-
tolatzenaridaburubela-
rri seigarren urtez.

Estebe APEZETXE
Solaslagunaren sustatzailea

Bortziriak,Malerrekaeta
Baztaneneuskaldunza-
harrak eta euskaldun
berriak elkartu eta eus-
kararen erabilera bul-
tzatzeko egitasmoaren
dinamizatzailea da 24
urteko erratzuarra.
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Hondarribiko alardeaz iritzia emateko iduri du herrikoa behar
dela eta kanpokoek ez omen dutela ezer ulertzen. Jakina! Nik
ez dakit Baztanen gauza bera denez baina, hainbeste arra-

zoi ditut gaur hitza hartzeko, ez isiltzea erabaki dudala. Lehenik ni-
re burua baztandarra sentitzen dudalako, bigarrenik mutil dantzak
gaztetan Maurixiorekin ikasi nituelako, mutil dantzaria izan naizela-
ko, oraino txistularia naizelako eta azkenik
gaur egun Begiraleak dantza taldearen ar-
duraduna naizelako. Eta berehala diot; Be-
harrik, gure euskal kulturaren kondairan,
emazteek gizonen dantzak dantzatu di-
tuztelagaurdantzaguztiakbizirikegondai-
tezen, bai Gipuzkoako arku dantzak, bai
Lapurdiko Mutxikoak, bai Xiberuko dan-
tzak, adibidez. Andrerik gabe ainitz galdu-
ak egongo lirateke. Aldaketa hori gerta da-
din, leku guztietan arrazoi sozialak izan di-
ra nagusi, batean dantza taldeak bizirik iraun behar zuelako, bes-
tean aspalditik gizon eta emazteak berdintasunean bizi izan direla-
ko, azkenean mutiko dantzariak eskax zelako… Berdin da, gauza
bera izan den leku horietan guztietan batere arazorik ez da izan,
(edo laster konponduak izan dira), baina hemen badirudi ohiturak,
batzuk bederen, gauza guztien gainetik daudela, nahiz eta gaur
egun askok euskara galdu (horretan isilik), ainitzek ohikomeza uka-
tu (sekulako tradizioa izan baita) edo denak, eskola mistoetan ika-
si (oroitu zer zen Lekarozko Kolegioa), eredu ezberdin ttiki batzuk
hartzekotan bederen ohiturak bestearena baino gehio balio ote du?
Edo bestela Baztanen zergatik onartu neska eta mutikoen arteko
Lapurdiko Mutxikoak (hastapenean gizonenak bakarrik), edo ber-
tako dantza talde batzutan neskek ohiko gizonen dantzak egitea,
edoBaztandarrenBiltzarreanXiberokodantza taldemistoakkonbida-
tzea edo neskak gaur egun bertsotan aritzea? (…) Nik buruan dau-
kat Arraiozen eta Erratzun orain dela 38 urte Maurixiok ez zuen era-
gozpenik neska bat dantzara ateratzen zenean, eta nola mutil dan-
tzak jotzen segitzen zuen, naturalki, herri horietako patroiaren egu-
netan. Elizondo bereztasun bat izan behar ote da? Elizondo? Fun-
tsezko tradizioak aspaldi galdu zituen herriak? Santiago Egunak
beste herrietako patroi egunak baino gehiago balio ote du? (…). Or-
duan? Inori ez litzaiokebururatukoorainMikel Laboa, Lourdes Irion-
do edoBenito Lertxundiren kanta zaharren birmoldaketak gaur boi-
kotatzea tradizioaren izenean, lehen aldiz gitarra erabili zutelako,
tradizioaren aurkakoa zelako? Eskerrak horretan ari izan zirela eta
abesteko tradizioa berritu zutela kantu zahar horiek ahanzpenean
eror ez zitezen. Nork ezagutuko luke Arizkuneko Urtsuko balada
bestela? Eta beste hainbeste kantu, baina agian Elizondoko auni-
tzeri berdin litzaieke, aspalditik euskal kantua ahantzirik mejikana-
dak kantagai hartu dituztelako baina paso… Batzuek esango dute
hau guztia ez dela gauza berdina, eta mutil dantzen afera berezia
dela, baina sakonki pentsatuz, aipatutako guziak funtsean berdi-
nak dira! Arrazoia ez ote dago matxismo inkontziente edo ez hain
inkonstziente batean? Baietz uste dut, inori ez diola makurrik egi-
ten neskek mutil dantzak ere dantzatzea, dantzek bizi behar dute-
lako, gaurko gizartean bizi garelako, neska-mutilak eskolan elkarre-
kin daudelako, eta mutil dantzak transmititu behar direlako eta
zalantzarik gabe, gehienetan horretarako egokienak beti amak izan
direlako.Kazkarreriakbazterrerautzirik, elkarrekinaitzinera joangai-
tezen denen Mutil dantza luzarako bizi dadin.

Neska eta mutil dantza

«Inori ez dio
makurrik egiten
neskek mutil
dantzak ere
dantzatzea,
dantzek bizi behar
dutelako»

Xabier SOUBELET (Margolaria eta Begiraleak taldearen arduraduna

Lehen oinatzak emateko ordua da, ttipi-ttapa,
istorio berri eta erakargarrien bila. Karrape
atzeanutzi etaaurrerahasi naiz.Hainbatpau-

so eman ostean, herrian konponketa lanak egiten
ari direla konturatu naiz. Begiradarekin batera zer-
bait arraroa somatu dut. Obratan egotea ohikoa
da gure herrietan, baina gorputzean erraietaraino
sartuzaidanhoztasunaezditeraikuntza lanak ikus-
teak sortu, begiek ikusi ez dezaketen zerbait ho-
rrek baizik. Ezinak hala behartuta, nire ondotik pa-
satzera zihoan herritar bati galdetzea otu zait. Zer-
gatik ari ote dira konponketa lanak egiten? Ehizta-
ri batek tiro batean bi uso botatzen dituen beza-
la, bi erantzun eman
dizkit. Trafikoa arintze-
koetabatezerekamioei
erraztasuna emateko,
errotonda bat jartzea
erabaki da. Akabo, ez
dago Lopeneko itturrie.
Errotondaren esana al-
debaterautzi, etaazken
bost hitz horiekin gera-
tu naiz. Horixe zen bila nenbilen erantzuna. Ordu-
antxe etorri zait argia. Une batean, pertsonak he-
riotzak bisita egin aurretik izaten omen duen be-
zala, ehunka une eta oroitzapen etorri zaizkit go-
gora. Ehun argazki bat-batean ikustea bezalako
esperientzia izan da. Onerako edo txarrerako ezin
jakin, harri ederrez apaindutako arkuak eta bere
azpian zegoen objektu hark zenbat bizipen izan
ote zituen. Zenbat argazki flash jasan behar ote
dituen bere denboran. Zenbat manifestaldi, isilu-
ne, erreibindikazio, algara, poz eta negar. Segur
naiz Incansables txarangaren abesti gehienak bu-
ruz zekizkiela. Zenbat etxafuero, entzierro, parran-
da kanta, ezkutuko muxu eta ageriko besarkada.
Eta nola ez, Eguberrietan bera denen erdigune.
Udaletxeko langileen izerdiak ederki zukatua da.
Baita Orantzaroaren esanak aditu, urtarrilaren 4ko
txintxarri soinuak entzun eta Ekialde Hurbileko
Errege Magoen hainbat musu hartu ere. Jesus
haurtxoaren estalpe, leitzarren elkargune. Esaera
zaharrakbideguztiekErromaraeramatenzaituzte-
la dio. Leitzarren kasuan, bide eta oinatz gehienak
itturri emankorrera zeuden bideratuak. Argi dago
garaiak aldatuz doazela. Ezin dugu horren aurka
ezer ere egin. Beharrak hala eskatzen du, eta ho-
rri erantzun behar. Mundua borobila den bezala,
orain zirkunferentzia apain batek hartuko du herri
erdia bere. Ez dago atzera bueltarik. Ea denenme-
sederako den. Ttipi-ttapa aurrera jarraitu besterik
ez dugu. Ezin bizi gaitezke beti iraganarekin. Ba-
litz eta balu artifizialarekin. Dena den, herritar be-
zala, nik ere azken bost hitz esan nahiko nituzke.
Agur eta besarkada bat itturri!!!

Aio eta besarkada bat itturri!!

«Leitzan bide eta
oinatz gehienak
itturri emankorrera
zeuden bideratuak.
Argi dago garaiak
aldatuz doazela»

Joseba URKIOLA (Leitza)

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

Ez dugu
horrelako
Berarik nahi

Oihana SENPER MAZIZIOR
BERA

Beratarra bezala lo-
tsagarria iruditzen zait
herria itxieraz betetzea
(kiroldegia, Altzateko
Frontoia…). Horregatik
denak kentzea eskatu-
konukeetahoriposible
ezbada,denak irekitzea
(horrela arazorik ez da
izanen ireki eta ixteko).
Altzateko Frontoia-

ren kasuan, erabiltzen
den aitzakia zikintzen
dela da eta inor ez da-
goela prest asteburue-
tan atea ireki eta ixte-
ko. Atea irekia baldin
badago, ez du inorrek
itxi behar eta zikintzen
dutenak (mutiko-neska
koxkorrak?)atakatiksal-
tobateginetapasatzen
dira,haur ttikiakditugu-
nokezindugusilletaeta
haur ttikiekin pasatu.
Kiroldegiaren kasu-

an, drogak saltzen di-
rela, DBHkomutiko eta
neskak ez direla patio-
tik atera behar… erra-
ten da. Adin horrekin
arauakulertzekoetabe-
tetzeko gaitasuna du-
tela iruditzen zaidanez,
itxierak sobran daude-
la uste dut eta horrela
ez bada maixuak hor
egonbeharko luketebe-
raien lana egiten.
Aurrekorabueltatuz,

kaltetuak betikoak, he-
rriko haurrak, goizetan
paseatzera joatendiren
amona eta aitonak…
Hori gutti bada herriko
gaztediari gelditzenza-
ionaukerabakarraosta-
tuetara joatea da.

Horrelako herri bat
nahi dugu? Nik behin-
tzat ez!!

Nere izenean
idatzi duen tipo
horri

Luzio IRAZOKI
SUNBILLA

Eskutitzahau idazte-
an ez dakit nondik hasi
kontatzen gertatu zai-
danaetaesperodut ino-
ri ez gertatzea halako-
rik, zeren inpotentzia
haundiasentitzendaeta
ez dakizu zer egin. He-
rritar batek esan zidan
aldizkari digital batean
Sunbillako Luzio izene-
an eskutiz bat zegoela
idatzita,astakeribatzuk
idatziz. Nik sekula ez
dut idatziezaldizkaridi-
gitaleraezaldizkari ida-
tzira, hau da lehen al-
dia, behartuta, nire bu-
rua defendatzeko. Ezer
gaixtorik egin gabe, la-
na bertzerik, 12 ordu
egunero, ezagutzen
nauenak badaki, asta-
keriahoriek idaztekoez
dutelaezdenborarik,ez
gogorikezhabildaderik
ere.
Nire izenean idatzi

duen tipo horri, (per-
tsona deitzea sobera
kategoria da), erran na-
hi diot oso ausarta izan
dela hori idaztean nire
izenean.Jakinezazusa-
laketa bat jarri dizuda-
laetaegunenbatean ja-
kiten badut nor zaren,
ea nire aurrean hain au-
sarta zaren, oso erraza
da aurpegia eman ga-
be Internetez gauzak

erratea.
Bukatzeko, aldizka-

riei erran nahi diet, jen-
deak eskutitzak bidal-
tzean kontrol bat egon
behardela,bestela,ne-
re kasuan bezala, min
haundia ematen ahal
zaio pertsona bati, be-
re izenean idatzietanor-
baitek erran arte zu ez
zera konturatzen.
Eskerrikasko TTIPI-

TTAPAri nire burua de-
fendatzeko aukera
emateagatik.
ORAIN BAI!! Sunbil-

lako Luzio.

Más x ti
Klubaren
zuzenketa
oharra

EPC Camarena

TTIPI-TTAPAren505.
aldizkariaren 11. orrian
Mas x ti klubaren ira-
garkia argitaratu zen.

Iragarkihorretan,aben-
duaren 14tik aurrera
hainbat promozio eta
opari iragartzen ziren.
Alabaina, Nafarroako
MerkatarienFederazio-
ak,CEIN erakundearen,
Nafarroako Gobernua-
ren, Rural Kutxaren eta
NafarroakoKutxaren la-
guntzaz sortu eta sus-

tatzen duen kanpaina

hau 2010eko urtarrile-

an abiatuko da berez,

eta otsailean aurkeztu-

koofizialki.Honen ingu-

ruko berri zehatzagoak

hurrengo aletan argita-

ratuko dira.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA (BERA) • Doinua: Mixiolari baten moduan

Postuetatik bueltaxka eman
Aziendatara ingura,
tartean talo batzuk gosaldu,
agurtu hau eta hura,
Bertsolarien saioa entzun,
bixita bat ostatura
garai bateko bizimodua
ta beharra zen modura,
gaur egun data gorriz jantzi ta
egun pasa bihurtu da.

Urriko azken ortziralean
Elizondon lau-bortz trago,
bi aste pasa ta lekukoa
Doneztebera igaro,
ondotik datoz Lesakakoak,
baina hori bai, lehenago
hor da Lurraren Eguna ere
(aziendarik gabe, klaro)
beraz ez dago aitzakirikan
nun aukeratu badago!

Feriaz feria
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Nor da Birjinia Mariezkurrena?
Neska alaia, ausarta eta esperien-
tziaberriakezagutzekoprestdago-
en neska da.
Trikidantzeko musikaria eta kan-
taria, Leitzako abesbatzako kan-
tariaizandakoa,EuskalKantuTxa-
pelketetan ibilia... Zer eginen ze-
nuke musikarik gabe?
Buff…Ezdakit.Eznintzatekeninai-
zena izanen...
Futbolari eta idazkari erebai.No-
lamoldatzenzaradenetaraaile-
gatzeko?
Gustuko gauzetarako denbora
handik edo hemendik baina be-
ti ateratzen da...
DuelahiruurteAurtiztikdeia ja-
sotakoanzerpentsatuzenuen?
Niretzako aurrerapauso haundi
bat izan zitekeela.
Trikidantzen lehenbiziko dis-
koan parte hartzea zer mo-
duzko esperientzia izan da?
Oso ona, lan asko egin behar
izandu dugu baina gure arte-
ko giroa ezin hobea da eta
emaitzekinosogustoragel-
ditu gara.
Kiosko gainetik iku-
si eta harritu zai-
tuen zer-
bait?
Harritu

ez dakit baina ikusi, hor goitik de-
na ikusten da, batez ere ordu ttikie-
tan. Beraz, erne ibili!! –irriz–.
Eta zer izan da Bigira?
Beste esperientzia berri bat.
Nola daramazu ospetsu izatea?

Jaja... Ongiongi,orain-
dik behintzat ez dit
langehiegiematen…
Baduzu bertze za-
letasunik?
Bai, bidaiatzea eta
batez ere lagune-
kin parrandara
ateratzea –irriz–,
bueno eta orain
zeharkako xiru-
la ikasten hasi
naiz.
Ezagutu
duzun to-
kirikede-
rrena?
Hainbeste
daude…

Eta oraindik
ezagutzekogelditzen
zaizkidanak...
Amets bat?
Ba oraintxe bertan ez
dakit… Betinadik dis-
kobatateratzeaizanda
eta hori dagoeneko
errealitate bihurtu zait.

«Hasieratik dena
hagitz mantso joan
da. Lehenbiziko ebaz-
pena eman zidatene-
rako urtebete joan
zen. Edozein gauza-
gatik zigorra bertan
behera gelditu izan
balitz urte bat galdua
izanen nuke. Ez zen
horrela izan, positiboa
egon zelako, baina
gauzak hagitz mantso
joan dira eta horrela
izan behar zuela pen-
tsatu nahi dut, buelta
gehiago eman gabe».

Patxi VILA
Berako txirrindularia
GARA, 2009.10.27

«Hirietan baino gehia-
go eragiten ari da krisia
herrietan. Administra-
zioak guttiago inberti-
tzen du herrietan gas-
tuak murriztu behar di-
relako eta aukera gu-
ttiago dago (...) Herrie-
tan likidezia guttiago
dagoela nabaritu da,
autonomo, nekazari
eta abeltzain aunitz
baitago. Aurten melo-
kotoiak eta almendrak
zuhaitzean utzi duenik
ere bada, ordaintzen
dutenagatik (...)».

Miren SANZ
Doneztebeko abeltzaina
D.NAVARRA, 2009.10.29 � Birjinia MARIEZKURRENA � Leitzako gaztea
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LANA

BIDASOA PLANA � INBERTSIO BERRIAK

Lerro konbinatua martxan paratzeko
lanak abenduan hasiko ditu Arcelorrek
Bi hilabete eta
erdiz geldirik
egonen da
galbanizatua

TTIPI-TTAPA | LESAKA
ArcelorMittalmultina-

zionalak abenduaren
9an, 06:00etan, hasiko
ditu Lesakako lantegian
egitekoak dituen obrak.
Bidasoa Planaren bai-
tan, 35 milioi euroko in-
bertsioa egin behar du
Lesakaneta krisiak hila-
betebatzuetakoatzera-
penaekarribaduere,sin-
dikatuengan itxaropena
piztuduazkeneaninber-
tsioa eginen dela jakite-
ak.Lerrokonbinatuade-
ritzona paratuko da Le-
sakan,pintatuedotagal-
banizatzeko gaitasuna
duen makineria da, eta
merkatuandagoenpun-
tako teknologia erabili-
ko omen da.

LANAK ZATIKA
Abenduaren 9an ha-

siko dira lanaren lehen
zatiarekinetairagarridu-
tenez, otsail akaberara-
ko eginak egonen dira.
Bihilabeteetaerdihorre-
tan, galbanizatua geldi-
rik egonen da eta LAB,
ELA eta UGT sindikatu-
en arabera, horrek era-
gina izanen du gainera-
koan: «baliteke, galba-
nizatuagelditutabertzee-
tan lana zerbait jaistea»,

adierazi digu LABeko
Joxe Mari Lasagak. Bi-
de beretik jo du ELAko
Aurelio Gutierrezek ere:
«Lesakako lantegiaren
produkzioaren%50bai-
no gehiago galbaniza-
tuarekin lotuta dago».
UGTko Patxi Altxuk ere
«gehiena galbanizatua-
ren inguruan mugitzen
dela»aipatudigu,etabe-
raz, «Lesakako fabrikan
motelaldiaizanendugu».
«Obraren lehen fase

hau otsail hondarrerako
nahitaezakituaegonbe-
har duela adierazi digu-
te». Horrela azaldu digu
Lasagak. Eta horrekin,

galbanizatua berriz pa-
ratuko da martxan.

2012RAKO %100EAN
MARTXAN
Baina, lerro konbina-

tuaberanduagosartuko
da funtzionamenduan:
«AsteSantukogeldialdi-
an sei metroko altuera
eman behar diote teila-
tuari, eta hurrengo kol-
pean makineria instala-
tukoda»,dioAltxuk.Gai-
neratudigunez,«2012ko
ilbeltzerako Legasako
lantegiaNafarroakoGo-
bernuaren eskugelditu-
ko dela aurreikusia da-
go, eta hango langile

guztiek Lesakan egon
beharkoduteordurako».
Gutierrezek, berriz,
2011nprobakegitenha-
sikodirelaerrandigu,eta
2012rako «guztiz pro-
duktiboa» izanen dela.
Langileeidagokiene-

an, inbertsio berri ho-
nekin, Lesaka eta Le-
gasaarteandagoen840
lagunekoplantila628ra
murriztuko da. Eta Le-
gasako70 langileLesa-
kan hasiko dira. Horre-
tarako,bertzeakbertze,
ilbeltzaren 1etik aitzi-
nera, 1950, 1951 eta
1952an jaiotakoakerre-
gulazioan egonen dira

60urtera ailegatubitar-
te.

ETORKIZUNA? ‘ONA’
LABek «lerro konbi-

natuarekin etorkizuna
ikusten dio lantegiari».
Obra hasieran iragarri
baino beranduago egin
izanak «kezka» eragin
ziela ere aitortu digu La-
sagak: «Obra hilabete
batzukgibeleratuzeneta
kezkatueginginen.Ozto-
poakbazirelaerranzigu-
ten. Izanere, lerrokonbi-
natuhaulekuaunitzetan
eginnahizuten,etafran-
tsesak,erraterako,indar-
tsuzeudenhanegiteko».
UGTk ere «etorkizun

garbia» ikusten dio Le-
sakako lantegiari. «Es-
kualdean etorkizun gar-
bienaduenenpresetako
bat da», dio Altxuk.
Gutierrezen hitzetan,

etorkizun«ona»du.«Ho-
rretarakoonartugenuen
BidasoaPlana.Planho-
nek eskualdearen etor-
kizuna bermatzen du.
Bertzela, «ez luke bide-
ragarritasunik»edukiko.

EREGULAZIOA EKAINERA
BITARTE LUZATZEKO
ARRISKUAN
Uda hasieratik, erre-

gulazioan daude Arce-
lorMittaleko langileak.
Eta badirudi, abendua-
ren 31n akitzekoa den
erregulazioa 2010eko
ekainera arte luzatu na-
hi duela zuzendaritzak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

2012ko ilbeltzerako Legasako lantegia Nafarroako Gobernuaren esku egoneno da.

Joxe Mari Lasaga-LAB
«Obraren lehen faseak
otsail hondarrerako
akitua egon behar
duela adierazi digute»

Aurelio Gutierrez, ELA
«2011n probak egiten
hasiko dira eta
2012rako guztiz pro-
duktiboa izanen da»

Patxi Altxu, UGT
«Eskualdean etorkizun
garbiena duen enpre-
setako bat da Lesaka-
ko ArcelorMittal»
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BERA

Azaroaren 30a
baino lehen
aurkeztu behar
dira eskaerak

TTIPI-TTAPA
Azaroaren30eanbu-

katuko da kirol eta kul-
tur ekitaldiak antolatze-
ko Udalak banatuko di-
tuen dirulaguntzak es-
katzekoepea. Eskaerak
HerrikoEtxekobulegoe-
tanaurkeztubeharkodi-
ra nahitaez, eta ez dira
epez kanpo aurkeztuta-
ko eskaerak onartuko.

KIROLETAN BI LAGUNTZA
Kiroletan bi dirula-

guntza mota banatuko
dira:denboraldiluzeadu-
teneibideratuak–ligabat
dutenak, urte osoan
mendi irteerakegitendi-
tuztenak, astero entre-
namenduak egiten di-
tuztenak...–,etaegunba-
teko kirol ekitaldietara-
ko. Lehenbizikoei diru-
laguntza osoaren%80a
emanenzaio.Dirulagun-
tza onartu eta egun ba-
tzuetaraegokitutakoko-
puruaren %50a jasoko
dute, eta urte hondarre-
an, ebaluazio orria en-
tregatzean gainerakoa.
Egunbatekokiroleki-

taldiei dagokienean, la-
guntza osoaren %20a
hartuko dute, eta hauen
kasuan,kirolekitaldiaegi-
tendenegunetikhurren-

go 30 egunen barnean
justifikatu beharko dira
gastuak. Ondotik, or-
dainduko zaie.

KULTUR EKITALDIAK
Kultur ekitaldien ka-

suan ere, egiten diren
egunetik hurrengo 30

egunetan justifikatu be-
harko dira gastuak, eta
ongi eigna badago, or-
duan ordainduko zaie.

Santa Zezilia Eguna
Urtero bezala, Santa

Zezilia Eguna dela-eta,
emanaldiaeskainikodu-

te IsidoroFagoagaUdal
MusikaEskolakoikasle-
ek. Azaroaren 26an iza-
nenda,18:00etatikaitzi-
nera musika eskolan.
Aurtengoa, gainera, be-
rezia izanen da, 30 urte
igaro baitira Musika Es-
kola sortu zenetik.

UDALA �DIRULAGUNTZAK

Kirol eta kultur ekitaldietarako
laguntzak banatuko ditu Udalak

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Giro ederra XXIII. Lurraren Egunean
Karrikak jendez gainezka bete ziren Lurraren Egunean. Goiza goibel eta euria egi-
teko itxurarekin hasi zen, baina Gure Txokoako antolatzaileek arriskatu eta pos-
tuak Altzate karrikan eta plazan paratzea erabaki zuten. Eta ongi atera zitzaien,
euririkezbaitzuenegin.Guzira72eskulangileren lanak ikustekoetaerostekoauke-
ra izan zen eta bertze 23 salmenta postuetan elikagaiak paratu zituzten. Hainbat
barazki, onddo eta fruitu ere ikus zitezkeen, eskolako erakusketan. Sagardo eta
gasna lehiaketek ere ez zuten hutsik egin: 23 botila sagardo eta 11 gasna aurkez-
tu ziren eta sagardoetan Lesakako Lauen Ametsa baserriko Jose Mari Elgorriaga
izanzengaraile–200eurokosaria–.Gasnalehiaketan,bi lehenbizikosariakArantza-
ra joan ziren. Lehena, 220 euro, Serorenbordako Margarita Madariagak eskuratu
zuen eta bigarrena, 100 euro, Bordalarreako Simonenbordako Loli Mutuberriak.
Hirugarren saria, 75 euro, Berako Alkebereako Isabel Bazterrikarentzat izan zen.
Bezperan ere bertze lehiaketa bat jokatu zen, barazkiopilena, eta lau kuadrilen ar-
tean, Ortzegunekoak taldeak irabazi zuen. Bertzalde, Isidoro Fagoaga Musika Es-
kolakolaren 30. urteurrenaren harira, Lurraren Egunean kalejira berezia egin zuten.

Patxi Vila Larungo
I. Mendi Bizikleta
Igoeran txapeldun
PatxiVilanagusituzen
Gure Txokoa elkarte-
ak azaroaren 1ean le-
hen aldiz antolatu du-
en Larungo Mendi Bi-
zikleta Igoeran.Txirrin-
dulariprofesionalak41
minutu eta 15 segun-
du behar izan zituen
Eztegarapasealekutik
905 metroko altuera
duen Larungo kaxko-
rako 8,9 kilometroak
osatzeko. Ez da ibilbi-
de luzea, baina kontu-
an hartu behar da ba-
naz bertze %9,5eko
malda dagoela eta
azken zatian %29ko
maldak ere badira.
Guztira 45 txirrindula-
rik parte hartu zuten.

Jubiloteka astean
bi aldiz
Bortzirietako Oina-
rrizko Jendarte Zerbi-
tzuen Mankomunita-
teakkudeatueta21gi-
zarte eragilek sinatu
dutenBateragarritasun
hitzarmenaren barne,
hainbatekitaldi eginen
dira Bortzirietan. Hor-
rekinharira, azaroaren
2tik abenduaren 24ra,
jubilotekaeskainikoda
astelehen eta aste-
azkene tan Lagun
Haundiak elkartearen
egoitzan, 10:00etatik
13:00etara.Jubiloteka
edoadintuentxokoho-
netan, mendekotasun
maila bajua dutenei,
kalitatezko atentzioa
etaegokitutako jardue-
rak eskainiko zaizkie,
beraien ahalmen eta
gaitasunak jorratuz.

� FLASH
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LESAKA

OSPAKIZUNA � EUSKARA BATZORDEAK ANTOLATUA

Lesakan
Euskaraz Bai
Eguna ospatuko
da igandean
Beheko Plaza
eta Zarandiako
etxeei izenak
paratuko
zaizkie eta herri
bazkaria
eginen da

Aitor AROTZENA
Euskarazsolasegin…

eta irakurri…eta idatzi…
bizi izenburupeanLesa-
kan Euskaraz Bai Egu-
na antolatu du Euskara
Batzordeak,udalarenla-
guntzarekin. 10:00etan
karrikabuelta eginen da
txistulariekinetaordube-
rean,Alondiganilarpres-
tatze lehiaketa. 12:00-
etan, Beheko Plaza eta

Zarandiako etxeei izena
paratuko zaie, trikitilari-
enlaguntzarekin.14:00-
etan herri bazkaria egi-
nen da menu honekin:
ilargorria,saiheskia(edo
xolomoa haurrentzat),
gaztaetairasagar-gozo-
kia, edariak, kafea eta
kopa. Bazkarirako txar-
telaren prezioa azaroa-
ren12aarte(12eurohel-
dueketa8eurohaurrek).
Eguneanberean, 15eu-
rokoa izanen da heldu-
entzat eta 10ekoa haur-
rentzat. Kattu, Arrano,
okindegia, Koskila eta
Atxaspinizanendiratxar-
telak salgai.
Bazkalondoan, eus-

kal kantu zaharrak iza-
nen dira Eutsi taldeare-
kin.

ARGAZKIA: TELLETXEA

Mirentxu eta Maria garaile Arkupe elkarteko emakumezkoen
paleta goma txapelketan
Urriaren 24ean jokatu zen Arkupe elkarteko emakumezkoen paleta goma txa-
pelketako finala. Mirentxu eta Mariak 30 eta 23 irabazi zieten Dolo eta Maite-
ri. Hirugarren posturako lehian, Begoña baztandarrak eta Gurutzeren ordez ari-
tu zen Bea Lizardi igantziarrak 30 eta 18 irabazi zieten Aurora lesakarrari eta
Estitxu almandoztarrari.

TURISMOA � URTEBETE PASA DA INAUGURATU ZENETIK

1.200 bisitari baino gehiago sartu da
komentuko Burdinaren Etxean
Herriko turismo
eskaintza
nabarmen
hobetu du

A.A.
Joandenurtekourria-

ren 31n ireki zirenetik ur-
tea bete denean, 1.248
bisitari izan dituzte ko-
mentuan dauden Turis-
mo Bulegoak eta Burdi-
naren Etxeak. Joan den
urtekoazkenbihilabete-
tan259bisitari izanziren,
aunitzherrikoak,erakus-
keta eta turismo baliabi-
de berria ikustera sartu
zirenak. Aurten, urriaren
31bitarte989bisitari izan

dira, gehienak udako hi-
labeteetan (193 abuztu-
aneta144uztailean),bai-
na apirilean ere 134 bisi-
tari hurbildu ziren, Aste
Santuatarteanizaki.Gai-
nerako hilabeteei dago-
kienez, ekainean 118 la-
gun sartu ziren, martx-
oan 93, urrian 88, iraile-
an 71, maiatzean 63, ur-
tarrilean 46 eta otsailean
39. Mattane Rodriguez
Turismo Bulegoko ardu-
radunaren erranetan,
«kanpotarrekBurdinaren
Etxea hagitz ongi balo-
ratu izan dute beti, baita
herriaberaere.Udankan-
potik etorri diren turista
gehienak katalanak,
valentziarrak eta ma-

drildarrak izan dira. Ber-
tzalde,EuskalHerritikere
etorridire;Nafarroa,Ara-
ba, Gipuzkoa eta Bizka-
iatik,ordenhorretan.Urri-
ko zubian, eta udazke-
neko asteburuetan, Ara-
goitik ere etorri dira».
Museora sartzen de-

nak, MP4 bat izaten du
azalpena aditzeko, lau
hizkuntzatan, eta ondo-
tikzerbaitgehiagojakite-
ko edo zalantzak argi-
tzekodagoMattane.Le-
henago abisatuta talde-
ak etortzen badira, Pe-
droLanzarotzaberagus-
turaagertzendaazalpe-
nakemateko.Herrikotu-
rismo eskaintza hobetu
duelausteduMattanek.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eutsi musika taldeak girotuko du bazkalondoa.
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KULTURA � ETXALARRI BURUZKO BI LIBURU KALEAN

Pello Apezetxearen
liburuak herriko
dendetan daude
salgai
Arrakasta
handiz joan dira
Kultur Egunak

Joseba eta Nerea
Kontent agertu dira

EuskaraBatzordekoan-
tolatzaileakaurtengoKul-
tur Egunek izan duten
martxarekin.«Jendeau-
nitzekpartehartudueta
ekitaldiekin asmatu du-
gu», erran dute. Aurten
hiru astez luzatu da kul-
tur-zikloa.
Urri erdialdean hau-

rrentzako pelikula eta
Marimendiemakumetal-
dearenaurkezpena izan
ziren eta bietan jende
bizkorkielkartuzen.Hu-
rrengo astean txistu-
kontzertu pedagogikoa
eskainizuen Irungotxis-
tulari Bandak eta joan
den urteko arrakasta
errepikatu zuen.Ekitaldi
guztienbarrenean,Iruñe-
koMuthikoAlaiakfanfa-
rreakeskainizuenikuski-
zuna izan zen jendearen

interesagehienpiztuzue-
na.Emanaldibereziaizan
zen, musika irudiarekin
lotuz,euskaldantzaketa
abesti herrikoiaknahas-
tu zituena. Muxikoak,
ezpata dantza, Euskal
HerrianEuskarazetaBa-
ratze bat, denak elkartu
zituzten ordu bat inguru
iraunzuenemanaldigoxo
eta berezian.
Azkeneko urteetako

ohiturarisegituz,bertso-
afarietadesafioakitxizi-
tuen Kultur Egunak. Le-
sakako hiru bertsolari,
Iñigo OlaetxeaMakuko,
JoxeJuanZubietaEtxa-
be eta Josu Sanjurjo
Irungo bertze hiruren
kontra aritu ziren. Esti-
txuArozenaizanzengai-
jartzaileaetabertsolariek

haren ariketa bereziei
erantzun behar izan zie-
ten.Bertzeakbertze, jen-
de ezagunen argazkie-
kin asmakizunetan aritu
ziren etaGranHermano
bereziansartuzirenber-
tsolariguztiak.Giroaketa
umoreonakez zuenhu-
tsik egin. Irune eta Itxa-
soElizagoien trikitilariek
erepartehartuzuten.Pu-
blikoakerabakitakoaren
arabera, Irungo bertso-
lariak izanziren irabazle.

PELLO APEZETXEAREN BI
LIBURUAK
Kultur Egunen barne

egindako ekitaldien ar-
tean, herriko apezak
emandako hitzaldia na-
barmendu behar da. 40
lagunetikgoitielkartuzi-
ren Kultur Etxean Pello
Apezetxeakargitaratudi-
tuen bi liburuen aurkez-

penean.Hitzaldi interes-
garri eta landua eskaini
zuen Apezetxeak, irudi
eta testuen laguntzaz.
Jendearen arreta piztu
zuenetaKulturEtxeatan-
petaraino bete zen.
Orain herriko bi den-

detan paratu ditu salgai
liburuak:Etxalarkoetxe-
en izenak eta Etxalarren
historiako zenbait jakin-
garri.Gureherrikoonda-
rekulturaletahistorikoa-
ren altxorrak dira.

Uso-jatea
Larraburuan
Aspaldiko ohiturari

segituz,30lagunetikgoi-
ti elkartu ziren urriaren
25eanLarraburuanuso-
jatea egiteko. Jose Ja-
vier Zubieta elkarteko
presidenteakerrandigu-
nez, «jendeak ilusio eta
gogo haundiz espera-

tzendubazkarihau,uso-
sasoiaren barrenean
egun berezia izaten bai-
ta,aspaldikourtetanos-
patzen duguna». Antto-
niotikekarrizituztenuso-
aketaberanduraarte lu-
zatu zuten besta muse-
an eta partxisean.

Mus eta partxis
txapelketak
Azaroaren 8an hasi

zuten Larraburuan Mus
eta Partxis txapelketa.
18.edizioaizanendaeta
hamarbikotekpartehar-
tuko dute musean eta
zortzikpartxisean. Igan-
degoizetan jokatukodi-
tuzte mus partidak eta
arratsaldeanpartxiseko-
ak.Abenduaren27raar-
te luzatuko dute txapel-
keta.Egunhorretanegi-
nen dituzte bazkaria eta
sari-banaketa.

ETXALAR

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Pello Apezetxeak jendearen arreta bereganatu zuen egin berri dituen liburuen aurkezpenean.

BI LIBURU

Etxalarko etxeen ize-
nak eta Etxalarren his-
toriako zenbait jakin-
garri dute izena Pello
Apezetxearen liburuek.
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ARANTZA

KULTURA � OSPAKIZUNAK

Kultur Egun
ederrak
pasatu dira
XV. Baserritarren
Egunak jende
aunitz bildu du

Nerea ALTZURI
Urriaren30etik bazen

zer egin herrian. Zahar
Txokon Marimendi Eus-
kal Herriko emakume
mendigoizaleen taldeak
emaniko solasaldiaz ga-
in, Ekaitza Elkartean Ju-
lio Soto eta Jon Maiare-
kinbertsoafaria izanzen
eta 40tik goiti afaltiar bil-
duziren.Gainera,batzuk
ezin izan zuten afaltzera
joan, txartelik gabe gel-
ditu zirelako. Giro eder-
rean pasatu zuten afa-
londoa. Larunbat arra-
tsaldez, frontoia eta es-
kola gaztetxo eta gura-
soez bete ziren. Tor ma-
goak eta Zurrumurru tal-
deakemanaldipolitakes-
kaini zituzten.
Igandean, azaroaren

1ean,XV.aldizBaserrita-
rren Eguna ospatu zen.
Goizean goizetik baserri
nahizherrikoakfrontoial-
dera hurbildu ziren pos-

tuak hornitzera. Erakus-
teta eta salmentarako
frontoiko gunea polit ze-
goen:eskulanak,barazki-
ak, goxokiak, zerrikiak,
botika naturalak, etxeko
tresnak, taloak… 30etik
goiti postu paratu ziren.
Frontoiatarian,aziendak
ikusi ahal izan ziren.

AHARI LEHIAKETA
Aurten lehen aldiz

Ahari Lehiaketa egin zen
eta sari nagusia, 60 eu-
ro, Eguzkialdeko Larrai-
nekoborda baserrira jo-
anzen;bigarrensaria,30
eurokoa,Bordalarreaau-
zoko Martinekobordako
ahari batek hartu zuen.

GAZTA LEHIAKETA
V. Gazta Lehiaketan,

12gaztakpartehartuzu-
ten. Serorenbordako
Margari Madariagak 60
euroko saria jaso zuen.
Gaztak aurkeztu zi-

tuzten gainerako base-
rriak hauek izan ziren:
Otsarra,Eguzkialdeaeta
BordalarreakoXimonen-
borda baserriak, Marti-
xenekoborda, Tuaneko-

borda,Senberro,Larabu-
rukoborda, Martineko-
borda,AlbizetaAientsa-

koGaxtelenekobordaeta
Osildekoborda.
Ekoizleek emaniko pro-

duktuekin osatutako za-
rea, berriz, Aiora Iturriak
irabazi zuen.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Jende andana hurbildu zen Baserritarren Egunean, eta giro bikaina sortu zen.

ARGAZKIA: XABIER ZUGARRAMURDI

120 kiloko basurdea bota dute Ibintzan
Batzuetan egindako esfortzuakmerezi du. Horixe pasatu zitzaion urriaren 17an ar-
gazkian ageri den kuadrilla honi, basurde hori hil zutenean. Ekaitzako Ibintza pa-
rajean hil zuten eta kuadrilla honek Arantzan hil duen basurderik haundiena omen
da –120 kilo inguru–. Ageri da bai gustura daudela!
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GIZARTEA

ENPLEGU TAILERRA � EMAKUME LANGABEAK IKASTEN

Mendekotasuna
duten pertsonei
arreta eskaintzeko
tailerra martxan da
Eskualdeko 15
emakumek
eman dute izena

TTIPI-TTAPA
Baztan,Bortziriaketa

Malerrekan mendeko-
tasuna duten pertsonei
zuzendutako arreta
zerbitzua izenekoenple-
gu-tailerra abian da.
Gureeskualdeanegi-

ten den bigarren tailer
hauCedernaGaralurel-
karteak sustatu du,
Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren eta Lesa-
ka,Bera,BaztanetaDo-
neztebeko udalen fi-
nantziazioarekin,etaEu-
ropakoGizarte Funtsa-

ren finantziazioarekin.
UPD-Inafre erakunde-
ak ere lagundu du.
Gobernuak 154.521

euro paratu ditu Enple-
gu Zerbitzuaren bitar-
tez eta aipatu udalek
18.000 euro ordaindu
dituzte denen artean.
Urriaren 28an Lesakan
egindako aurkezpene-
an zuten Lesakan eta
Edurne Garro tailerra-
ren zuzendariak «toki-
entitateek lan-bazterke-
ria sufritzeko arriskuan
daudenpertsonenkua-
lifikazioa lantzekoekin-
tza honetan izan duten
inplikazioa»nabarmen-
duzuen.Eskualdean65
urtetik goitikoak %21
bainogehiagodira.«Ho-

ri dela eta, mende-
kotasunadutenpertso-
nen zainketarekin lotu-
radutenzerbitzugehia-
go eta kalitate handia-
gokoak behar dira zo-
naldean,batezereema-
kumea lan-merkatuan
txertatzen ari dela kon-
tuan hartuta, izan ere,
historikoki eurek hartu
izan dute beren gain
pertsona horien zain-
keta».
Tailerrarenzuzenda-

riarekin batera, Juan
FerminMitxelenaLesa-

kakoalkatea,EstherCe-
laya Cederna-Garalur
elkartearen zuzendari
gerentea eta Jose Luis
RuizCiruelosNafarroa-
ko Enplegu Zerbitzua-
renzuzendari-gerentea
izan dira, baita tailerre-
an ariko diren 15 ikas-
leak eta praktikak egi-
teko erabiliko dituzten
egoitzetakoetazentroe-
tako ordezkariak ere.

ENPLEGU-TAILERRAK
Enplegutailerrakenple-

guasortzen laguntzeko
neurriak dira, eta 25 ur-
tezgoitiko langabeeizu-
zenduak dira; emaku-
meek eta prestakuntza
guttiko etorkinek dute
lehentasuna,baldineta
tailerrean ematen den
espezializazioarekin lo-
tura duen enpleguaren
biladabiltzanakbadira.
Joan den urteko tai-

lerrean parte hartu zu-
tenen artean, %80ak
bainogehiagok lortuzu-
en lanpostua ikastaroa
bukatuta.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Tailerrean parte hartuko duten emakumeak eta Cederna-Garalur, Lesakako Herriko
Etxeko eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuko ordezkariak urriaren 28ko aurkezpenean.

LAN-MUNDUA
LAB SINDIKATUAREN ESKAERA

Kalitateko zerbitzu
sozialak eskatuko
ditu LABek Lesaka,
Bera eta Elizondon
Hilaren 26an
hiru herrietan
izanen da

TTIPI-TTAPA
«Denok kalitateko

zerbitzu sozialak jaso-
tzeko eskubidearen al-
de» herriz herri ibilaldia

abiatuko du LAB sindi-
katuakortziral honetan,
azaroak 13, Tafallan.
Azaroaren26anaile-

gatuko da eskualdera.
Egunhorretan, Lesaka,
Bera eta Elizondon iza-
nen da LAB, bertzeak
bertze,propagandaba-
natzen, eta «egungo
egoeraren hutsuneak

agerian paratu, kalita-
teko zerbitzu sozial pu-

b l ikoak eskatu eta
egiazkoparte-hartzeeta

kontrol soziala aldarri-
katzeko».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Nafarroako Alternatiba Sindikala martxan

LAB sindikatuak antolatu duen ‘Nafarroako Alternatiba Sindikala martxan’
kanpaina gure inguruan ere ibili da. Azaroaren 5ean Malerrekan ibili zen eta
gero Doneztebeko Herriko Etxean agerraldia egin zuen eskualdeko egoera-
ren errepaso bat egin eta bidenabar egoera honetan LABen alternatibaren
garrantzia azpimarratzeko. Itzulia Amaiurren akitzekoa zen.
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MALERREKA
Mankomunitatearen
eskutik etorri da, be-
raz, Malerrekan EUS-
KARAZ BAI dinamika
martxan jartzeko as-
moa,zergatik ikusidu-
zue beharra?
Zonalde euskalduna da
izatez Malerreka, baina,
euskarari dagokionez
badugu zer hobetua.
Batzordetik euskararen
aldezerbaitgehiagoegin
zitekeela ohartu ginen.
Bainalanakatzeratuegin
zaizkigu euskara tekni-
karirik gabe egon gare-
lakourtebetez.Orainbe-
rriz martxan da Euskara
Zerbitzuaetateknikariaz
gain,dinamizatzaileaere
hemen da. Lanerako
nahiak eta gogoak era-
man gaitu Euskaraz Bai
dinamikara. Gure ingu-
ruko eskualdeetanmar-
txandaproiektuhau(Lei-
tzaldean, Baztanen eta
Bortzirietan), eta ahale-
ginakberefruituakeman
dituela erakutsi digute.
Euskararen erabilera
bultzatzeko tresna ego-
kia da hortaz, dinamika
hau. Eta tresna erraten
dugunean horixe da di-
namika hau, ibilbide ho-
netan lanabesa bertze-
rik ez, lana guk egin be-
har dugulako, denonar-
tean: biztanleek, Herri-
ko Etxeek, erakundeek,
saltokiek…
Dena den, dinamika
hau ez da hemen bu-
katzen,ezdabihilabe-
tetako kontua, ezta?

Ez, ez da gauza puntua-
la. Eta hori azpimarratu
nahi genuke, hau ez da
kanpaina bat, epe luze-
ko proiektua baizik. Eta
zentzuhorretanetorkizu-
nean ere jarraipena iza-
tea nahi genuke. Horre-
gatik aipatu dut arestian
guztion laguntza eta bo-
rondatea gustura hartu-
koditugula,EuskaraBa-
tzordeko ateak irekiak
daude edozeinentzat.
Gonbiteaeginnahigenie-
kegurekinlaneanhasidi-
ren herritarrei (guraso el-
karte, irakasle, kultur tal-
de, gazte talde, euskal-

tegi, jubilatu, kirol elkar-
te….) hemendik aitzine-
ra ere luzaroan elkarla-
nean aritzeko euskara-
ren alde.
Zertan sumatuko du-
gu EUSKARAZ BAI di-
namikaren eragina?
Udazken honetan eus-
kararenaldekogiroapiz-
tekohainbatekimenegi-
nenditugu:EuskarazBai
kartelak jarri karrika eta
udaletxetan erraterako.
HoriekEuskararenalde-
ko lehenbiziko urratsak
baina honen ondotik
bertze fase bat etorriko
da, euskararen erabile-

ra sendotzen lagundu-
koduenfasea.Bereegu-
nerokotasunetikematen
ahal dituzten pausuak
emateragonbidatunahi
ditugu herritarrak, era-
kundeak, elkarteak edo
dendak. Gauza xinple-
ak eginez hasi gaitezke:
eguneroko harremana
euskaraz izaten, karte-
lak, seinaleak edo oha-
rrakeuskarazparatuz,…
egindako ahalegina on-
gietorria izanenda;eus-
kararen aldeko jarrera
eta konpromisoahartuz
normalizaziorako bidea
aunitz erraztuko dugu-
lakoa denon artean.
Bestaegunbaterean-
tolatzen ari zarete
abendurako, EUSKA-
RAZBAIeguna,zeeki-
taldi izanen dira?
Arratsaldean hasiko da
besta.Lehenbizihaurren-
dakotxokoaprestatudu-
gu, marrazki tailerra eta
antzerki emanaldia iza-
nen da eta iluntzerako
EuskarazBairenaurkez-
pen ekitaldia. Egun po-
lita izanen da, herritar
guztiakgonbidatutazau-
dete. Besta eguna aile-
gatu baino lehen, ordea,
izanen dugu elkarrekin
lan egiteko aukera. Eta
momentuhauprobestuz
EuskaraBatzordearenbi-
lerak gogoratu nahi ni-
tuzke: Batzordea hilero
biltzen da eta ateak ide-
kiak daude denendako,
parte hartu nahi duen
guztiaongietorria izanen
da. Animatu!

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Joseba Indabere, Malerrekako Mankomunitateko Euskara Batzordeko burua.

Joseba Indabere Malerrekako Manko-
munitateko Euskara Batzordeko burua
da. Batzorde honetan Malerrekako
zinegotziak eta euskalgintzako hainbat

ordezkari biltzen dira euskararen alde
aritzeko. Esku artean dituzten egitas-
moan artean, Euskaraz Bai dinamika
dago. Berriki paratu dute martxan, eta

horri eta Malerrekan euskararen alde
egiteko dagoen beharraz mintzatu da
Indabere. Bide batez, elkarlanerako
deia ere luzatu die herritarrei.

Joseba INDABERE | Euskara Batzordeko burua

«Zonalde euskalduna da Malerreka,
baina badugu zer hobetua»

ELKARLANA
«Gonbitea egin nahi
genieke gurekin lane-
an hasi diren herrita-
rrei (guraso elkarte,
irakasle, kultur talde,
gazte talde, euskalte-
gi, jubilatu, kirol elkar-
te...) hemendik aitzi-
nera ere luzaroan
elkarlanean aritzeko
euskararen alde»
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SUNBILLA

Dantzari heldu
eta gaztetxoek
saio ederra
eskaini zuten

Jaione OTXANDORENA
Aurreko alean aipa-

tu bezala, urriaren 31n
ospatu zen lehen dan-
tzari bestagureherrian.
Goizean haurrendako
jokoak izan ziren pla-
zan. Gas Naturalekoek
jarritakogaztelupuzgar-
riak, aurpegikomakilla-
jeak eta Wii jokoak ere
izan zuten herriko nes-
ka-mutikoekgoizguzti-
an, baita gosaria ere.
Bertzalde, zortzi-ha-

marpostuekologikoere

paratu ziren ikusgai eta
hainbat produktu eros-
tekoaukeraere izanzu-
en jendeak.
Arratsaldean17:00-

etan hasi zen frontoian
herrikodantzariensaioa.
Antolatzaieekdotoreas-
ki apaindutazuten fron-
toia ordurako eta saio
polita eskaini ziguten
haurrek nahiz helduek.
A r ra tsean , be r r i z ,
21:30ean, 250 lagun
inguru bildu ziren herri
afarian,horietakoaunitz
Ulibeltzak Elkarteko
bazkideak, joan den ur-
tean suertatu zitzaien
Eguberrietako loteriaren
dirua probextu bai-
tzuten bazkideei afaria
ordaintzeko.

OSPAKIZUNAK � LEHEN DANTZARI BESTA

250 lagun bildu ditu dantzarien
bestako herri afariak

ARGAZKIA: ESTITXU ARRETXEA

Arrutenea Pilota Txapelketaren bigarren edizioa
Bigarren urtez ospatu zen azaroaren 1an Arrutenea Pilota Txapelketa. Ha-
siera batean, arratsaldean jokatzekoa bazen ere, eguraldia zela-eta goizean
egitea erabaki zuten antolatzaileek. Buruz buruko lau partida ikusteko auke-
ra izan zuten hurbildakoek eta sari banaketaren ondotik luntxa ere izan zen.
Hona hemen egun horretako emaitzak. Oihan Canabal 18-Peio Migelena 12
(biak igantziarrak); Iker Espelosin (Sunbilla) 18- Enaitz Anso (Legasa) 17; An-
doni Espelosin (Sunbilla) 18- Iñaki Azpirotz (Irurita) 15; Unai Telletxea (Nar-
barte) 18- David Albiasu (Narbarte) 10.

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA
Neska gaztean dantza emanaldian.

ARGAZKIA: ALICIA OLAIZOLA

Kalabazala eskasiarik ez dago!
Onddo eta gaztain denboraldia dela ongi dakigu
denok,bainaoraingoanezduguezonddoezgaztai-
nenargazkirikere,BeatrizManterolaBehobiabase-
rrikoak bere baratzean bildu dituen kalabazen ar-
gazkia baizik. Ez dira nolanahikoak!
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EUSKARA � MALERREKAKO MANKOMUNITATEA

Euskararen normalizazioaren alde
‘Euskaraz Bai’ dinamika abian
Kontseiluak eta
Mankomunita-
teak hitzarmena
sinatu dute

TTIPI-TTAPA
Malerrekan ere Eus-

karaz Bai dinamikare-
kin lanean hasi dira.
Konpromiso hori hartu
zu ten Kontse i l uko
idazkarinagusiadenXa-
bier Mendigurenek eta
MalerrekakoMankomu-
nitatearen Euskara
Zerbitzuko zinegotzia
den Joseba Indaberek
azaroaren5eanHerriko
Etxean egindako sina-
dura-ekitaldian. Bide
hori euskalgintzaren
lankidetzan eginen de-
la azaldu zuten.
Euskararen normali-

zazioa bizkortzeko he-
rritarren atxikimendua,
entitateekurrats eragin-
korrak ematea eta insti-
tuzioen eta euskalgin-
tzako erakundeen arte-
ko elkarlanaren garran-
tziazmintzatu zenMen-
diguren. Indaberek, be-
re aldetik, Euskaraz bai
dinamika martxan jar-
tzearen arrazoia azaldu
zuen: «Mankomunitate-
ko Euskara Batzordetik
euskararen alde zerbait
gehiago egin zitekeela
ohartuginenetanahieta
gogohorrekeramangai-
tu Euskaraz bai dinami-
ka abian jartzera».

ARGAZKIA: NOELIA ARIZTIA

Txukun Errekako judokak
Ongi egindako lanak bere fruituak ematen ditu, eta Errekako judoka nesken egu-
nerokoa emaitzetan ikusten da. Orain aurredenboraldian daude, baina euren in-
dar guztiak erabiliz emaitza onekin hasi dira. Irailean eta urrian entrenamendu eta
txapelketetan ibili dira: Irungo San Martzial nazioarteko torneoa, Kioshi Kobaya-
shi Kopa Lisboan... Eta urrezko bi domin, zilarrezko bertze bi eta bosgarren pos-
tubateskuratudituzte.Duelabiasteburu,berriz,Gironan izanzirenFrantzia,Valen-
tzia eta Kataluniako judokekin entrenatzen. Lerro hauek idazterakoan, Errekako
kirolaria den eta 52 kiloz beheitikoen mailan ari den Nieva Larraia Suediara joate-
koa zen. Gainerakoek, Ariane Casal (78 kilo), Noelia Ariztia (63 kilo), Amaia Lopez
(63 kilo) eta Sandra Averok (57 kilo), alegia, egunero bezala, entrenatzen segitzen
dute Iruñeko zentru espezializatu batean eta agerikoa da merezi duela. Frantzia
aldera entrenatzera joateko asmoa dutela adierazi digute.

DONEZTEBE

Entrenatzaile titu-
lua ateratzeko 26
lagun apuntatuak
Heldu den denboraldi-
tik aitzinera derrigo-
rrezkoa izanen da en-
trenatzaile guztiek titu-
lua izatea, eta horreta-
rako ikastaro bat egin
beharkoda.Etaeraba-
kihorrekeraginaizanen
duErrekaKirolElkarte-
an. Horregatik ikasta-
roa egiteko deialdia lu-
zatuzuen, interesatuek
izena eman zezaten.
Bada, harrera ona izan
du eta 26 pertsonek
eman dute izena, de-
nak ere herritarrak edo
inguruko herrietakoak.
Oraindik ez dago ze-
haztua ikastaroa non
izanen den, baina se-
guraski Donezteben
edo Elizondon eginen
da.HoriNafarroakoFe-
derazioan erabakiko
dute.

Eguberrietako
zozketa
Aitzineko urteetan be-
zala,Eguberrietakosas-
kiederraosatuduteEr-
reka Kirol Elkarteko ki-
deek. Zozketaren egu-
na, ordua eta tokia ere
zehaztudituztedagoe-
neko:abenduaren19an
eginen da, 13:00 etan
Elkartearen egoitzan.
Zozketarako boletoak
eresalgaiparatudituzte
dagoeneko.Denetarik
duen saskia izanen da
aurtengoa ere: mendi
bizikleta,mikro-uhinla-
bea,telebistaLTDrekin,
zuku-makina, sand-
wichak egitekoa, tur-
roiak,urdaiazpikoa,ar-
doa, likoreak... etaber-
tze hainbat gauza iza-
nen ditu.
Eguberritakosaskia el-
kartearentzat hagitz
garrantzitsuaizatenda,
urte osoan antolatzen
dituenekimenakfinant-
zatzeko diru-iturri na-
gusienetakoa baita.

� FLASH

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Joseba Indabere Euskara Batzordekoa eta Xabier Mendiguren Kontseiluko idazkari nagusia.
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ITUREN

IBINTZA KULTUR TALDEA � ZOZKETA

Urtero bezala boletoak paratu ditu
salgai Ibintza Kultur Taldeak
Zozketa
urtarrilaren
5ean eginen da

Arkaitz MINDEGIA
Abenduko Kultur

Egunak, Joaldunen
Eguna, dantza ikasta-
roak, Trinitate Eguneko
bazkaria, antzerkiak,
aurtenmaiatzean egin-
dako gaupasa... Aunitz
dira urte osoan Ibiltza
Kultur Taldeak antola-
tzen dituen ekitaldiak.
Eta horretarako, noski,
sosa behar izaten da.
Horri guztiari aitzin egi-
teko, aurtenere Ibilntza
Kultur Taldeak boleto-
ak paratu ditu salgai.
Lehenengo saria za-

reederbat izanenda,bi-
garrena bainuetxerako
bi sarrera eta hirugarre-
na, bi lagunendako afa-
ria Altxunea erretegian.

Zareaosatzenduten
produktuak IbintzaKul-
tur Taldeak eta herriko
denda eta ostatuek es-
kainiak izatendira:Herri-
ko Ostatua, Aurtizko
Ostatua,Altxuneaerre-
tegia, Ariztegi harate-
gia,botika, Maritxu ilea-

paindegiaetaEider ilea-
paindegia. Lerro hauen
bidez,KulturTaldeakes-
kerrakemannahidizkie
laguntza eman duten
guztiei.
Zozketa, ohi bezala,

urtarrilaren 5ean, Erre-
geBezperan,eginenda

Iturengo Ostatuan.
Behin zozketa egin-

dakoan,zenbaki saritu-
ak inguruko komunika-
bideen bidez jakinara-
zikodira:TTIPI-TTAPAn,
Xaloa telebistan eta
Xorroxin Irratian. Zorte
on denei!

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Abenduko Kultur Egunetan, neska-mutikoentzako ekitaldiren bat beti antolatzen du
Ibintza Kultur Taldeak.

Alberto San Migel
Mindegia Oizko al-
katea da Malerreka-
ko Mankomunitate-
ko lehendakari be-
rria. Hala erabaki zu-
t en Ma le r rekako
Mankomunitatea
osatzendutenhama-
hiru udalerrietakoor-
dezkariek azaroaren
3an egindako bilku-
ran.Horrela, orain ar-
teMikel Petrirena Itu-
rengo alkate hilbe-
rriak zuenkarguabe-
teko du oiztarrak

PERTSONAIA
Alberto SAN MIGEL

Malerrekako
Mankomunitateko
presidente
izendatu dute
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KULTURA � UDAZKENEKO BIRA

Folk musikarekin kontzertua
izanen da larunbat honetan
Tomania
taldeak joko du
Herriko Etxeko
estapean

Fermin ETXEKOLONEA
Nafarroako Gober-

nuak antolatzen duen
Udazkeneko Biraren
barne, folk musika en-
tzuteko aukera izanen
da larunbatean, azaro-
ak 14. Tomania musika
taldea etorriko da eta
kontzertuaeskainikodu
19:00etanHerrikoEtxe-
ko estalpean.

Aerobic ikastaroa
Aurreko alean esku-

lanikastaroahasizelaai-
patu genuen. Baina ez
da ikasturte honetako
ikastaro bakarra izanen,
aerobic egiteko aukera
ere izanenbaita.Herrian
bizi den Yolanda izanen
damonitoreaetadagoe-
nekohamarlagunekotal-
dea bildu da. Lerro hau-
ekidazterakoanoraindik
zehaztu gabea zen noiz
elkartukodiren,bainato-
kia bai: eskolako behe-
ko solairuan izanen da.

ZUBIETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskerrik asko denei
Urriaren 20ean lan istripuz hil zen Lino eta horren harira, lerro hauek idatzi na-
hi izan ditu Izaskun Zubialde emazteak: «Oso une latzak bizitzen ari gara fami-
lia eta beramaitatzen genuen guztiak. Lino pertsona zoragarria zen, bihotz one-
ko pertsona, beti besteei laguntzeko prest egoten zena, bere gauzak egin ga-
be utziko bazituen ere. Bere bizia ahal zuen guztia ematen pasatu zuen eta hil
ondoren ere, halaxe egin du, zuen guztia besteei bizia salbatzeko erabili dute.
Momentu hauetan hauxe da familiari gelditzen zaigun kontsuelo bakarra, be-
re organoak bizirik daudela pertsona askoren barnean eta pertsona horiek Li-
noren pusketatxo bat bizirik daramatela iruditzen zaigu. Nik pertsonalki apro-
betxatu nahi ditut lerro hauek gurekin egondu zareten guztiei eta gurekin egon
ezin izan duzuenei ere eskerrik beroenak emateko. Nire bihotza hutsik dago,
baina zuei guztiei esker pixka bar bete zait. Ezinezkoa zait denei banan-banan
eskerrak ematea eta aprobetxatu nahi nuke momentu hau zuen elkartasuna
eta maitasuna adierazi diguzuen guztiei eskerrik beroena emateko. Mila esker
denei. Gugatik egin duzuena ez zait inoiz ere atzenduko». Goian ageri den ar-
gazkia Lino Indakoetxearen heriotza salatzeko LABek deituta egin zen elkar-
retaratzekoa da.

LANA

Goiti egin du
langabeziak
urrian

TTIPI-TTAPA
Iraileanzertxobait be-
heiti egin bazuen ere,
urrian berriz ere goiti
egin du Doneztebeko
EnpleguBulegoanize-
na emandako langa-
been kopuruak, uda-
kokopuruagaindituz.
Zehazki%4,26 igoda
langabezia eskualde-
an, 915 lagunetik
954ra. Doneztebeko
INEMen bidez, 313
kontratu egin ziren u-
rrian, eta horietatik 46
bertzerik ez zirenmu-
gagabeak izan. Adina
eta sexuari dagokio-
nez,moduezberdine-
an somatu da langa-
beziaren igoera, bai-
naadin-tarteguzietan
igo egin da. 25 urtez
goitiko gizasemeetan
413tik 421era igo da,
adin horretako ema-
kumeenartean,berriz,
388tik 400era. 25 ur-
tez beheitiko gizase-
meetan 70etik 85era
egin du goiti langabe
kopuruak eta emaku-
meetan, 43tik 48ra.
Lan arlotan, zerbitzu-
en arloak dauka, dife-
rentziarekin, langabe
gehien, eta urriangoi-
ti egin du. Irail honda-
rrean486langabezeu-
den arlo horretan eta
urrian507. Industrian,
aldiz, bortz lagun gu-
ttiago daude langa-
bezian, 246. Eraikun-
tzan, 14 lagun gehia-
go, 135; nekazaritzan
bortz lagunetan goiti
egin du langabeziak,
eta 21 dira. Aitzinetik
lanik topatu ez dute-
nen artean, 4 lagune-
tangoitiegindulanga-
bekopuruaketa45zi-
ren urri hondarrean.
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EZKURRA

DIRU BILKETA � ‘ZUK AUKERATU, ZUK ERABAKI’

Gutxi falta da
erloju elektronikoa
jartzeko behar den
dirua lortzeko
2010 hasieran
paratuko da
Elizako dorrean

Fernando ETXEBERRIA
Bide onetik doa Eli-

zakodorreanerlojuelek-
tronikoa paratzeko abi-
andenbilketa.Nafarroa-
ko Kutxaren Zuk auke-
ratu, zuk erabaki egitas-
moan sar tua dago
proiektua eta dagoene-
ko 170-180 lagunek au-
keratu dute. Horri esker,
%90a lortu da. Oraindik
abendura bitarte dago
aukeratzekomodua,eta
horrela segituz, %100
eskuratuko da.
Gauregungoerlojua-

ren egoera penagarria
da,esferahautsitadago
eta orratzak kendu be-
har izan dira. Astero Jo-
se Ferminek egiten du-
enlantxukunarieskerer-
lojua ez aurreratzea eta
normaltasunezjotzealor-
tu da.Hurrengourte ha-
sieran paratuko da erlo-
ju berria, eta 7.950 euro
behar dira horretarako.

Euskaraz Bai
Malerrekan euskara

indartzeko helburuare-
kin lanean ari dira Man-
konumitateaetaudalak.
Hala, urriaren 29an udal

ordezkariek,entitatepri-
batuetako ordezkariek,
Mankomunitateko eus-
karateknikarieketaKon-
tseilukoarduradunekbil-
kuraeginzuten,Malerre-
kanereEuskarazBaieki-
mena lantzeko.
Ezkurraren kasuan,

herritarrekegunerokoan
euskara erabiltzea lortu
nahi da, eta Udalak ere,
bere bilkura eta doku-
mentaziotan ere euska-
raz egitea. Enpresa pri-
batuetanerebultzatuna-
hi da euskara.

Onddoak eta usoak
Urte hau ere diferen-

tea izan da: onddozale-
akgustura,bakarrenba-
tek 100 kilo ondo baino
gehiago ere bildu ditue-
lako. Baina bestetik,
ehiztariak haserre, uso
gutxi pasatzen ari dire-
lako.Birigarroenahobea
izan omen da.

Egur loteak
Urterobezala,bana-

tu dira aurten ere egur
loteak. Horrelakoetan
gertatzen denez, ba-
tzuei toki onean egoki-
tu zaizkie, eta besteei
ez hain onean. Baina
gutxienez, urte honeta-
ko egurra kalitate one-
koa dela diote.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Pilota desafioa ehiztarien artean
Bazkari baten bueltan bildu ziren urriaren 30ean Eratsun eta Ezkurrako ehizta-
riak Barranka hostalean. Ongi bazkaldu zuten, eta trago bat edo beste hartu-
ta, palaz aritzera ere animatu ziren ehiza denboraldi txarraz ahazteko. Argazki-
an ageri den bezala, agur errituala ere egin zuten pilotariek, baina ez zuten
partida akitzerik izan. Publikoan, bestalde, pilotari ezagunak ere ikusi ziren.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Oztopoak errepidean
Bazen garaia! Azkenean herria gurutzatzen duen errepidean abiaduramurriz-
teko oztopoa jarri dute, udaletxearen eta autobus geltokiaren parean, hain
zuzen. Oztopo bakarra paratu da, eta askoren ustetan ez da nahikoa. Dena
den, Udalak adierazi digunez, ezin izanen da besterik jarri, legeak hala agin-
tzen duelako.
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TURISMOA � LEURTZAKO URTEGIAK

35.000 lagunek bisitatu dute Leurtza
2009ko urria bitarte
Joan den urtean
baino 5.000
bisitari gehiago
etorri dira

Joseba URROTZ
Bisitari aunitz ibili da

aurtenereLeurtzaalde-
an: urrira bitarte 35.000
lagun. Bertako La-
guntzaile Teknikoa den
Mikel Albisuren ustez,
datu hauek «arras po-
sitiboak» dira, bi arra-
zoinagusidaudehorren
atzean: aldebatetik, bi-
sitarien kopurua goitu
dela, iazbaino5.000ge-
hiago etorri baitira eta
horrela inoiz izan den
kopururikhaundienalor-
tu da. Gainera, 2008an
baino 13 egun guttia-
gotan hartu dira datu-
ak.
Eta bertzetik, igoera

hori urtean zehar bana-
tu dela. Izan ere, uda-
berri eta udazkenean
ere kopuru haundiak
izandira (15.000 lagun).
Hau ulertzeko, udabe-
rriko eguraldi onak eta
udazken honetako on-
ddo sasoi aparta kon-

tuan hartu behar direla
dio Albisuk.
Halere, dudarik ga-

be, uztaila eta abuztua
dira jende gehien era-
kartzendituztenhilabe-
teak. Uztailean, adibi-
dez,7.163 lagun izanzi-
ren Leu r t zan , e ta
abuztuan,berriz,9.251.
Batazbertze,egune-

an145 lagunpasatudi-
rela kalkulatu du Albi-
suk, 2008an baino 25
geh i ago eguneko
–2007an158bisitari izan
z i ren eguneko e ta
2006an 162).

ETEKINIK ATERA
DAITEKE?
Edozein modutan,

jende kopuru hori dena
Urrozko herriaren erdi-
tik pasatzenda, eta ba-
dahorrietekinenbatno-
la atera pentsatzen ha-
si beharko dela dionik
ere. Gainera, bertze
inguruetan onddo bil-
tzea arautu dutenez,
kezka sortzen ahal da
ea horrek honat jende
gehiagoekarrikootedu-
en, inguruan izandeza-
keen eraginarekin: azi-
endak, hesiak...

ATXIBOKO ARGAZKIA

Milaka-eta milaka turista
etortzen dira Leurtzara

egun pasa egitera.
Ondoko taulan, 2003an,
2005ean, 2007an eta

2009an sasoi bakoitzean
izan diren bisitari kopuru-
en datuak ageri dira. Mikel

Albisuk utzitakoak dira.

URROTZ

SASOIA 2003 2005 2007 2009
Maiatz.-Ekai. 3.339 6.560 4.627 6.043
Uztaila 4.142 6.171 6.995 7.163
Abuztua 7.441 5.836 9.193 9.251
Iraila-urria - - - 6.375
Gainerakoa (1) 2.829 5.872 10.948 2.911
GUZTIRA (2) 17.751 24.439 31.763 31.793
ESTIMAZIOA (3) 20.000 30.000 35.000 35.000

(1) Gainerakoa: martxoa, apirila (Aste Santua barne) eta
iraila-urriaasteburuetan.2006azgeroztik iraila-urrikoda-
tuak egunero hartzen dira eta 2009az geroztik bi hilabe-
te hauek aparte zenbatzen dira.
(2) Guztira: zaintza egin den egunetako datuak.
(3) Estimatua: urte osoko estimazioa.

� BISITARIEN DATUAK



Feria
Egunerako
bazkarirako
txartelak salgai

Esteban AROTZENA
Azken u r t e o t a n

udazkenean, azaroan,
loratzen da kultura gu-
rean, Udala eta Kultur
Taldearen elkarlanari
esker. Aurten, gainera,
hilabete honen ederta-
suna areagotuko du-
tenbestemotabatzue-
tako hainbat ekitaldi
antolatu dira, Umore
Onaren festa eta herri
kiroletako Euskal He-
rrikobi txapelketa, esa-
te baterako.

KULTURA
Urriaren 30ean hasi

eta lehengo igandera
arte Labaderoan ikus-
gai egon zen arte era-
kusketak herritar asko-
renbisita jasozuen.Ku-
ko, TinkoetaBolenwai-
derren emanaldiak,
berriz, ikuslez bete zu-
enGanbara lehengo la-
runbatean.
Hilaren azken aste-

bururako ere badaude
iragarrita kultur ekital-
diak (27an, ostirala,
Xalto Eguna eginen da
eskolan eta 28an, Na-
farroako Bertsolar i
Gazteen Arteko Xalto
Saria), baina hauenbe-
rri hurrengoaleanema-

nen dugu luze eta za-
bal.

UMORE ONA
ELKARTEAREN EGUNA
Garai batean ohitu-

ra zena berreskuratuz,
bere atal ezberdinen
eguna anto la tu du
Umore Ona elkarteak
hurrengo larunbatera-
ko, hilak 21.
Pilotapartidak,due-

la 15 urteko eta gaur
egungo ekipoen arte-
ko futbito partida, eta
dantza taldearen ema-
naldia izanen dira ar-
ratsaldean zehar behe-
ko frontoian.Aipatuga-

beko atalak, koruak,
alegia, elkarteaneskai-
niko du bere emanal-
ditxoa. Hantxe afaldu-
ko dute guztiek, hain
zuzen, Umore Onaren
atalen egunari bukae-
ra emanez horrela.

HERRI KIROLAK
Biharamunean, hi-

laren 22an, Euskal He-
rriko bi txapelketen fi-
nalak jokatuko dira he-
rrian: hirugarrenmaila-
koaizkolarienaaldeba-
tetik, eta txinga-era-
ma i l eena bes te t i k
(emakumezkoak).Goi-
ko frontoian burutuko

da jaialdia12:30eanha-
sita.

FERIA EGUNEKO
BAZKARIA
Feria Egunaz, aza-

roaren 28a, hurrengo
alean idatziko dugu,
baina orduko herr i
bazkariari buruzko be-
rriak ailegatu zaizkigu
dagoeneko. Sakra-
mentuz ongi hornituta-
ko baberna gorriak eta
frontoi atarian bertan
erretako zokorrak osa-
tukodutemenua. Txar-
te lak sa lga i daude
Ama ia renean (948
514242).
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GOIZUETAGOIZUETA

KULTURA � OSPAKIZUNAK

Azaroa: mota guztietako
ekitaldiz gainezka

ARGAZKIA: ELI APEZETXEA

Gutxi bezalakoak
Ontto hau baino zorton lodiagokoak eta zapel haundiagokoak udazkenero
asko agertzen dira TTIPI-TTAPAn, baina berexiagoak seguruaski sekula ez.
Aurkikuntza eta argazkia Eli Apezetxearenak dira.

BERTSOLARITZA

Finalaurrekoetan
sartu da
Txapelketa
Nagusia
TTIPI-TTAPA
Bertsolari Txapelke-
taNagusia2009 fina-
laurrekoetansartuda
dagoeneko. Final-
laurdenekoetatik 17k
egin zuten aitzinera.
Eta orain, finalaurre-
koek 17 horiekin eta
2005eko zortzi fina-
listetatik zazpirekin
segitzen dute. Fina-
laurrekoetan bi itzuli
eginendira, eta zazpi
saio guztira. Lehena
Bergaran jokatu zen
azaroaren 7an, biga-
rrena Gasteizen aza-
roaren 8an. Larunbat
honetan, azaroak 14,
Tolosan jokatuko da
(Usabal kiroldegian,
17:30ean) eta igan-
dean Hendaian (Bel-
tzenia pilotalekuan,
17:30ean).Azaroaren
21ean Gernikan egi-
nendaemanaldia (ai-
Alai pi lotalekuan,
17:30ean),etahilaren
22an Iruñean (Anaita-
suna kiroldegian,
17:30ean). Azken fi-
nalaurrekoaDonosti-
an izanenda,azaroa-
ren 29an (Antonio
Elortza Belodromo-
an, 17:30ean). Fina-
la, iragarri bezala,
abenduaren 13an jo-
katukodaBECen. In-
formazio gehiagora-
ko www.txapelketa-
nagusia.eu web orri-
an.
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IKASTURTE BERRIA � IKASTAROAK

Dantza ikastaroak hasi dituzte
3-9 urteko neska-mutikoek
Horrez gain,
helduentzako
aerobic klaseak
hasi dira

Juana Mari SAIZAR
Dantza ikastaroak

hasi dira, eta guztien-
tzakoaukeradago,haur
zein helduentzako. Al-
de batetik, helduentza-
koaerobic ikastaroaabi-
anda.Astelehenetanor-
dubeteko saioa egiten
dute. Eta beste aldetik,
haurren dantza ikasta-
roak ere egiten dira, as-
teazkenetanarratsaldez.
Hiruurtetikbederatziur-
te bitarteko haurrak di-
raetaAlaitzetaUxuedi-
ra arduradunak.

Kultur ekitaldiak
Euskara Zerbitzuak

hainbat ekitaldi antolatu
ditu abendurako. Xehe-
tasunak 55. orrialdean.

Gaztain-jatea
Eskolakoneska-mu-

tikoek gaztain-jatea

egin zutenPakeToki el-
kartean joan den osti-
ral arratsaldean, azaro-

ak 6. Beraiek bildutako
gaztainekinantolatuzu-
ten.

ARESO

20 emakumek afaria egin
dute San Roke elkartean

Maria Jesus eta
Lurdes izan dira
musean
txapeldun

Kontxi KLABER
Herriko 20 emaku-

me elkartu ziren afal-

tzeko San Roke elkar-
tean urr iaren 24ko
gauean. Estherrek
p res ta tu tako a fa r i
goxoaren ostean,mu-
sean jokatzeko ohitu-
ra jarraituz hasi ziren
hainbat bikote. Beste
batzuk, aldiz, seietan
eta eskobanaritu ziren.

MUS TXAPELKETA
Museko txapeldu-

nak Maria Jesus eta
Lurdes izan ziren, eta
bigarrenak Inaxi eta Jo-
sune gelditu ziren. Or-
dubete irabazi zioten
gauari lasai ibiltzeko
eta bai ederki apro-
betxatu ere.

ARANO

ARGAZKIA: KONTXI KLABER
Afaldu eta berehala, kartak hartu zituzten emakumeek
eskuan.

Anartz Olano pelota-
ri gazteak Gartzaron-
go txapelketa irabazi
berriduXabiTolosare-
kin.AurkariakUntxalo
eta Gonzalez zituzten
eta 18-11 bukatu zen
partida.Txapelketaren
25.urteurrena zen eta
aipatu behar da joka-
lari onenarensariaere
herritarrak jaso zuela.
Bestalde,Errotxapea-
ko txapelketako fina-
laere jokatuzuenaza-
roaren 6an Ibai Gil lei-
tzarralagunzuela,bai-
na lerro hauek idazte-
rakoan ez genuen
emaitzaren berririk.
Lizarrako lau t’erdiko
txapelketa ere laster
hasiko du. Zorte on!

PERTSONAIA
Anartz OLANO

Beste txapel bat
irabazi du

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Gaztetxoen heziketa hizpide
Nafarroako Kirola eta Gaztedia Institutuak gurasoentzako hitzaldia egin zen
azaroaren 2an Herriko Etxean. Hainbat gai landu zituzten, hala nola, bideojo-
koak, sakeleko telefonoaketa telebistaetaordenagailuarenerabilpenarenonu-
rak eta kalteak. Zein arau jarri, nola kontrolatu, arriskuak ikusi eta heziketa ar-
duratsu bat egin ahal izateko jarraibideak erakutsi zitzaizkien han bildutakoei.
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LEITZA

Uharte-Arakil
eta Larraunekin
batera

Asier IMAZ/TTIPI-TTAPA
Udalak, Larraun eta

Uharte Arakilgo Udale-
kin batera, Nafarroako
GobernukoLurraldearen
Antolaketa Planen aur-
kako alegazioak jarri di-
tu. Alegazio horiek Na-
farroarako UPNren Go-
bernuak dituen estrate-
gien aurkakoak dira.
Xabier Zabalo eta

bestebiherrietakoalka-
teen ustez,Miguel Sanz
etabereGobernuakegi-
ten duen politika «oso
zaila da lotzen» Lurral-
dearen Antolaketa Pla-
nean. Gaineratu dute-
nez, proiektu horiek «lu-
rraldearekiko ikuspegi
harrapatzaile,espekula-
tzaile, sostengaezin eta
soziala ez dena tapatu
egiten dute». Hala, «lu-
rraldea eta beraien jen-
dea, kapitalaren beha-
rretara» jartzen dituzte.
Orain, alegazioen eran-
tzunaren zain egon be-
harko dute.

Film berriak
Asteburu honetan eta

hurrengoetansegidaiza-
nen dute film emanal-
diek. Ostiral eta igande
honetan, Michael Man-
nen Enemigos públicos
ikusteko aukera izanen
da. Azaroaren 20an eta
22an,Giani diGregorio-
renVacacionesdeferra-
gosto. Eta hilabeteko
azkenostiraleta igande-
an, Arnaud Desplechi-
nenUn cuento de Navi-
dad filma. Ostiraleko
emanaldiak 22:30ean
izanen dira eta igande-
koak 19:30ean.

‘Ate joka’
antzezlan ezaguna
Txalo produkzioen

eskutik, Sara Kortazar,
Joseba Usabiaga eta
IkerGalarzaaktoreeza-
gunekprestatutakoAte
joka lana ikusteko au-
kera izanen da azaroa-
ren21ean,22:00etanzi-
neman.ALKEKulturTal-
deak antolatu du. Bi la-
gunen e lkarb iz i tza
kontatzen du antzerki-
ak: Joxemai, dibortzia-
tua, orain arte bakarrik
bizi izana; bizio guztien
za lea . Eta Andrex,
ezkonduaetadibortzia-
tzekotan; maniatikoa,
garbizalea...

UDALA � AUZITEGIAN

Alegazioak jarri
ditu Udalak
Nafarroako
Lurralde Planen
aurka

ARGAZKIAK: SAGRARIO LASARTE

Oialde Txokoren denboraldi berria
Azaroaren 1ean abiatu zen Oialde Txokoren denboraldi berria. Ekimen hau ez da
berria, eta 12 urtetik 16ra bitarteko gaztetxoei elkartzeko toki bat eskaini eta eu-
ren adinerako egokiak diren ekintzak bultzatzeko helburuarekin sortu zen. Eta
badirudi, aurreko aldietako arrakasta izanen duela aurten ere, lehen egunean 40
gaztetxo bildu baitziren. Ikasturtea bukatu arte ostiraletik igandera elkartuko di-
ra: ostiraletan, 18:30etik 20:00etara 15-16 urtekoak; larunbatetan, 16:30etik
18:30era12-14urtekoaketa18:30etik20:30era15-16urtekoak; igandetan,azke-
nik, 16:30etik 19:30era 12-14 urtekoak bilduko dira. Guraso talde baten ardura-
pean funtzionatzen du eta beraz, adin horietako gazteen guraso guztiei dei be-
rezia egin zaie boluntarioak behar direlako txandak egiteko. Lokalean, berriz,
gazteak hiru monitorerekin egoten dira. Argazkiak ikasturte honetako lehenbizi-
ko egunekoak dira. Ping-pongean, futbolinean, mahai jokoetan eta abar ibili zi-
ren, ondotik, guztiei txokolatea eman zitzaien.

ARGAZKIAK: FERNANDO OIARTZUN

II. Mikologialdi arrakastatsua
Gustura gelditu dira antolatzaileak Mikologialdiak izandako arrakastarekin. Bi-
garren urtez egin da aurten, urriaren 19tik 25era, eta elkarlanean ederki atera
zen dena. Eskolakoekmarrazkiak egin zituzten gero plazako erakusketan ikus-
gai jarri eta lehiaketa egiteko. Horrez gain, onddo eta ziza bila ere ibili ziren
mendian. Gainerakoek, berriz, onddo eta zizak bildu eta erakusketa hornitu bat
egin zuten. Banan-bana sailkatu eta denetarik ikusi ahal izan zen, horien arte-
an, argazkian ageri den Phallus Impudicus edo etsai zakila deiturikoa.
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LEITZALDEKO EUSKARA ZERBITZUA � EKITALDIAK ARANO, ARESO, GOIZUETA ETA LEITZAN

Urtea bukatu arte hainbat kultur
ekitaldi antolatu ditu Euskara Zerbitzuak
Tailerrak,
antzerkiak eta
filmak izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Hilabete hasieratik,

hainbat ekitaldi egiten
ari dira Arano, Areso,
Goizueta eta Leitzan,
lau herrietako Euskara
Zerbitzuak antolatuta,
eta urtea bukatu arte
bestehainbat izanendi-
ra.
Ekimen multzo honi

hasiera eman ziona,
Areson egindako ilus-
trazio tailerra izan zen.
EtxepareSariadela-eta,
euskarazko albun ilus-
tratuen inguruanegiten
ari den sustapen-lana-
renbarne, ilustrazio tai-
lerra egin zen hilaren
5ean eskolan.
Azaroaren 7an, berriz,

txotxongilo emanaldia
egitekoa zen Aranon.
BiharTxotxongiloak tal-
dea Ipuin magikoak
ikuskizuna eskain-
tzekoazenSanRokeel-
kartean.

ZINEMA EUSKARAZ
Erdarazko zinemaren

uholdearineurri txikiba-
teanaurreegiteko,Eus-
karabidearekin elkarla-
nean Zinema, euskaraz
ere bai zikloaren barru-
an, hiru pelikula ekarri-
ko ditu Euskara Zerbi-
tzuak:
Hala,GoizuetanPe-

rez sagutxoa 2 pelikula

ikusgai egonen da aza-
roaren14an, 18:00etan
Herriko Etxean.
Leitzan, Olentzero

eta oparien ordua filma
ikusteko aukera izanen
da abenduaren 20an,
17:00etan Zineman.
AresonerePerezSa-

gutxoa 2 filma eskaini-

ko da abenduaren 8an,
17:00etan eskolan.

KULTUR ELEJIRA
UEMArekin elkarla-

nean, bestalde, Kultur
Elejira zirkuitoa ailega-
tuko da eskualdera,
euskarazkoprodukzioa
bultzatzeko eta herri
euskaldunetako bizita-
suna indartzeko.Hona-
koak eginen dira:
Areson,abenduaren

3an, Kiki eta Kokoren
ikuskizuna izanen da,
17:00etan plazan edo
eskolan.
Goizuetan, berriz,

Trikuharri antzerki tal-
dea ariko da azaroaren
27an eskolan. Xalto
Egunaren barruan, eta
eskola orduetan.
Leitzan ere beste

emanaldibat izanenda,
baina lerrohauek idazte-
rakoanoraindikzehaztu
gabe zegoen.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Goizuetan, Xalto Egunaren barne, ekitaldiak izaten dira urtero.

LEITZALDEA



Institutukoen
zozketa
Ikasbidaiko gastuei ai-
tzinegiteko,Lekarozko
Institutukoikasleekbo-
letoaksalgaiparatueta
zozketa egin dute aur-
ten ere. Elizondoko fe-
rietan egin zuten, bai-
najanarizbetetakosas-
kiaren zenbaki saritua-
renjabeaoraindikezda
agertu. 1.255 da zen-
bakia eta zozketa egin
zenetik 15 eguneko
epeaizanenduikaslee-
kinharremanetanjartze-
ko . Ber tze la , 911
zenbakiarentzat izanen
da saria. Tonbola bat
ere egin zuten eta ha-
mar sariak honela ba-
natu zituzten. 1. saria
(Saskaitzhoteleanbi la-
gunendako asteburua)
Arantxa Zelaiarentzat;
2.saria(Antxitoneatrin-
ketean afaria bi lagu-
nendako) Ane Ballare-
narentzat; 3. saria (So-
brino ostatuan bi lagu-
nendako afaria) Amaia
Elizagoienentzat;4.sa-
ria (Eguzkialde ostatu-
anbi lagunendakoafa-
ria) IsabelLaurnagaren-
tzat; 5. saria (Goizalde
ostatuanbi lagunenda-
ko afaria) AnaDozaga-
ratentzat; 6. saria (Es-
kisaroi jatetxean bi la-
gunendakoafaria)Oiha-
naRetegirentzat;7.sa-
ria (Jaimerenaileapain-
degianilemozketa)Mai-
teEtxeberriarentzat; 8.
saria (Jaione Estilistan
ilemozketa) KristinaUr-
tasunentzat; 9.saria(Mª
Jesusileapaindegianile
mozketa) IrunePrimen-
tzat; eta10. saria (Ada-
rra Jo musika-dendan
hilabete bat dohainik)
Pilartxo Elizagoienen-
tzat. Sari hauek biltze-
ko, bi zebaki hauetako
batera deitu behar da:
638 333175 edo 686
330629. Jasotzeko
azkenegunaazaroaren
16a izanen da.

� FLASH
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BAZTAN

BATZAR NAGUSIAK � ORDENANTZA BERRIAK

Ordenantza berrien zirriborroa
onartu du Batzar Nagusiak
Hiru hilabeteko
epea egonen
da alegazioak
aurkezteko

TTIPI-TTAPA
Urtebeteko lanaren

ondotik, Batzar Nagu-
siak onartu du Orde-
nantza,ZergaetaPara-
mentu berrien aurre-
proiektua. Ezohiko bil-
kura egin zuen urriaren
28an eta bildutako ge-
hienenaldekobotokoe-
kin atera zen aitzinera.
Abstentziobakarra izan
zen tartean,XabiTorres
Elizondoko alkateare-
na. Prozesuan herrita-
rrekezdutelaparte-har-
tu erranez arrazoitu zu-

en bere abstentzioa.
Hasierakoonarpena-

ren ondotik, Nafarroa-
ko Aldizkari Ofizialean
argitaratu da txostena,
etaorain,herritar, elkar-
te, erakude edo institu-
zioek hiru hilabeteko
epea dute alegazioak
aurkezteko. Epea aki-
tutakoan, alegazioak
baldin badaude, horiek
kontuan hartuz behar
diren aldaketak eginen
dira, eta botazioa egi-
nen da gero. Alegazio-
rik ez badago, berriz,

dokumentua behin be-
tikoz onartua geldituko
da.

ASPALDIKO ARAUDIA
Erdi Aroaz geroztik

daudefuntzionamendu-
an ordenantzak, eta
gaur egun indarrean
daudenak1967koakdi-
ra. Duela zenbait urte,
ordea, Batzar Nagusi-
anordenantzak egune-
ratzearen beharra na-
barmendu zen. Eta ho-
rrenbidetik, duela urte-
bete lantaldeasortuzu-

tenBatzarNagusikoeta
Udaleko kideekin eta
adituekin.
Azken urte honetan

bilerak eginez ibili dira,
eta egin duten txoste-
na joan den urriaren
28anaurkeztuzuten,eta
gehiengo osoz onartua
izan zen. Bertzeak ber-
tze, helburu hauekin
egindutezirriborroa:gi-
zartearengauregunbe-
harretara egokitzeko,
Batzar Nagusia indar-
tzeko eta honen esku-
menak finkatzeko.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Batzar Nagusiak urriaren 28an egin zuen bilkura.

BOTAZIOA

Urriaren 28ko bilkuran,
Elizondoko alkatea
izan ezik, gainerakoak
zirriborroaren alde
agertu ziren. Elizondo-
koa abstenitu egin zen
prozesuan herritarren
parte-hartzea eskasa
izan dela erranez.
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UDALA � HIRIGINTZA

Hainbat obra egiteko 1,2 milioi euroko
kreditua eskatuko du Udalak
15 herrietako
tokien izenak
eguneratuko
dira

TTIPI-TTAPA
Urtea akitu bitartean

eginen diren hainbat
obra finantzatzeko 1,2
euroko kreditua eskatu-
ko du Udalak. Horrela
onartuzutenNaBaiketa
UPNkahobatezazaroa-
ren 2an egindako bilku-
ran.Kredituhaueskatu-
ta , zorpetze-mai la
%15,76koa izanen da
–eta gehienez onartuta-
koa %22koa da–.
Eginendirenlanenar-

tean, bertzeak bertze,
Baztango 15 herrietako
karrika, bideeta toki pu-
blikoen izenakegunera-
tzea izanen da. Izenda-
pena eguneratu zen
azkenaldiaoraindela26
urte izan zen. Lan hone-
tarakoherrietakoalkate-
en,herritarrenetaTraca-
sa (Katastroko Lanak)
erakundearen laguntza
ezinbertzekoaizanenda.

Gurutze Gorriaren
jardunaldiak
Lekarozen
Duelabiasteburu, Eli-

zondo, Irurita eta ingu-
ruko herrietan, Gurutze
Gorriko auto eta kamio-
neten presentzia deiga-
rria izan zen.Gureesku-

aldean, ez gaude Guru-
tze Gorriko baliabideak
ikusteraohituaketa zer-
bait bazela pentsatze-
koa zen. Eta hala izan
zen. Izanere,Lekarozko
aterpean,entitatehonek
hirugarren formakuntza
jardunaldiakeginzituen,
larrialdietako taldeei eta
bere gainerako langile
guztiei zuzenduak.

Unai Elorriagarekin
solasaldia
Londreskartoizkoada

bere azken eleberriaren
inguruan solasaldia es-
kainiko du Unai Elorria-
ga idazleak, azaroaren
19an,ortzeguna.Elizon-
dokoGaztetxeanizanen
da, 20:00etan.

Barricada taldea
institutuan
Barricada taldea Le-

karozko institutuan izan
da La tierrra está sorda
bere hondarreko lana
aurkezten. Institutueta-
koDBHko2.mailakoge-
letanaurkeztenaridaeta
horien artean, Lekaroz-
koa ere bisitatu du. Lan
honetan, Gerra Zibilak
errepublikarren aldean
utzizituenhistoriak,bor-
txaketak... landudituzte,
sufrimenduariemandio-
te hitza. CDa liburu ba-
tekin osatua dago eta
honetan azken hiru ur-
teetan bildutako testi-
gantzak irakur daitezke.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Kirikoketa bestaren hamargarren edizioa
Jo ala Jo Kultur Taldeak antolatuta, giro ederrean joan zen urriaren 24an Arizku-
nen egin zen Kirikoketa Besta. Ekitaldi andana antolatuak zituzten hamarga-
rren edizioa ospatzeko eta giro ederrean joan ziren.
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BAZTAN

HEZKUNTZA � AZPIEGITURAK

Iruritak eskola
berriaren
behar larria du
Guraso
Elkarteak
arazoa
herritarrengana
zabaldu nahi du

Maite OTEIZA
Eskolarekinarazo la-

rria izanen du Iruritak
heldu den ikasturtean.
Azken zazpi urteotan,
eskola berria eskatzen
ari dira gurasoak, bai-
na kontuari ez zaio ate-
rabiderik eman.Arazoa
berepuntugoreneraai-
legatzen ari da hurren-
go ikasturteari begira.
Azken bi urte haue-

tan, eskolako Guraso
Elkartearen bidez egin
diren diligentzia eta sa-
iakera guztiek ez dute
erantzun onena hartu.
NafarroakoGobernutik
emandenirtenbideage-
lak erdibitzea izan da,
baina neurriz ttikiegiak
gelditu dira. Izan ere,
orain dela hamar urte
30 ikasle sartzen ziren
tokian, orain 60 baino
gehiagok sartu behar
dute.
Arazoabehinbetikoz

akitu dadin, lanean se-
gitzen dute Guraso El-
kartean. Lantaldeak
osatu dituzte, eta ber-
tzeakbertze,hurbiltzen

ar i den arazoa he-
rritarrei ezagutzerat
ematea da helburua.
NafarroakoGobernuko
Hezkuntza Batzordera
joateko asmoa ere ba-
dute,espazioarazoho-
ni behin betikoz solu-
zioaemateko.Gaiari se-
gida eginen diogu TTI-
PI-TTAPAn.

Amaiurko Gazteluari
buruzko liburuaren
aurkezpena
Amaiurko Gaztelua-

ren inguruan Iñaki Sa-
gradok idatzi duen libu-
ruaren aurkezpena egi-
nen da azaroaren 20an,
ortz i ra la, 19:30ean
ArizkuneneaKulturEtxe-
an. El Castillo de Ama-
iur a través de la historia
deNavarradaliburuaren
izenburua eta Pamiela
argitaletxearekinkalera-
tua da. Ez da Amaiurko
Gazteluari buruz idatzi
den lehenbiziko liburua,
baina liburuhonekhain-
batberrikuntza omendi-
tu. Idazlearen arabera,
«bataila famatuaren on-
dotik gazteluak izan du-
en bizitza eta batailako
hainbat datu berri ere
ageridira:hildakoaknon
ehortzi zituzten, setioa
nolakoa izan zen, barru-
an ziren hainbatek nola
eginzutenihesgauez...».

ARGAZKIA: RUBEN GARATE

Artelanen erakusketa Iruritako Olari jatetxean
Artelanen erakustoki bihurtu da Iruritako Olari jatetxea. Bere paretetan, Ana
Mari Marin, Rafael Ubani Villlareal eta Narciso Rotamargolarien eta Xabier Lan-
da (Argazkilarien Nazioarteko Canon Saria eta Gourmand World Cookbook
2008 Saria) eta Martin Zalba argazkilarien lanak ikusgai paratutako baititu. As-
tearte honetatik, azaroak 10, abenduaren 27ra Ana Mari Marinen obren txan-
da izanen da; gero Xabier Landarena (abenduaren 29tik otsailaren 14ra); eta
Narciso Rota (otsailaren 16tik apirilaren 4ra); Martin Zalba (apirilaren 7tik ma-
iatzaren 23ra) eta Rafael Ubani Villarrealen artelanak (maiatzaren 25etik uzta-
ilaren 18ra) etorriko dira gero.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Lekarozko komentua botatzen hasi dira
Lekaroz aldera, inoiz baino mugimendu haundiago ikusten da. Baztandar au-
nitzdira,oinezedokotxez,komenturahurbiltzendirenak,eramanduten izugarriz-
ko makina ikusteko. Behitegia eta hiltegia zena zabor bihurtu da, eta baratzea
eta frontoi ondoko futbol-zelaiak ere –egun batean konzentrazioa izan zena–,
desagertu dira. Egun gutti gelditzen zaizkio garai batean lehen mailakoa izan
zen ikastetxeari.
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Txartelak
50 eurotan
Dantxarinean,
Sunbillan eta
Elizondon salgai

TTIPI-TTAPA
Euskal kantak abes-

tea gogoko dutenak ez
dira urterokohitzordurik
gabegeldituko. Izanere,
SunbillanbizidenAngel
Mariezkurrena eratsun-
darrak aurten ere Kantu
Zaharren Eguna antola-
tudu,seigarrenurtezse-
gidan. Azaroaren 28an
izanen da, azken lau ur-
teotanbezala,Dantxari-
neako Peio Bentan, Lu-
garana jatetxean.
Egun osoko egita-

r aua an to l a tu du :
14:00etanbazkariaegi-
nen da, bazkalondoan
kantuan ariko dira, eta
20:00etanberendu-afa-
ria eginen da. Ondotik
kantuan segituko dute.
Aurten, gainera, Marti-
korenproduktuekinosa-
tutako bortz zare ere
zozketatukodira.10eu-
rotanautobusakere iza-
nen dira.

TXARTELAK SALGAI
Dagoenekotxartelak

salgai daude 50 euro-
tan Sunbillako Itturbu-
ru ostatuan, Elizondo-
ko Antxitonean eta
Dantxarineako Peio
Bentako harategian.
Prezio horretan, urtero
argitaratzen den eta 40
kantu berri izanen ditu-
en liburuaz gain, egun
osoko ospakizuna sar-
tua dago.

URDAZUBI

KULTURA � EUSKAL KANTU ZAHARRAK

Kantu Zaharren VI. Eguna eginen da
azaroaren 28an Dantxarinean

Eskolan jantokia
egin dadin bilera
Urdazubiko eta Zuga-
rramurdiko gurasoen
aspaldikonahiadaes-
kolan jantokia eraiki-
tzea. Baina badirudi
arazoak daudela, ur-
tebete baino gehiago
baitaramate gaiarekin
bueltaka eta oraindik
ezdute lortu.Arazoho-
ni aterabidea emate-
ko, bi herrietako alka-
teak bilkura egitekoa
zuten joan den astean
Alberto Catalan Nafa-
rroako Gobernuko
Hezkuntza Kontseila-
riarekin.

� FLASH

ARGAZKIA: ITZIAR ALEMAN
Kantu zaharrak abesteak gure eskualdean duen afizioaren erakusle, urriaren 31n Elizondoko
Lur dantzalekuan egindako emanaldia dugu. Egun horretan mahainguruko kantuen diska
aurkeztu zuten. Jalisko Bandeko taldekide batzuen musikarekin, Amaiurko Juan Mari eta
Itziar Aleman anai-arrebak, Erratzuko Antonio Inda, Eratsungo Angel eta Patxi Mariezkurrena
anaiak eta Luis Mari Retegi, Urrozko Lorea Babaze, Sunbillako Alfredo Arretxea eta Aitziber
Etxeberria eta Doneztebeko Alberto Zunzarren abeslariak dira diskan parte hartu dutenak.

Obra berriak Joxeneatik Lapitxurira
Hilabetetako lanen ondotik, N-
121Bko zerharbideko lanak akitu
direla erran daiteke. Errepidea be-
ra egina dago, eta lerro hauek
idazterakoan, espaloiak egin eta
lorategiak txukuntzen ari ziren lan-
gileak. Gainerakoan, sei biribilgu-
ne egin dira 2.020.000 euroko au-
rrekontuaeduki duten lanhauekin.
Baina obra hauek akitzearekin ba-

tera, bertze batzuk hasiko dira.
Joxeneatik Lapitxurira doan zatia
berritukoda.Udalak lanhoriekegi-
teko deialdia egin zuen bere gara-
ian,etaepeapasatuta,Afisaenpre-
sari esleitu dizkio obrak. 110.000
eurokoaurrekontua izanenduteeta
15 eguneko epea izanen dute. Be-
raz,azarobukaerarakoeginakegon
beharko dute.
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Nafarroako
Gobernuak egin
du zerrenda eta
seigarrena
Urdazubi da

Margari eta Koro
Nafarroako turis-

moari dagozkion datu-
ak bildu ondotik, Nafa-
rroako Gobernuko Tu-
rismo Sailak herrialde-
ko hamar tokirik bisita-
tuenen zerrenda egin
du, eta sailkapen ho-
rretan bigarrena ageri
dena Zugarramurdi da.
Ekain erdialdetik iraila-
ren 30era bitarteko da-
tuak hartu dituzte kon-
tuan, eta hala, Erribe-
rriren ondotik, gure he-
rriak jaso ditu emaitza-
rik onenak. Leizeak eta
Sorginen Museoa dira
batez ere, turistak era-
kartzen dituztenak.
Zerrendan, gure lei-

zeetamuseoarengibe-
letik, Leireko Monaste-

rioa dago; Xabierko
Gazteluagero;Orreaga
bosgarren; Urdazubiko
leizeakseigarren; Iruñe-
ko Katedrala eta bere
museoa ondotik; Nafa-
rroako ibilbide turistiko-
ak zortzigarren postu-
an; Mendukiloko leize-
ak bederatzigarren eta
Sendaviva parkea da
hamargarren bisitatue-
na.
Turismo aldetik datu

pozgarriak dira.

ZUGARRAMURDI/URDAZUBI

TURISMOA � EMAITZA ONAK

Nafarroako
bigarren tokirik
bisitatuena
Zugarramurdi da

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Etxelekuko gasnarentzat urrezko domina Kanaria Handia irlan
Etxelekun gasna onak egiten zituztela bagenekin, eta azkeneko aldi huntan lor-
tu duten sariak fama ongi irabazia dutela erakusten du. Urriaren 1etik 3ra Ka-
naria Handia irlan, World Cheese Awards 2009 izeneko munduko gasnen txa-
pelketa egin zen. Denetara 2.440 gasna aurkeztu ziren 37 nazio desberdineta-
koak, eta harat gan ziren Etxelekuko gasnategiko nagusiak ere, beren gasna
batekin. Hainbertze gasnen artean hoberenak bilatzeko 140 dastatzaile aritu
ziren lanean, eta hara non, sari bat Urdazubira etorri zela, Idiazabal izeneko
mailan urrezko domina lortu baitzuen. Zorionak Etxelekuko familiari! Informa-
zio gehiago www.itgganadero.com web orrian ikusten ahal da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Antzerki taldea
Bartzelonan
Antzerkitaldearenharat-ho-
natek ez dute etenik. Azke-
na Bartzelonara egindako
bisitaizanda.SantFeliuSas-
serraherrianegitendensor-
ginengaueanpartehartuzu-
ten gan den aste hondarre-
an. Herri hau sorginen kon-
dairengatik ezaguna da eta
horiek ezagutzeko ibilbide
bat ere badago.
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SENPERE

OSPAKIZUNAK � ZIRIKOLATZ DANTZA TALDEAK 30 URTE

Zirikolatz euskal dantza taldearen
30. urtemuga hunkigarria izan da
Lehengo eta
oraingo
dantzariak
elgartu dira

Franck DOLOSOR
Hiru hamarkada be-

te dira Zirikolatz Sen-
pereko euskal dantza
taldeakulturasustatzen
ari dela. 30 urtez ehun-
ka senpertarrek parte
hartuduteabenturahor-
tan eta denek oroitza-
pen ezin hobeak atxiki
dituzte. Duela 20 urte,
gaur egun baino mutil
gehiago ari zen dan-
tzan... Eta urteen buru-
an ez dituzte urratsak
ahantzi, ez horixe. Ho-
goita hamargarren ur-
temugan, ingurutxoa
ederki eskaini zuten le-
henagoko dantzariek.

GIRO BIKAINA
Besta hoberenak

prestatuak ez direnak
omen dira. Giro ona,
noiznahi eta uste ezden
momentuanpiztudaite-
ke.Hori gertatu zenZiri-
kolatzeuskaldantza tal-
dearen hogoita hamar-
garren urtemuga besta-
ren karietarat, gan den
urriaren25ean.Goizeko
mezaren ondotik, lehe-
nagokoetagauregungo
dantzariakInharreanbil-
du ziren elgarrekin baz-
kaltzeko. Aperitifa den-

boran, lehenagoko ar-
gazkierakusketaikuste-
koparadaizanzen.Zon-
bat bidai, zonbat ateral-
di,zonbat ikusgarri,zon-
bat urte? Balio haundi-
ko argazki horiek ongi
erakusten dute zonbat
lanetaplazer izanduten
ehunka senpertarrek
euskal dantzaren ingu-
ruan. Argi da lanean ari-
tzea balio duela, zer-
beit gelditzen baita beti:

jakitatea eta adiskideta-
suna. Urtemugako baz-
karihondarrean,bat-ba-
teanlehenagokodantza-
riak xutitu ziren eta dan-
tzanhasi zirenduelaha-
mabortz edo hogoi urte
bezala. Entsegurik egin
gabe, txistulariak betiko
doinuakjozituen:aurres-
kua, banako, txontxogi-
lo, ingurutxo, makil tti-
ki...Etaurteakpasatuez
balira bezala, gizon eta

emazte b i lakatu
diren/garendantzariohi-
akdantzanhasiziren/gi-
nen.Batereprestatuaez
zenbat-batekomomen-
tu hori nekez ahantziko
dute/dugu Senpereko
gazteek eta dantza tal-
dekoarduradunek.Eus-
kal dantzan aritzea bizi-
kletan ibiltzea bezala da
doike, ez da sekulan
ahanzten. Noizko dan-
tzari ohien talde berria?

ARGAZKIA: MARIE JEANNE BEREAU
Giro ederra sortu zen Zirikolatz dantza taldearen urteurreneko ospakizunean.

Herritar talde bat
hilabetero bilduko
da treinbide berri-
az eztabaidatzeko
Senpere zeharka leza-
keen abiada haundiko
treinbideberriarenpro-
iektuak kezka haundia
sortudugureauzoetan,
bereziki Helbarrun al-
dean,auzohori izanbai-
taitekekaltetuena.Ingu-
ruetako herrietan jada-
nik egin den bezala,
Senperen ere herritar
talde bat sortzekotan
da informazioa emate-
ko eta proiektuari buru
egiteko.Urriaren30ean,
50 lagun bildu ziren El-
kartetxean eta horieta-
tik erdia bederen ez
omenzensekulanager-
tu orain arte egin diren
gisahortakobilkuretan.
Herritar multzo horrek
deliberatu du hemen-
dik goiti hilabetean be-
hinbildukodirelahilabe-
tekobigarrenortziralar-
ratsean. Ez da dudarik
ondokobilkuretanaipa-
gai ainitz izanen dutela
proiektuaainitzaitzine-
ratzen ahal baita hazil
huntan. Hilabete erdi-
tsuan, Frantziako ga-
rraio ministroa bilduko
omen da Lapurdiko
hautetsiekin,etahilabe-
te hondarrean treinbi-
deanundikpasakoden
jakinenomenda.Urta-
rrilean, proiektuaren
kontrakomanifestaldia
eginendaHendaianeta
martxoanospatukodi-
ren Akitaniako bozen
karietarat erreferendu-
ma iraganen da jakite-
kosenpertarrekzerdio-
ten treinbide berriaz.

� FLASH
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SARA

FUTBOL TXAPELKETA � SEASKAREN ALDE

10 talde Integrazio Batzordearen
aldeko futbol txapelketan
Bigarren
mailako finala
Sarako bi taldek
jokatuko zuten

Xan HARRIAGUE
ArrakastaizanduSe-

askako Integrazio Ba-
tzordearen alde Gaz-
tetxeak,AtxuriUrdinpe-
ñak eta Olhain ikastolak
antolatuzutenfutboltxa-
pelketak. Hamar taldek
partehartuzuten,60bat
jokalarik gutxi gorabe-
hera. Azkaingo taldeak
irabazi zuen, lehenmai-
lako finaleanAngelukoa
meneanhartuz.Bigarren
mailako finalean, berriz,
saratarrenartekoderbia
izan zen. Sarako Izarra
errugbitaldekoordezka-
riek Atxuri Urdin peña-
renkontraarituziren,bai-
tanagusituere.Aipatze-
koada,bi taldeXiberoa-
tiketorrizirela.Antolatzai-
leen arabera, egun gu-
zian lagun arteko giroa
izan zen nagusi.

EGUNKARIAREN ALDE
Eguerdikoatsedenal-

dian,parte-hartzailege-

hienek elgarretaratzea
eginzutenEuskaldunon
Egunkariaren hetsiera
salatzekoetaauzipetuei
elkartasunaadierazteko.
Egunkaria duela sei

urte hetsi zuten, baina
heldu den asteetan ha-
siko da epaiketa Joan
Mari Torrealdai, Xabier
Oleada, Iñaki Uria, Txe-
ma Auzmendi eta Mar-
txelo Otamendiren aur-
ka. Akusatzaileek diote
EuskaldunonEgunkaria
ETAren tresna zela eta
bost kazetari ohiei eta-
kide izatea leporatzen
diete. AVT eta Dignidad
y Justicia elkarteak dira
akusatzailebakarrakpro-
kuradoreak berak auzia
artxibatzea galdetu bai-
tu frogarik ez delakoan.

Eguberrietako
merkatua
Hazilaren 28an, iza-

nendaaurtengoEgube-
rrietakomerkatua.Azken
urtehauetanbezala, es-
kola pribatuak eta ikas-
tolakbateginendutees-
kulanak,apaingarriak, li-
buruak,diskoaketa jan-
tziak saltzeko Eguberri-
en bezperan. Merkatua

09:00 aldean hasiko da
plazan berean. Irabazi-
akurteanegitendituzten

hainbat ekitaldi eta ate-
raldien ordaintzeko ba-
liatuko dituzte.

Santa Katalinak
Iharrean
Hazilaren 21ean eta
22an ospatuko dira
aurtengoSantaKata-
linak Ihalarren, alegia,
hiruzpalau egun lehe-
nago asteburuarekin
bat egin ahal izateko.
Larunbatean tripotx
jatea izanen da Bara-
txartean.
Biharamuneko meza
Santa Katalineko Eli-
zan izanen da 10:30-
ean, eta ondotik, be-
rriz,mutxikoak eta tri-
potx jatea Baratxar-
tean.

Presoen aldeko
aperitifa igande
honetan plazan
Euskal presoen esku-
bideen aldeko aperi-
tifa eginen da heldu
den igandean, hazilak
15, plazan.
Kotto Altzuguren be-
ratarra hil zenaren lau-
garren urteurrena pa-
satu eta egun gutxira
sakabanaketa salatu-
ko da. Horrela, ageri-
an utziz Espainiako
estatuak euskal pre-
soak nahita urruntzen
dituela, ehunka kilo-
metrora preso izate-
a z ga i n , k a r t z e l a
barneko bizi baldin-
tzak txartzeko eta bi-
sitak gutxitzeko.

� FLASH

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Paxaka txapelketa hasi da
Paxakako liga abian da. Aurten ere herriko hiru tal-
de ariko dira. Lehenmailan talde bakarra izanen da:
Andoni Alli eta Jean Jacques Elizeri, eta bigarren
mailan, berriz, bi: Patxi Barandiaran eta Matiau Be-
rruet, eta Patrik Etxegarai eta Panpi Elizalde. Parti-
dak igande goizetan izaten dira pleka trinketean.
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AsierMutuberriaPagola,Arantzakoa,
urriaren 20an.
Izaro Saralegi Lopez, Leitzakoa, irai-
laren 5ean.
Nerea Ansorena Astibia, Leitzakoa,
irailaren 19an.
AimarRekondoCaballero, Leitzakoa,
irailaren 28an.
Unai Mendiburu Argote, Zubietakoa,
urriaren 29an.
IraiaPikabeaAldako,Lesakakoa,urria-
ren 23an.
Ugaitz Rebollo Gamio, Lesakakoa,
urriaren 25ean.
Xuban Lakar Pacheco, Legasakoa,
urriaren 1ean.
Iraia Telletxea Elizalde, Doneztebe-
koa, urriaren 6an.
Adam Vicente Otxandorena Leon,
Doneztebekoa, urriaren 20an.
Leire Gallego Montoia, Doneztebe-
koa, urriaren 19an.
Unai Irigoien Sanz, Doneztebekoa,
urriaren 21ean.
Uhin Senper Lekunberri, Etxalarkoa,
urriaren 21ean.
Eneritz Aranburu Galarregi, Etxalar-
koa, urriaren 23an.

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

HERIOTZAK
Ignacio Gorostidi Manrique, Elizon-
dokoa, urriaren 23an, 82 urte.
Mª Angeles Goñi Erbiti, Arraiozkoa,
urriaren 27an, 78 urte.
MªTeresaZabaletaZabaleta, Leitza-
koa, urriaren 28an, 70 urte.
Micaela Goñi Lamiotxipi, Iruritakoa,
urriaren 30ean, 67 urte.
Oliva Tapia Goñi, Lesakakoa, urriaren
30ean, 62 urte.
Kattalin Elorga Gurrutxaga, Urdazu-
bikoa, azaroaren 1ean, 78 urte.
MariaRamonaIbarraPetrirena,Sun-
billakoa, azaroaren 1ean, 94 urte.
JeanneMarieMouhica,Sarakoa,urria-
ren 12an.

EZKONTZAK
Juan Sein Sein eta Leire Agirreba-
rrena Agirre, Igantzikoa eta Irungoa,
urriaren 30ean Igantzin.
Joseba IrurreVegaeta ItxaroSagas-
tibeltzaZabaleta, IruñekoaetaLeitza-
koa, irailaren 26an Leitzan.
Raul Calvo Goñi eta Gurutze Ben-
goa Muñoa, Donostiakoa eta Tolosa-
koa, urriaren 24an Leitzan.
Miguel Mª Ugalde Lizarreta eta Itxa-
soVillanuevaZeberio,Saldiaskoaeta
Lesakakoa, urriaren 10an Lesakan.
Iñaki Urrutia Lizarreta eta Itziar Bra-
ña Agesta, Elbetekoa eta Oieregikoa,
ekainaren 6an Oieregin.
Mikel Etxabarri SanMigel eta Isabel
Lakar Migeltorena, Oronoz-Mugairi-
koa eta Legasakoa, ekainaren 27an
Legasan.
Martin Opoka Mitxelena eta Maite
Iriarte Lastiri, Narbartekoak, uztaila-
ren 25ean Narbarten.
Juan Pablo Agirre Alzuart eta Mai-
der Telletxea Grajirena, Narbarteko-
ak, irailaren 19an Narbarten.
Frederic El Mouhed eta Vanesa Pi-
net, urriaren 24an Saran.

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

SORTZEAK

.

Lino INDAKOTXEA
Zubietan, 2009ko urriaren 20an

Lino bihotz garbia ta handiaren jabea
zure jatortasuna zen paregabea

zure irria eta zure umorea
beti izanen dugu gurekin gordea

Lino, asko maite zaitut.

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA
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G. PIKABEA | LEITZA
Bi urte besterik ez zi-

tuela atera zen lehenbi-
ziko aldiz krosean Judit
SaizarLeitzakokirolaria.
Eta noski, korrikalari
gazteenaren saria jaso
zuen. Geroztikezdagel-
ditu ere egin. Ez da kiro-
la egitetik bizi, baina ki-
rola egin gabe ezin du
bizi. 16 urte bete berri-
tanpalmaresbikainadu:
Nafarroako,EuskalHerri-
koetaEspainiakogarai-
penak, eta nazioarteko
parte-hartzeak tartean.
Amakirolariaizaki,txi-

kitatik sartu zen mundu
horretan: «Bost urtere-
kin Lekunberriko Itxesia
Igeriketa Taldean hasi
nintzen».Etagero,txirrin-
dularitza etorri zen: «ne-
guan igeriketa, etaudan
deus ere egiten ez nue-
nez, lagunbatekbizikle-
tan hasi nahi nuen gal-
detuzidan,etaprobatze-
ko hasi egin nintzen».
Probatu eta gustatu.
Igeriketa eta txirrin-

dularitza tartekatzenha-
si zen eta lehen garai-
penak ere orduan eto-
rri ziren.Denakaipatzea
zaila litzateke,bainaba-
tzuknabarmentzekotan,
infantilen mailan, igeri-
ketan, Euskal Herriko
200 metro libreko txa-
pelketan bigarren gel-
ditu zenekoa, edo txi-
rrindularitzan, Euskal
Herriko txapeldun, Es-
painiako Txapelketan
zazpigarren eta Espai-
niakoKopanhirugarren
geldituzenekoakdaude.

TRIATLOIAN ERE BAI
«Igerilarietatxirrindu-

lari ona bazara, zergatik
ez zara triatloian has-
ten?». Horixe proposa-
tu zion lagun batek, eta
Juditekezezkorikez,au-
rrera. Kirolarekin lotura
baldin badu, probatze-
ko beti prest. «13-14 ur-
teedukikonituenetaur-
te hartan proba bat egin
nuen.Gustatuzitzaidan,
baina ez nion garrantzia
gehiegirikeman»,adiera-
zidu.Bainahurrengour-
tean talde batean sar-
tzeaerabakizuen.Saka-
na Triatloi Taldean abia-
tuzuenibilbideberriaeta

honetanereezzenatze-
ragelditu:kadeteenmai-
lan,Espainiakotxapelke-
tetanzortzigarrenetalau-
garren postuak eskura-
tu zituen –bere adine-
koetan bigarrena eta le-
hena–, eta nazioartean
jokatzeko deia ere jaso
zuen.Horixeizanda,ha-
in zuzen, hainbestepro-
ben artean, bat aukera-
tzeko eskatuta hautatu
duena: «triatloianhasieta
bi urtera Europako txa-
pelketabaterajoateaoso
haundia izan zen».
Azkendenboraldi hau

ere bikaina izan da lei-
tzar gaztearentzat. Na-

farroako Lagunak Tal-
dearekin,Espainiakotria-
tloi eta duatloi txapelke-
tetan bigarren postuak
eskuratu ditu.
Denboraldi berria

Madrilen hasi du Saiza-
rrek.BekabatieskerBlu-
me erresidentzian dago
eta horrek entrenatzeko
aukera gehiago ematen
dizkio.«Ikastenetaentre-
natzenpasatzendutegu-
na». Hala, «07:20an jei-
ki,gosaldueta08:00eta-
tik 10:30era klasera joa-
tennaiz.10:45eankorri-
ka egitera, eta ordubete
edo ordu eta erdiko sa-
ioaren ondotik, dutxatu
eta bazkaltzera. 15:00-
etanberrizklasera,17:30
arte.18:30eanhasita,or-
du bat gimnasioan eta
ondotik, igeri egitera.
Bukatzerako 21:00-
21:30 izaten dira. Afal-
du, lagunekin pixka bat
egon eta lotara». Egun
konpletoa, beraz. Eta
hurrengourteanereegoi-
tza honetan segitu nahi
du. Kirola egiten ongi
moldatzendelajakinada,
etaikasten?:«eznaizoso
ona», aitortu digu.
Ziurgabetasunezbe-

giratzen dio etorkizuna-
ri, «ez dakit zer eginen
dudan», dio. Baina kiro-
la egiten segitu ala ez,
hortanezduzalantzarik:
«bai». Bere bizitzako
ametsa ere bide horre-
tan doa, «olinpiadetara
joatea» baita. Adin eta
dohain horiekin aukera
haundiak baditu behin-
tzat. Zorte on!

UTZITAKO ARGAZKIA

Judit Saizar.

Txiki-txikitatik datorkio kirolerako afizioa
Judit Saizarri (Leitza, 1993-10-27).
Igeriketan hasi zen, txirrindularitzari heldu
zion gero eta gaur egun triatloian ibiltzen

da. Eta ederki moldatzen da gainera. 16
urterekin, hainbat garaipen eskuratuak bai-
titu. Orain, beka bati esker, Madrilgo egoi-
tza espezializatu batean hasi du denboraldi

berria, eta Batxilergoko lehen mailako ikas-
ketak eta entrenamenduak hantxe egiten
ditu. Hurrengo ikasturtea ere han egitea
gustatuko litzaioke.

Judit SAIZAR | Leitzako triatloilaria

«Triatloian hasi eta bi urtera Europan
jokatzea oso haundia izan zen»

EGUNA BETE-BETEA
«07:20an jeiki, gosal-
du eta 08:00etatik
10:30era klasean.
10:45ean korrika egi-
tera, eta ordubete edo
ordu eta erdiko saioa-
ren ondotik, dutxatu
eta bazkaltzera.
15:00etan berriz kla-
sera, 17:30 bitarte.
18:30ean hasita, ordu
bat gimnasioan eta
ondotik igeri egitera.
Bukatzerako 21:00-
21:30 izaten dira. Gero
afaldu, lagunekin
egon eta lotara»



Kanporaketa
Asteasun
jokatuko da
azaroaren 22an

TTIPI-TTAPA | ARBIZU
Erabakia dago non

eta noiz jokatuko den
Euskal Herriko Maila
Nagusiko Aizkora Txa-
pelketaren 25. edizioa:
finalaabenduaren20an
eginenda,Arbizun (Na-
farroa), 12:30ean.
Finalean ariko diren

aizkolariak zein izanen
diren Asteasun (Gi-

puzkoa)azaroaren22an
eginen den kanporake-
tan erabak iko da.
17:30ean hasiko da le-
hia.

12 AIZKOLARIAK
Hauekdiralehenmai-

la osatzendutenak: Flo-
renNazabal(Etxarri-Ara-
natz, Nafarroa), Antonio
Senosiain (Olague, Na-
farroa), Luis Txapartegi
(Aizarna,Gipuzkoa),Jo-
xejuan Barberena (Be-
ruete,Nafarroa),JuanJo-
seLopez(Lezaun,Nafa-
rroa), Aitor Senosiain
(Olague, Nafarroa), Iña-

ki Azurmendi (Arriaran-
Beasain, Gipuzkoa),
Jexuxmari Mujika (Iba-
rra,Gipuzkoa),Joxema-
riOlasagasti (Igeldo,Gi-
puzkoa), JosebaOtaegi
(Zizurkil,Gipuzkoa),Da-
niel Vicente (Otsagabia,
Nafarroa) eta Jose An-
gelZubiaga(Meoio,Ara-
ba). Otaegi eta Zubiaga
lehenaldizarikodiraEus-
kal Herriko Maila Nagu-
siko Txapelketan.
Kanporaketakolehen-

bizikoseisailkatuekfina-
lerako txartela eskuratu-
ko dute eta azken biek
maila galduko dute.
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Antsoaingo
Daniel Sanz eta
Maika Ariztegi
iturendarra
txapeldun

TTIPI-TTAPA | BERA
91 korrikalarik parte

hartu zuten urriaren
24anBerakoGureTxo-
koa elkarteak antolatu-
tako XXIX. Lizuniagako
Igoeran. Eztegara pilo-
talekutik abiatu eta Li-
zuniagako kaxkora bi-
tarte, 4,9 kilometroko
ibilbideaosatubeharzu-
ten korrikalariek.
Lehenbiz iko hiru

postuetan borroka go-
gorra izanzenetaazke-
nean Antsoaingo Dani-

el Sanz Elduaien nagu-
situ zen, 17:38ko den-
borarekin. Bigarren La-
sarte-Oriako Gonzalo

Sukuntza izanzen,7se-
gundora (17:45) eta hi-
rugarren Ion Garraus
irundarra (17:47). Albe-

to Barberena, Manttale
taldekobaztandarra lau-
garren izanzen,18:32ko
lana egin ondotik. Le-

hen beratarra Angel
Ponbar izan zen hama-
bigarrenpostuan,Mikel
Inda hamalaugarren
izan zen, Juan Luis Ira-
zokihamabosgarreneta
Beñat Mitxelena gaz-
tetxoa hamaseigarren.

MAIKA ARIZTEGI
EMAKUMETAN
Emakumeen artean,

Maika Ariztegi ituren-
darra nagusitu zen be-
rriz ere, 22:26denbora-
rekin.BigarrenOndres-
ko Virginia Arotzarena
izan zen, 24:04ko den-
bora egin ondotik eta
hirugarren Eibarko Ane
Ziaran,27:13kodenbo-
rarekin. 91korrikalaritik
sei bainoez ziremema-
kumezkoak.

LASTERKETAK � LIZUNIAGAKO IGOERA

91 korrikalarik parte hartu dute
Lizuniagako Igoeraren XXIX. edizioan

AIZKORA � EUSKAL HERRIKO MAILA NAGUSIA

Abenduaren 20an Arbizun
jokatuko da Aizkora
Txapelketako final haundia

Floren Nazabal etxarriarra da gaur egungo txapelduna.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lasterkalariak irteera puntuan.
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Antzerkiak
BERA
XI. Kafe Antzerki
Zikloa

Azaroaren 13an, Txi-
rene Antzerki taldea-
ren Gezurrezko prin-
tzea Ikuilu ostatuan
22:00etan.
Azaroaren 27an,
Apurka antzerki tal-
dearen Han izan ezik,
hona naiz antzeslana
Xuga ostatuan.

LEITZA
‘Ate joka’ zineman

Azaroaren 21ean,
ALKE kultur taldeak
antolatuta Ate joka
antzezlana eskainiko
dute zineman
22:00etan Sara Korta-
zar, Joseba Usabiaga
eta Iker Galarza aktore
ezagunek.

ELIZONDO
Umetxoentzako
antzerkia

Azaroaren 26an, Ziri-
ka Zirkus taldeare La-
rar Larika antzezlana
ikusgai izanen da
Baztango Haur Esko-
lan, Nafarroako Go-
bernuaren Arte eta
Kultura programaren
barrrenean.

Aurkezpenak
ELIZONDO
Amaiurko gazteluaz
liburua

Azaroaren 20an Iñaki
Sagredoren El Castillo
de Amaiur a través de
la historia de Navarra
liburuaren aurkezpena
eginen da 19:30ean
Arizkunenea Kultur
Etxean.

Erakusketak
URDAZUBI
Gaur egungo pintura

Urte osoan, erakus-

keta. Ortzegunetik
igandera, 14:00etatik
18:00etara Monaste-
rioan.

ELIZONDO
Baztan Larressore

Azaroaren 6tik 27ra
Baztan Larressore
pintura erakusketa
Arizkunenean.

Kontzertuak
BERA
Leire Telletxearen
akordeoi kontzertua

Azaroaren 19an Mu-
sika Eskolaren 30. ur-

teurreneko ekitaldien
barrenean, 18:30ean
Musika Eskolan.

ELIZONDO
Folk Ametsetan

Azaroaren 15ean
Muyayos de Raiz eu-
ropar folka, 19:00etan
Arizkunenean.
Azaroaren 22an Mie-
lotxin folk euskalduna
19:00etan Arizkunene-
an. Folk Ametsetan
egitarauaren barrene-
an.

Santa Zezilia Eguna

Azaroaren 24an udal

musika eskolakoak
Elizondoko karriketan,
17:00etatik aitzinera.

BERA
Santa Zezilia Eguna

Azaroaren 26an San-
ta Zezilia eguneko
kontzertua 18:00etan
Musika Eskolan.

LESAKA
Santa Zezilia Eguna

Azaroaren 21ean mu-
sikarien eguna ospa-
tzeko Lesakako musi-
ka taldeek emanaldiak
eskainiko dituzte he-
rrian barna.

Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko Feriak

Azaroaren 13an.

LESAKA
Udazkeneko Feriak

Azaroaren 19an. Xe-
hetasunak 13. orrian.

Ikastaroak
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

Ipuin kontalariak
BERA
Haurrentzako ipuin
kontalariak

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

Ospakizunak
LESAKA
Bai Euskarari Eguna

Azaroaren 15ean
hainbat ekitaldi anto-
latu ditu Euskara Ba-
tzordeak.

ELIZONDO | 2009.11.15/22
Folk Ametsetan egitarauko bi
kontzertu

ArgazkikoMuyayosdeRaizeta
Mielotxin taldeak kontzertuak
eskainiko dituzte Arizkunene-
an, Europako eta Euskal He-
rriko folka plazaratuz.

Kontzertuak

ESKUALDEA | 2009.11
Santa Zezilia eguneko
ospakizunak herriz herri

Musikarienegunaazaroaren22a
bada ere, egun horren inguruan
hainbat kontzertu, kalejira eta
emanaldi antolatu dituzte esku-
aldeko musika eskoletan.

Ospakizunak

LEITZA | 2009.11.21
‘Ate joka’ antzeslana zineman
ALKEren eskutik

ALKE Kultur Taldeak antolatu-
ta, Sara Kortazar, JosebaUsa-
biaga eta Iker Galarza aktore-
ak lanean ikusteko aukera iza-
nen da zineman 22:00etan.

Antzerkia

azaroak 13-26

PROPOSAMENA

LESAKA
Bortzirietako aziendak
sarituko dituzte

Azaroaren 19an eginen
da eskualdean azien-
darik onenak saritzen
duen udazkeneko feria
bakarra. Behi, zaldi eta
ardi abereak plazaratu-
ko dira Lesakan eta
saria ere izanen di-
tuzte. Bertsolariek, aiz-
kolariek, artisauen era-
kusketak eta bertze
hainbat ekitaldik osa-
tuko dute eguna.
Bezperan, ohiko ajoa-
rriero lehiaketa ere an-
tolatu du Beti Gaztek.

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

bada ere, argazkilari-
tzarako afizio handia
dauka Pablo Feok eta
berakegindakoerretra-
toekin (etxeetakoateak
edopaisaiakgaitzathar-
tuta) egutegi dotoreak
argitaratu dira Leitzan
azken urteotan. Baina,
astia duenean, «nire hi-
ruumeekinegotennaiz,
beraz,bizitzarenpasar-
tehonetanhorixedani-
re aukera. Argazkiak
ateratzeaeregustatzen
zait, nola ez!». Pablok
aipatu digunez, «ume-
ak eta argazkiekiko za-
letasunabateragarriegi-
tenezdaerrezabatzue-
tan,bainabesteetanoso
aukera politak sortzen
dira.Argazkienaitzakia-
rekinpaseoederrakegi-
ten ditugu edo umee-
kin egoteko aitzakiare-
kin argazki ederrak lor-
tu daitezke bestetik».
Horregatik, asteburuko
plan ona egiterakoan,
familiaguziahartzendu
kontuan: «Plan ona?
Eguraldi ederra, goize-
an goiz etxetik atera,
egun osoa leku berriak
ikusteneman,kanpoan
bazkaldu,eta iluntzera-
ko denak leher eginak
etxeratu».

Nire hiru umeekin
egotea bizitzaren
pasarte honetako
nere aukera da

Nire aukera

Pablo FEO
Leitzako monitore okupazionala

Solasaldiak
ELIZONDO
Donejakue eta Argako
bideetaz

Azaroaren 16an Do-
nejakue eta Argako bi-
deak: elkargune bat
solasaldia antolatu du
Arizkunenean
19:00etan Baztan eta
Urdazubiko Santiago
Bidearen Lagun Elkar-
teak.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak

Azaroaren 15ean Au-
ritzera ateraldia egi-
nen dute.
Azaroaren 22an Erdiz
Bizirik ateraldia eginen
dute.

BERA
Endarlatsa-Behobia

Azaroaren 15ean bi-
degorritik ibilbidea
eginen du Larun Ttiki
mendi taldeak.

Zinema
LEITZA
Denboraldi berria

Azaroaren 13 eta
15ean Enemigos pú-
blicos filma ikusgai.
Azaroaren 20 eta
22an Vacaciones de
ferragosto filma.
Azaroaren 27 eta
29an Un cuento de
Navidad filma ikusgai.
Ostiraletan 22:30ean,
igandetan 19:30ean.

LESAKA
Sukalde kontuak

Azaroaren 14an Su-
kalde kontuak filma
ikusgai komentuan
18:00etan. Sarrera do-
an. Euskarabideak eta
Lesakako Udalak an-
tolatua.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Leiho ondoan ematen du eguna Elenak, kalera
begira, munduan egin beharrekoak eginda di-

tuelakoan. Seme-alabek Ekuadorreko neska bat
ekarri diote, etxeko lanetan laguntzeko eta etxetik
ateratzera animatzeko. Elenak, baina, bertan ge-
ratu nahi du, bere oroitzapenei atxikia. Maitasuna
eta gorrotoa, adiskidetasuna eta zeloak, bizinahia
eta etsipena... Sentimenduen nobela da Karmele
Jaioren bigarren eleberri hau, pertsonaien norta-
suna fintasunez deskribatzen duena eta, oroz ga-
in, bizitza den sinfonia erraldoiaren handitasuna
azpimarratzen duena, bere gazi-gozo eta kontrae-
san guztiekin.
Karmele Jaio (Gasteiz, 1970) kazetaria da ikaske-
taz eta lanbidez. Literaturan, bi ipuin bilduma ka-
leratu ditu orain arte: Hamabost zauri (2004) eta Zu
bezain ahul (2007), eta eleberri bat, Amaren esku-
ak (2006).

Sarako Izarraerrugby taldearenberri izatekomo-
dua ematen du bere webguneak. Gune hau ki-

rol elkarte honen bizia zabaltzeko eta iragana tin-
ko atxikitzeko antolatua da. Taldeak ezagutu nahi
dituzu?Egutegiak?etaTxapelketenemaitzak?Zo-
az Taldeak sailara. Elkartea sailean ikus dezakezu
taldeen balentria eta sailkapenak, baita hauen egi-
taraua ere. Sarako Izarraren bizitzako bere ordu
pozgarrienak, bere iragana, gaurko egoera, ekital-
diak, hauek denak Elkartearen bizia sailean aur-
keztuak dira. Album argazkiaGaleria sailean dago.
Kirol elkarte baten bizia gizakiaren arteko harrema-
netan oinarritzen da, hurbil zaitez Tribune libre sai-
lara. Elkartearekin harremanean sartzeko eta gune
hau hazteko dago Loturak saila, «denok elgarrekin
gure oroitzapenez argazkiez, ixtorioez, ... Sarako
herriak daukan atxikimendua bere izarraren baitan
azkartzeko».

Sunbillako kanpinean asteburuak lagunartean
kantari eta musika jotzen pasatu ondotik, dis-

ka berezia karrikaratu dute Jon Zubeldia (gitarra
eta ahotsa), AnttonErauzkin (ahotsa eta ahoko soi-
nua), Juan Carlos Sasso (kitarra, banjoa eta kada-
kinoa) eta Egoitz Maia (baxua, koroak) musikariek.
Eta diskari izenburua jarri behar eta nola ez: Sun-
bilatik kantuz kantu jarrio diote, nahiz eta inor ez
den sunbildarra. Diskaren azala, berriz, Jon Zaba-
letakegindu.Diskahonetan,Habanera,AstoGaixua,
Arboa gainian, Ai zer plazerra, Zazpiak oihal bate-
tik eta Loretxoa kantuak aditzen ahal dira, kanta
klasikoak baina musikari hauen bertsio bereziak
emanak. Talde honen eta diska honen inguruko ja-
kingarri gehiago 689 558490 telefonoan edo Inte-
neteko www.myspace.com/sunbilatikkantuzkantu
helbidean topatzen ahal dira.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2009

Musika airean

Liburua

KARMELE JAIO

Sunbilatik kantuz kantu

Musika

ZENBAITEN ARTEAN

Sarako Izarra errugbi
taldea sarean

Internet

sarako.izarra.free.fr
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Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
�617 627743.

Neska batek adinekoak
edo harrak zaindu edo
jatetxean lan eginen lu-
ke. �610 928049.

Emakume bat sukalda-
ri lanetan ariko litzate-
ke. Gidatzeko baimena-
rekin. �638 520090.

LANA
eskaintzak

Iparraldean eta inguruan
lan egiteko ekipamendu
sistema eta seguritatean
lanean aritzen den enpre -
sa batek komertzialabe-
har du. Euskara, gazte-
lania eta frantsesa jaki-
tea, elektrizitatean oina-
rrizko ezagutza izatea eta
norbere autoa izatea es-
katzen da. Curriculumak:
info@sidepnor.com edo
Sidepnor S.L., Cuesta de
la Encina 26, 01474 Artzi -
niega (Araba).

BERA. Egun erdiko lana
eskaintzen dut, 18:00eta-
tik 22:00etara. �648
231368.

LESAKA. Baserri batean
zaharrak zaintzeko eta su-
kaldean lan egiteko ema-
kume bat behar da. �948
637968/659 843528.

MOTORRA
salerosketak

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

Renault Clio NA-8531-

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-
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 .  Pisua
errentan emateko. Mo-
bleztatua eta berogailua-
rekin. �628 045374.
LESAKA. Bittiria karri-
kan, pisua errentan ema-
teko, Aliproxen gainean,
3. solairuan. Dena mo -
blez tatua eta gela guz-
tiak kanpoaldera. 4 loge-
la. �686 378154.

ZERBITZUAK
Bertzelakoak

LURRAK / LOKALAK
salgai

ITUREN. 1.200m2ko lur
eremua salgai. �660
368497.

LANA
eskariak

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.

ETXEBIZITZAK
erosi

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

GARAJEAK / LOKALAK
errentan eman

LESAKA. Albistur karri-
kan lurrazpiko garajea
errentan emateko. �618
962937.

IRUN. San Migel karri-
kan, Urantzu azokaren
ondoan, garajea erren-
tan  emateko .  � 619
147069.

ZERBITZUAK
Zurginak

ETXEBIZITZAK
salgai

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.
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.

BERA. 70 m2 erabilgarri
dituen pisua salgai. Teila -
tua, fatxada eta barrene-
tik irailean berritua. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea
eta trastelekua. 211.000
euro. �600 264852.

LEITZA. Amazabal kale-
an lehenbiziko pisua sal-
gai. Mobleztatua, egoe-
ra onean eta igogailua-
rekin. �649 208310 (Dei-
tu gauez).
DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.

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): 36,00 € (+6,00)

Zerri gizena
0,995 € kiloa. (-0,015)

Zerramak:
0,390€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,89 (=)
1.koa 3,59 (=)
2.koa 3,89 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,99 (=)
1.koa 3,69 (=)
2.koa 2,95 (=)

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: 8,30/9,10
8-10 kilokoak: 7,00/7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 23tik 30era bitarteko prezioak)
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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.

Mitshub ish i  L200
p ickup  -a  sa lga i .
2005ekoa. Oso egoera
onean. A/A, CC, EE eta
berde kolorekoa. Atzeko
toloda kuñan dauka eta

toldoa originala da. Re-
molkerako engantxeare-
kin. �687 544646/948
451832.

Audi TT 1.8 Quattro au-
toa salgai, 225 CV. 93.500
km. Egoera onean. Pre-
zioa: 14.000 euro. �637
781797.

Mercedes Vito Marco
Polo furgoneta salgai.
2000koa. 210.000 km.
Sukalde montatua, fre-
gadera, frigorifikoa, 4
pertsonak lo egitekoa,
berogailua eta dutxa.
�607 890923. 

ANIMALIAK
oparitzeko

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

LEITZA. Espaniel zakur
baten kumeak oparitze-
ko. �659 576969.

Arratoi zakurkumeak
opa r i t zeko .  � 628
446394.

ANIMALIAK
salerosketak

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

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

Akernanoa salgai. �616
860060.

ARANTZA. 28 ardi eta 2
ahari salgai. 948 634077.

DENETARIK
salerosketak

Sukaldea salgai, egoe-
ra eta prezio onean. �630
510918.

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

Gazteluko ALAIN
SARRATEA
FAGOAGAk 3 urte
beteko ditu aza-
roaren 20an.
Zorionak eta
musu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

ASIER LA TORRE
etxalartarrak
azaroaren 9an
6 urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat aita, ama
eta Andoniren
partetik.

JON LARRETXEA
BALLESTER gure
pottokok aza -
roaren 4an 3
urte bete ditu.
Zorionak eta 3
muxu haundi
familia guztia-
ren partetik.

MATTIN ENDARA
OTXOTEKOk aza-
roaren 7an 7 
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi bat
aita, ama, Izas-
kun eta ama -
txiren partetik.

ARGOITZ ERASUN
ORTUOSTE etxe-
ko ttikiak 2 urte
eginen ditu aza-
roaren 13an. Zo-
rionak aittatto
eta amatxoren
partetik. Muxu
asko bihurritxo!

NATALIA GOIENE -
TXE GONZALEZ

lesakarrak 6 urte
beteko ditu aza-
roaren 19an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren 
partetik.

UXUE MATXINENA

urroztarrak urte-
ak beteko ditu
azaroaren 19an.
Zorionak guraso,
amatxi eta
Urrozko osaba-
izeben partetik.
Egun ona pasa.

ANDREA eta UXUEk urteak beteko
dituzte azaroaren 25ean eta
19an. Zorionak Burlata eta
Eratsungo aiton-amonen 
partetik.

UXUE ETA ANDREAk urteak bete-
ko dituzte azaroaren 19an eta
25ean. Zorionak zuen lehengu-
suen eta osaba-izeben partetik.
Berendu goxoa prestatu.
Muxuak.

Ezkurrako MIKEL

VALDES
ZABALOk aza roa -
ren 9an 5 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat 
Berako familia-
ren partetik.

BITTOR TELLE -
TXEA ELIZONDO
lesakarrak aza-
roaren 7an 5 
urte bete ditu.
Zorionak ‘po po’
eta muxu haun-
di bat anaiaren
partetik.

Elizondoko LEIRE BALLARENA
GOIENETXEk 4 urte beteko ditu
azaroaren 16an. Zorionak aita,
ama eta ahizpa Naroaren parte-
tik. Ongi pasa eguna printzesita!

IKER eta IOAR TAINTA NOBLEk
azaroaren 12an 23 eta 17 urte
beteko dituzte. Zorionak familia
guztiaren partetik! Segi gogotsu
pilotan eta bertsotan!

AITOR eta ENEKO gure bikoteak
azaroaren 2an 2 urte beteko
ditu. Zorionak familia guztiaren
partetik. Muxu haundi bat!!!

Doneztebeko
IRATI ANDUEZA
AZPIROZek aza -
roaren 19an 6
urte beteko ditu. 
Zo rionak prin tze -
sa eta 6 muxu
haundi aita eta
amaren partetik.

AINHOA ELGORRIA -
GA INTZA. Azaroa -
ren 7an urtea
bete du etxeko
neskatxa ttikiak.
Aunitz urtez Le -
sa kako familiaren
partetik eta muxu
pottolo haundi 1.

Irungo MADDI

BAKERO ARAKA-
MAk urriaren
27an 5 urte be-
te ditu. Bere
ahizpa Nerea
eta gurasoen
partetik zorio-
nak eta 5 muxu.

NAROA GARBISU

ETXABIDE lesa-
karrak azaroa-
ren 10ean 5 ur-
te bete ditu. 
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia gu-
ziaren partetik.

ANE, Peritzeko
pottokak 3 urte
bete ditu urria-
ren 31n. Urte
askoz ama, atte
eta familia guz-
tiaren partetik.

MIKEL JUANO TE -
NAk azaroaren
8an urteak bete
ditu. Zorionak
atau txi eta ama -
txiren partetik.
Ongi pa sa
eguna zure
lagunekin!

SARAIH ALZU GA -
RAY ALZUGARAY.
Zorionak SARAIH!
Azaroaren 1ean
urtea bete du
gure ttiki mattiak.
Muxu haundia
familia guztiaren
partetik.

AIMAR ARANDIAk urteak beteko
ditu azaroaren 16an. Zorionak
etxeko mutiltxoari bere bigarren
urtebetetzean familia guztiaren
eta bereziki Ainararen partetik.
Muxu haundi bat.

AIMAR AGINAGALDE IPARRAGIRREk
4 urte beteko ditu azaroaren
24an. Zorionak eta muxu handi
bat aita, ama, Oier eta amatxi-
ren partetik.

Ezkurrako AIN-
GERU VALDES
ZABALOk aza roa -
ren 9an 5 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat
Berako familia-
ren partetik.

Ezkurrako MIKEL eta AINGERU
VALDES ZABALOk aza roa ren 9an 
5 urte bete dituzte. Zorionak
bihurritxo parea eta muxu asko
etxekoen partetik, bereziki aita
eta amaren aldetik.

Zure lagunek maite zaitugu
herriak ez du etsi.
Mendia, euskara, Euskal Herria
ezin bazterrean utzi
zure umore, zaletasunek
gugan dutenez garrantzi
lau urte luze pasatu arren
ezingo zaitugu ahantzi.

ZURE LAGUNAK
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