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Benigno Mendia
Goikoetxeari
agur jendetsua
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Askapenako bost kide, Aritz
Ganboa de Migel arbazuarra
tartean, Madrilenepaituko dituzte
astelehenetik aurrera

Sakanerria >> 7

>>3

Feriak Altsasun asteburuan
Iraila akaberan 44
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zeuden langabezian

Irurtzungo Antzerki
Zikloa, lau emanaldi
hiru asteburutan

Enpresetan lan
arriskuen
prebentzioan
lanean ari da
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1.234 sakandar zeuden lan bila izena
Yllanaren Splash keinu bidezko antzerki
emanda, aurreko urteko irailean baino
emanaldiarekin abiatuko da zikloa gaur, Aurten 34 lantegietan
314 pertsona gutxiago
>>7 22:00etan, kultur etxean
>>15 ari da horretan >>7

Izurdiagako
trenbide-pasa
kentzeko lanak
martxan
>>5

Enneco parkera
bisita gidatua
larunbat
goizean
>>3

Altsasuko Arte Bihar onddoen lurraldea
Azokak gaur
zeharkatuko du Altsasuko
zabalduko ditu
lasterketa ez lehiakorrak
ateak
>>11
>>15

2

Guaixe • 2015eko lastailaren 16a

ZORION agurrak
ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foru Plaza 23-1 • zorion@guaixe.eus
• Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:
3035 0018 47 0181012564
Eta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!

Bazkideek
deskontua
Bakarra:

Izadi
9. urte!! ZORIONAK
sorgintxo!! Oso ondo
pasa zure egunean eta
bihurria izan!!
Mila muxu.

June
ZORIONAK printze-

Onintze Lz.
Gauna Etxagibel

sa!! 3 urte!! Handitzen,
handitzen... Muxu pila
bat Altsasuko aitonamonaren partez.

Zorionaaaaak txoriburu!!! 8
urtekin, harrikoa egin daiteke eh? Muxu potolo aita,
ama eta Beñaten partez.

lastailak

Ursula Unanua
ZORIONAK zure 100. urtebetzean familia guztiaren
partez!! Segi orain bezain
pixkor eta alai. Muxu handi
bat.

16-22

ZORIONAK MARITXU! Zakua gero eta handiagoa egiten ari zaizula! Nahiko genuke besteok zure energia
izatea 41 urterekin! Asko
maite zaitugu.

Saioa Sanchez
Perianez

Hodei
ZORIONAK pilotari!!

Maite Murua
Ugalde

Zorionak maitia!!! Egun
ederra pasatzea espero dugu zure 3. urtebetetzean.
Musu pila bat zure familiaren partez.

Ongi pasa eguna eta
muxu handi handi bat,
potxolo. Etxekoen partez.

ZORIONAK sorgintxo zure
zortzigarren urtebetetzean.
Asko maite zaitugun famili
osoaren partetik.

Bazkideek:

Anariren kontzerturako sarrerak salgai dagoeneko

Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

Musika

21:00etara Altsasuko Iortia kultur
gunean. ARTebide.

Desvarios varios eta DJ Loksea.
Lastailaren 16an, ostiralean, 23:30ean
Altsasuko Lurrazpi tabernan.

Argazkilaritza

Antzerkia
Splash. Lastailaren 16an, ostiralean,
22:00etan Irurtzungo kultur etxean.
Yllana antzerki taldea.

XXIX. Argazki Rallya. Lastailaren
19an, domekan, 9:00etatik aurrera
Altsasun. Altsasuko Mendigoizaleak.

Bestelakoak

Ali Baba eta 40 lapurrak. Lastailaren
17an, larunbatean, 17:30ean Etxarri
Aranazko kultur etxean. Borobil

Enneco, haritzaren memoria. Bisita
gidatua. Lastailaren 17an, larunbatean,
10:30ean Etxarri Aranazko plazatik
abiatuta. Gida: Patxi Abasolo,

antzerki taldea.

historialaria.

Zinema

Deialdiak

Ricki. Lastailaren 16an, ostiralean,
22:00etan eta lastailaren 18an,
domekan, 20:10ean Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 16an, ostiralean, 20:00etan
Lakuntzako, Arbizuko eta Etxarri
Aranazko plazetan, elkarretaratzeak.

Etxe magikoa. Lastailaren 18an,
domekan, 17:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean.

Euskal Presoak Euskal Herrira!
Lastailaren 18an, domekan, 20:00etan
Altsasuko plazan, elkarretaratzea.

Erakusketak
IV. Arte Azoka. Lastailaren 16tik
azaroaren 8ra, astegunetan, 18:30etik
21:00etara eta domeketan 19:00etatik

Anarik eta bere taldeak Zure aurrekari penalakazken diskoa aurkeztuko dute hilaren 31n, larunbatarekin, 20:00etan Altsasuko Iortia
kultur gunean. Sakanako berrialagunek, Sakanako Mankomunitateak eta Altsasuko Udalak antolatutako kontzertua da eta sarreretatik ateratako dirua Berria
fundazioarendako izanen da.

Sarrerak kultur gunean bertan edo
www.iortiakultura.com webgunean eskuratu daitezke. Aurretik
10 euro eta egunean bertan 12tan.
Berrialagunek 2 euroko deskontua izanen dute. Erosketa aldez
aurretik egin nahi badute, sarrerak Berrian eskatu beharko dituzte (943 304345 telefonoan) urriaren 27a baino lehen eta kontzer-

tuaren egunean Iortiako txarteldegian jaso. Berriak haien kontutik kobratuko die. Egunean bertan erosten badute berrialaguntxartela erakutsi beharko dute
txarteldegian deskontua egin ahal
izateko (berrialagun bakoitzak
bi sarrera erosi ahal izanen ditu
gehienez ere deskontua aplikatuta).
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ezkaatza >>
»

Altsasu

Ferien txanda
Gaur hasita, hiru eguneko
ospakizuna feria egunarekin
despedituko da. Aurten zaldi
lehiaketa Zelai kalean izanen da

Altsasuko Udaltzaingotik jakinarazi dute Zelai kalean ezin izanen dela aparkatu ez larunbatean ezta domekan. Feria egunarekin Zelai kalea aziendak
hartuko duenez, igandean autobusak Idertzagain kalean geldituko dira, Aita Barandiaran adinduen egoitzaren ondoan.

>> Lastailak 16, ostirala
18:00etan Txupinazoa, haurrendako
jokoak eta txokolatada, Foru plazan.
Antolatzailea: Peñen batzordea.
22:00etan Gaurkotasunezko zinema:
Ricky, Iortia kultur gunean.

>> Lastailak 17, larunbata

Lastaileko feria egunak iritsi dira
Altsasura. Udalak herriko hainbat eragilerekin batera hiru egunetako egitaraua prestatu du.
Gaur, haur jolasak izanen dira
nagusi. Bihar kirola, bertso poteoa eta peñen bazkaria. Eta, etzi,
ohi bezala, feria. Domekan, bazkaldu ondoren, erremonte jaialdiarekin, zinema emanaldiekin, dantzaldiarekin eta zezensuzkoarekin gozatzeko aukera izanen da.
Ferietako berritasuna zaldi
lehiaketaren kokapena izanen da;
Ferialeku kalea utzi eta Zelai kalera leku aldatuko da. Han 65 buru

Aparkalekuak eta
autobus geltokia

Egitaraua

Zaldi-azienda aurten Zelai kalean izanen da.

izanen dira, Auritz arrazakoak
gehienak. Zaldi-azienda 19 gizonezko abeltzainek eramanen dute azokara; ia gehienak sakandarrak
dira. Zazpi mailatan lehiatuko
dira eta, gainera, Altsasuko azienda onenarendako saria ere izanen
da. Udalak guztira 2.200 euro banatuko ditu saritan. Gainera, lehiaketan parte hartzen duen buru
bakoitzeko 60 euroko garraio-saria

ordainduko zaio abeltzainari.
Pirinioetako behien erakusketan, berriz, 37 buru izanen dira.
Etxarri Aranazko bi abeltzainek
eta Bakaikuko eta Senosiaingo
banak ekarriko dituzte. Ibarreko
abeltzainen latxa ardiak, ahuntzak eta astoak ere izanen dira azokan. Bestalde, animaliak ikusi
dituzten txikiek ondoren zaldi gainean paseatzen ibiltzeko aukera

11:00etan Altsasuko ferietako
ikastetxeen arteko XXXVI. krosa. Irteera
Foru plazatik. Antolatzailea: Dantzaleku
Sakana Kluba.
12:00etan VIII. Onddo lasterketa (lehia
gabea) Irteera Foru plazatik. Antolatzailea:
Dantzaleku Sakana Kluba.
12:30ean Bertso poteoa, Julian Soto eta
Eneko Lazkozekin, Foru plazatik hasita.
Antolatzailea: Euskal Herrian Euskaraz.
14:30ean Peñen bazkaria, Lavadero
eraikinean.
16:30ean Peñen kafea, kalejira eta
merienda eta potea.
16:30ean Pirinioetako mastinen XI.
topaketa, Iortia kultur gune parean.
Antolatzailea: Espainiako Pirinioetako
Mastinen Kluba.
17:00etatik 19:00etara Bikotekako
pilota goxua txapelketaren finala Burunda
Frontoian. Antolatzailea: Altsasuko Gazte
Asanblada eta Pilotajauku. Doan.
19:00etan Japoniar bonbak, Foru
plazan.
20:00etan Peñen jaitsiera Foru
plazaraino.
19:30etik 22:00etara Dantzaldia Egan
taldearekin, Foru plazan.
22:00etan Zezensuzkoa Foru plazan.

izanen dute. Horretarako, Zubeztia plazatik pasa beharko dute.
Gartzia Ximenez eta Foru plazan 52 elikagai ekoizleren postuak
izanen dira. Handik pasatzen direnak ogia, eztia, babarrunak, pastelak, txokolateak, ahate pateak,
Idiazabalgo Gazta, barazkiak, kon-

00:00etatik 2:30era Dantzaldia Egan
taldearekin, Foru plazan.

>> Lastailak 18, igandea
9:00etatik 14:30era Diana Altsasuko
Txistulariekin.
Ganadu azoka, Zelai kalean.
Zaldi lehiaketa, Zelai kalean.
Nekazaritzako elikagaien azoka, Gartzia
Ximenez kalean eta Foru plazan.
Erreminten eta makinen erakusketa,
Otadiko Deuna plaza inguruan.
Azoka txikia, Baratzeko Bide plazan.
Ardi latxaren erakusketa, Ferialeku
kalean.
Pirinioetako behi erakusketa, Ferialeku
kalean.
XXX. Argazki rallya. Antolatzailea:
Altsasuko Mendigoizaleak.
Sakanako IV. Arte Azoka Iortia Kultur
gunean. Antolatzaileak: Artebide Taldea.
11:00etatik 13:30era Zaldi lehiaketako
sarien ematea, Zelai kalean.
Zalditan paseo bat txikientzat, Zubeztia
plazan.
17:30etik 19:30era Erremonteko
partidak, Burunda Frontoian. Doan.
Afizionatuen partidua: Rodriguez-Garces /
Barrikart-Otano.
Profesionalen partidua: Ezkurra-Endika /
Uterga-Etxeberria III.
17:00etan Familian ikusteko zinea:
Magiaren etxea, Iortia kultur gunean.
19:00etatik 21:00etara Dantzaldia Duo
Luisyana taldearekin, Foru Plazan.
20:10ean Gaurkotasunezko zinea: Ricky,
Iortia kultur gunean.
21:00etan Zezensuzkoa, Foru Plazan.

tserbak, txistorra, taloak, hestebeteak eta beste erosteko aukera izanen dute. Otadiko Kristo Deuna
plazak, atzera ere, nekazaritza eta
abeltzaintzarekin zerikusia duten
erreminta eta makineriako postuak eta bitxikeri eta poltsa salmentarako 23 postu hartuko ditu.

SAKANA

Enneco interpretazio zentroa
ezagutzeko bisita gidatua
Larunbatean, 10:30ean, Etxarri
Aranazko plazatik abiatuta

Etxarri Aranazko Basopokalean
pixkanaka, auzolanean, sortzen ari
da Enneco, haritzaren memoria
interpretazio parkea. Euskal estatuaren memoria historikoa berreskuratzeko helburua du parkeak.
Sustatzaileen esanetan, “gure iragan historikoa eta politikoa, zein

oraina, ezagutu nahi duen pertsona eta eragile orori zuzendutako
proiektu bat da”.
Baina Etxarrin itxura hartzen
ari dena “parke tematiko bat,
museo etnografikoa, erakustoki
bat, edota artxibategi historiko
bat baino askoz gehiago izanen da.
Elkargune bat izanen da, denon
ahotsa entzun gai egonen dena.

Jakintza eta esperimentazio ibilbide bat, ikaskuntza elkar eragilean eta aurkikuntzan oinarritua.
Paregabeko inguru natural batean, ohiturak, arteak eta kulturak
bat egiten”.
Proiektua zertan den ezagutu
nahi dutenek Patxi Abasolo historialariaren eskutik ezagutzeko
aukera izanen dute bihar. Akabe-

Abasolok Enneco proiektua zertan den azalduko du biharko bisitan.

ran auzatea izanen da. Nafarroa
Bizirik fundazioak sustatu Enne-

co, eta Etxarri Aranazko Udalak
lagundu du.
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astekoa
Xabier Reparaz Extramiana

Guztia nahi
Asteburu honetan sakandar euskaltzaleari badatorkio urteroko
urriko erronka. Alde batetik, Altsasuko feriak, behor eta behi bikainen artean animalia eder hauen
lurrunean nahastu eta zaldi izter
zabalenak goraipatzeko aukera
paregabea. Feria eder honen postu amaigabeetan Euskal Herriko

izkina desberdinetatik etorritako
artisau eta ekoizleak beren produktuak eskaintzen. Autora beti, gazi
edo gozo, poltsa bete jaki. Bestalde, Elizondoko Baztan Ikastolak
antolatutako Nafarroa Oinezko
besta ederra dugu. Kontzertu, ikuskizun eta ederki pasatzeko hamaika apustu bertan. Euskara Nafa-

rroan bultzatu eta ikastolen lan
nekaezina laguntzeko aukera. Zaila bat baztertzen, erronka bat euskara eta Euskal Herria maite dituenarentzat.
Gazteago ginenean ez zegoen
halako eztabaidarik. Larunbat
gaua Altsasun, behor eta zezenak
ez, baina beste mota bateko gana-

dua aztertuz pasa. Artisaurik ez,
baina tabernak lepo. Lorik egin
gabe, Nafarroa Oinezko autobusa hartu, lo kuluxka egin (batzuetan urrun bazen hobe) eta
jarraian antolatutako zirkuituan
txertatzen ginen lehenengo txozna topatu eta kontzertuen musikapean leher egin arte. Ongi pasa-

tzeko hamaika aukera. Gazteak
guztia nahi du horretarako sasoia
duen bitartean. Denborak behartzen gaitu aukera egitea, bata
edo bestearekin gelditzea. Bidean aukeratzen ikasi badugu hobe.
Penaz baztertuko duguna, aukeratzen dugunaren pre zioa.
Hurrengo batean izan behar!

barrutik kanpora

Udazkeneko gau bateko ametsa
Pentsatzekoa da, joan zen asteko
asteazkenean, Arantxa Quiroga
ez zela ohi baino aldarte hobearekin ohetik altxatu eta bat-batean bururatu zitzaiola “hara, gaur
ponentzia berri bat aurkeztu
behar dut”; are gutxiago, ostegunean, biharamunak jota, ponentzia erretiratu behar zela, etsaiak
politikoki erabil dezakeen aitzakian. Pentsatzekoa da proposamena egungo egoeraren hausnarketa batetik zetorrela, eta lehenago edo geroago ibili behako den
bake-bidean ekarpen bat egiteko

egina zela.
Etxerati, erakunde gisa, ez dagokio balorazio politikoa egitea,
esperantzagarria zen eta oraingoz ezerezean gelditu den jarrera aldaketa horretaz. Besterik
gabe, txanponaren bi aldeak.
Ifrentzua, bakearen bidean aukera ezin hobea galdu dela eta, beste behin ere, argi gelditu dela erabakiak non eta nork hartzen
dituen: non, gatazkaren ondorio
mingarrienak jasaten diren euskal herri honetatik kilometro
askotara; nork, gatazka eta haren

ondoriozko samina beste interesekin erabiltzen duen Estatuak.
Aurkia, Quiroga andreak bere
narruan probatu behar izan duela Estatu horrek gure herri menderakaitz honi aplikatu dion botika; eta, are inportanteagoa dena,
oraingoan ez baina etorkizun
hurbil batean blokeo egoera hau
gainditze aldera eman beharreko pauso bat ageri-agerian gelditu dela.
Biktimen elkarte batzuk Estatuaren arrimura hazi dira, eta
horrek halako punturaino elika-

tu ditu, non haren politika baldintzatzeko indarra hartu duten.
Elkarte horien buruak, biktimen
izenean lortu duten botereak liluratuta, eragile politiko bihurtu
dira; hartzen diren erabakiak
politikoki zuzenak diren edo ez
juzgatzeko epaile eta alderditzat
dute beren burua, eta alderdi
gehienak beren diskurtso paternalistaren ondorioak ordaintzen
ari dira, bai baitakite elkarte
horiekiko jarrera bat edo beste
izateak botoak eman edo kendu
egiten duela. Testuinguru horre-

tan kokatu behar da, gure ustez,
Quirogaren keinu zapuztua.
Eta testuinguru horretan, gogoratu beharra dago Etxeraten ibilbideak hasiera eta akabera duela, eta helburu zehatza: euskal pres o e t a i h e s l a r i p o l i t i ko e n
eskubideak defendatzea eta eskubide horien urraketak salatzea;
eta gure ibilbidea bukatuko da
azken euskal preso eta iheslari
politikoak etxean ditugun
momentuan bertan.
Sakanako ETXERAT

hara zer dien

Kontsumitu eta gero traﬁko istripuetan hildakoen perﬁla
Udazkena heltzearekin batera
eguneroko eginkizunei ekiten
diogu berriro modu trinkoan.
Honen harira, momentu egokia
da gure buruari buruz hausnartzeko eta ea benetan ikusten ditugun gure kontsumo ereduak
harrarazten dizkigun arriskuak.
Toxikologia eta Auzitegi Zientzien Institutu Nazionalak egindako 2014ko memoriak trafiko
istripuetan hildakoei buruz
eskaintzen dituen datuek zera
adierazten dute: hildako guztien
(614) ehuneko 39,09k (240) drogaren bat hartu zuen. Nafarroan 7
hil ziren, 2013an baino bat gutxia-

go, eta jaitsiera hau positibotzat
jo dezakegu.
Drogaz ari garenean, alkohola
barne, gazteek arazo gehienak
dituztela uste dugun arren, azpimarratzekoa da trafiko istripuetan hil direnen gehiengoak 41 eta
50 urte bitarte zituztela eta alkohola edaten zutela. Gainera, istripu gehienak astegunetan gertatzen dira.
Bigarrengo talde batean kokatzen dira 60 urtetik gorakoak,
eta, azkenik, 31 eta 40 urte bitartekoak. 21etik 30 urtera bitartekoak jasaten dituzte istripu hilgarri gutxien, nahiz eta astebu-
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ruetan gertatzen diren istripu
hilgarrien gehiengoa pairatzen
duten. Agian honelako ikerketek lagundu ahal digute gure kontsumo erak aztertzen eta horren
ondorioz modu egokian ekiten.
Kontsumitzen duen pertsona
orok ez du egiten neurriz kanpo
edo ez du izaten arazo larririk,
noski. Ondo legoke galderatxo
batzuen laguntzaz gure burua
ebaluatu eta horren arabera ekitea. Zazpi galdera hauek gure
kontsumitzeko erak arazoak sortuko dizkigun jakiten lagunduko
digute. Alkoholarekin lotuta daude, berau delako gehien kontsu-
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mitzen den sustantzia, baita ere
merkeena eta errazena lortzeko.
Gainera hauxe da arrisku pertzepzio txikiena duena.
Egon al zara inoiz alkoholaren
eraginaren menpe istripu bat eragin zezakeen egoera batean?
Edan al duzu inoiz nahi zenuena baino gehiago?
Zure gizarte sarea baldintzatzen al du alkoholarekiko erlazioak?
Erabili al duzu inoiz alkohola
zure bestelako arazoetatik aldentzeko?
Eragiten al dio alkoholak zure
lan egoerari?

LAGUNTZAILEAK:

Edaten duzun moduak eragozpenak sortzen dizkizu?
Eragiten al dio alkoholak zure
familiako erlazioei?
Galderen gehiengoari baietz
erantzun badiezu, agian laguntza
eskatzeko unea iritsi da. Hasiera batean zure familia eta lagunarteko inguruan izan daiteke,
edo zuzenean osasun zentroetan
edo gizarte zerbitzuetan laguntza
profesionala eskatu ahal duzu.

Sakanako Prebentzio
Programetako teknikariak

BAZKIDEAK
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ASIAR LIZTORRAREN HABIAK: Aste honetan Izurdiagan eta agorrilaren 22an Olatzagutian. Asiar liztorraren habi bana
agertu ziren. Izurdiagan zuhaitzetako hos-

toak erori ondoren ikusi zuten. Olatzagutian, berriz, eskolako atzeko aldean zegoen eta suhiltzaileek hura kendu zuten.

sakanerria >>

SAKANA

Euskalgintzako eragileen koordinaziorako batzarra
Gaur, 18:00etan, Etxarri Aranazko
kultur etxean

Sakanako Euskalgintzaren Bilgunea (SEB) ikasturte berrira begira batzar irekia deitu du. Gaurko
bileran lehenik eragile bakoitzak
ikasturte honetarako dituen egitasmoen berri emanen du bizpahiru minututan.
Elkarren egitasmoen berri izanik, ikasturte berrirako Sakanarako lan ildo bateratuak izan daitezkeenak jorratuko dituzte. SEBetik euskararen presentzia eta
erabilera eremu ezberdinetara

»

zabaltzeko dinamika anitza plantatzen dute: osasuna, turismoa,
merkataritza, lana-enpresa eta
eskolaz kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen. Horretarako
zuzenean inplikatutako eragile
eta elkarteekin egin beharreko
lanketa aztertuko dute. Sakanan
euskara balio gehitua dela nabarmendu eta euskararen eskaera
soziala sustatu nahi dute, hizkuntzaren aldeko kontzientzia hartzearekin batera.
SEBetik adierazi dute “herrietan eta eremu ezberdinetarako lan

Aurreko ikasturtean hasi ziren euskalgintzako koordinazio bilerak egiten.

Izurdiaga

Lur mugimenduekin aurrera doaz
trenbide-pasa kentzeko lanak
Nafarroako Gobernuak Sustapen
Ministerioarekin eta Renfe/Adifekin sinatutako akordioaren arabera Izurdiagakoa da Sakanan
kendu beharreko azken trenbidepasa. Hura kentzeko lanak agorrila akaberan hasi ziren. Aurretiko
markatze lanen ondoren, irail
hasieran lur mugimenduak egiten
hasi zen makineria.

»

dinamika orokor eta anitza” planteatzen dutela, baina gaurko batzarrean “ideia osatu, adostu, aldatu...
eta zehazteko tartea” izanen dela.
Hala ere, hausnarketa aurretik egina eramatea eskertuko lukete, “bilerako lanketa errazagoa izateko”.
Gaurko batzarrean “dinamika bera
zehaztu eta dinamika aurrera eramateko modua landu beharko genituzke, orokorrean bada ere”. Adostutako dinamikak aurrera eramateko talde eragilea osatzea ere
aurreikusten da. Lau kidez osatua
izatea proposatuko dute.

Izurdiagako Kontzeju buru Luis
Migel Beraza Ameztegik esan digunez, lehenik San Juan auzoa eta
A-15 autobia azpiko zubiaren arteko errepide berria eginen da. 1.234
metroko luzera edukiko du, 3,50
metroko zabalerako bi erreiko galtzada eta 0,50 metroko bazterbideak alde banatan. Errepide berriaren mutur banatan biribilgune

bana izanen da. “Lan horiek udaberrirako despeditu nahi dituzte
eta, orduan, behin betiko itxiko
dute trenbide-pasa. Gainera, herriko bi auzoak lotzen dituen errepidea kale bihurtzeko lanak egin
beharko dira”.
Heldu den urteko agorrilerako
despedituko dituzte lanak. Haiek
dauden bitartean kontzejua eta

357 ibilgailu
Eguneko bataz besteko trafiko
intentsitate hori du Izurdiagako
trenbide-pasak. Ibilgailuak hura
ez zeharkatzeko segurtasun sistemak askotan izan ditu akatsak
eta susto ugari izan dira han.

udala “gainean” izanen direla esan
digu Berazak. Excavaciones Fermin
Oses, S.L. enpresa ari da lanak egiten eta euren truke 2.167.232,88 euro
jasoko ditu (BEZa kanpo).

Lanengatik tentuz gidatu behar da.

Etxarri Aranatz

Udalak etxarriarrak udaletxean
aulkia hartzera gonbidatu ditu
Udalak bederatzi lan talde osatu
ditu eta haietan parte hartzeko
gonbitea luzatu du

Etxarri Aranazko Udalak parte
hartze ordenantza arautua du eta
haren bidez arlokako erabakiak
batzordeengan delegatuta ditu.
Ordenantza hori eta parte hartze
plana EtxarriaranHazten izenarekin eta irudi korporatiboarekin
irudikatzen da. Legegintzaldi
berriarekin batera, Etxarri Aranazko Udalak 9 batzorde eratzea

erabaki du eta etxarriarrak bertan parte hartzera gonbidatu ditu.
Eneka Maiz Ulaiar alkateak esan
duenez, “udal taldeak parte hartzea
eraldaketarako tresna gisa ulertzen du. Herritarrak boteretzeko
tresna da. Herritarren parte hartzeak aktiboa, kalitatezkoa, erabakitzailea, eraikitzailea eta eraldatzailea izan behar du eta horretarako udalak boterea konpartitu
egin behar du”. Alkateak adierazi
duenez, “Etxarriko Udala prest

Egutegia

>> Lastailak 29, osteguna

>> Lastailak 21, asteazkena

Ingurumen batzordea: Txukundu ditzagun
gure bazterrak.

Euskara batzordea: euskara lantaldeen
balantzea: talde eragilea, arnasguneak…

>> Lastailak 22, osteguna
Gizarte lan batzordea: identifika ditzagun
etxarriarren gabezia sozialak.

>> Lastailak 28, asteazkena,
Aukera berdintasun batzordea: egin
dezagun indarkeria matxistaren kontrako
protokoloa.

Etxarriarrak udaletxe aurrean.

dago delegazio eta ordezkaritza
kulturatik, norberaren ardura eta
parte hartzea oinarri duen kulturara bidea egiten jarraitzeko”.
Udalak batzorde bakoitzaren
aurkezpen bilerarekin egutegia

>> Azaroak 4, asteazkena
Etxarri gogoan batzordea: non daude
gerra zibilean eraildako etxarriarrak?

>> Azaroak 5, osteguna
Basogintza batzordea: arautu dezagun
basoko pisten erabilera.
* Aurkezpen batzarrak 19:00etan izanen
dira, udaletxean.

osatu du eta helburuak izan daitezkeenak ere aipatu ditu. Dagoneko
Parte hartzea eta Komunikazioa,
Merkataritza eta Azokagintza eta
Kultura eta Kirola batzordeen aurkezpen bilerak egin dira.
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Arbizu

Txistorra protagonista

Uharte Arakil

Hilberria

taldi izan zituen: hildako txerria
zatitzea; txerrikiarekin egindako
hainbat produktu eta beste. Zotola eta han zeuden txerriak batez
ere haurrak erakarri zituzten.

Sukaldaritza lehiaketa

Pintxo lehiaketako saritua, Aitziber Turunbai, txapela eskutan duela.

Zazpigarrenez Txistor Eguna ospatu zen herenegun eta aurrekoetan
bezala jende ugari erakarri zuen
Arbizura. Kale nagusian jarritako 30 postuetan denetarik erosteko aukera izan zuten arbizuarrek
eta bisitariek. Txistorra ere, jakina. Eguneko produktua dastatze-

»

ko aukera izan zen. Arbizu Hestekiak, Laket eta Flores Hestekiak
enpresek emandako 168 kilo txistorra pintxo modura banatu ziren.
Eta haiekin batera baso bana ardo.
1,5 eurotan guztia.
Erosi eta jan-edanaz aparte,
Txistor Egunak hainbat erakus-

Txistorra osagai nagusi zuten
zazpi pintxo aurkeztu zituzten
lehiaketara: Argibidea, Baxerri,
Juanito, Kiroldegia, Olatzea eta
Ekokanpina. Azken horrek eskuratu zuen 300 euroko saria. Epaimahaiak lehiaketara aurkeztutako pintxoen maila nabarmendu zuen eta irabazlearen inguruan
adierazi zuen zapore oreka zuela. Aitziber Turunbai sukaldariak prestatutako Fantasia pintxoa patata purea, gorringo likidoa eta txistor raz beteriko
hostopila da, laranja eta pistatxo
eta tipulin kurruskaridun kalabaza kremaz lagunduta.

Altsasu

Gaztetxearen ametsak bizirik dirau
Hala adierazi zuten larunbatean
Altsasuko Gazte Asanbladako
(AGA) kideek gaztetxearen 25. urteurrena dela eta emandako prentsaurrekoan. Ametsa bizirik iraunaraztearen ardura 25 urte horietan handik pasatu direnena dela diote
AGAkoek. Aldi berean, gaztetxeak
“herritik herriarentzat lanean” beste 25 urte edo gehiago irautea espero dutela gaineratu zuten.
Epe hurbilera begira, urteurren ospakizunen barruko egitarauaren barruan, besteak beste,
domekan jokatuko den pilota
goxua txapelketako finalak eta

»

Boluntarioek XIV. mendeko zubia
garbitzeko lanak egin zituzten agorrila akaberan eta horretan ari zirela hainbat matxura opatu zituzten
bidean. Agerikoak dira, esaterako,
ibilgailu handi batek zubiaren ezkerreko petrilean egindako zartatua
edoibaiazbestaldekooinarriababesteko uretan dagoen harrizko egituran dagoen zuloa. +www.guaixe.eus

Kalderete lehiaketan parte hartu zuten guztiak argazkirako jarri ziren.

azaroaren 14rako prestatu duten
egun osoko ospakizuna dituztela
adierazi zuten. Bazkaria, kalejira
eta Zea Mays, La Viuda Negra,

Raperos de Emaus, Ebri Nigth eta
Train to Roots taldeekin musika
jaialdi handia izanen direla aurreratu dute. +www.guaixe.eus

Konponketa lanak kanpo santuan
Hilerria berritzeko lanak Construcciones Bakaikoa enpresak aurreko
astean hasi zituen. Egin beharreko
lanak hilerriaren ipar-mendebaldean egiten ari dira: teilatua berritu, horma-hilobien aurrealdea txukundu eta hezurtokiari leihoa jarri.
Lanak azaroaren 1erako, domu santu egunerako, despedituko dira.
6.171eurokoaurrekontuadutelanek.

3.500 kilo baino gehiagoko
ibilgailuak ezin dira herri
iparraldean dagoen zubitik pasa eta
industrialdeko ingurabidea erabili
beharko da

»

Bakaiku

Hilerriko ipar-mendebaldea
berritzen ari dira

Zubi zaharretik
pasatzeko pisu
muga

Euskal eta festa
BigarrenezUhartenGukGureakelkarteak Euskal Festa antolatu zuen.
Herrian euskal kulturari bultzada
eman eta hura hauspotzen ari direnei aitortza egin zien antolakuntzak
eta bide horretan segitzeko animatu
zituen. Euri tanta batzuk gora-behera erraldoiak, dantzariak, kantariak
eta aurreikusitako egitaraua bete
egin zen. Herri bazkarian 150 lagun
elkartuziren.Dantzaldiarekindespeditu zen ospakizuna 2017ra arte.

»

Etxarri Aranatz

San Juan baleontzia
ezagutzeko irteera
XVI. mendeko baleontzi bat nola eraikitzen den ezagutzeko aukera izanen dute etxarriarrek hilaren 24an.
Udalak eta jubilatu elkarteak antolatuta, Pasai Donibanera irteera
antolatu dute. Autobusa 9:00etan
aterako da Etxarritik. Albaola itsas
kultur faktoria bisitatuko dute.
14:00etan bazkaria izanen da.
19:30ean buelta hartuko dute.

Izen ematea
Astelehenera arte eman daiteke izena Udaleko Kultura Zerbitzuan (948 460 930 eta
info@etxarriaranatz.eus) edo
jubilatu elkartean. 35 euro bazkariarekin eta 15 gabe.

Mendiari agurra
Larunbatean hil zen Benigno Mendia
Goikoetxea. Urdiainen jendetzak
despeditu zuen astelehenean

“Auzolana, elkar-lana, parte-hartzea, proiektuarekiko konpromiso
irmoa erakutsiz, eta hori guztia
umorean jantzita, giro alaian egina,
koadrila giroan, eta ez betebeharrez, baizik eta bihotzez hala behar
duela sentitu eta uste dutelako”.
Benigno Mendia Goikoetxea eta
bere lantaldea hitz horiekin omendu zituen Nafarroa Oinezek Zangozan joan den urtean. Ikastolen festa bezala, beste hainbat herri ekimen lagundu ditu Mendia buru eta
bihotz zuen lantalde horrek, herri
bazkari eta afariak antolatuz, herrigintza eta eragileak elikatuz.
Iñigo Aritza ikastolako urteroko festa Urdiaini antolatzea tokatu zitzaion
2005ean.Gurasourdiaindarrekeurek
bazkariaprestatzeaerabakizuten.TintiniturrielkarteaetaikastolareninguruantaldeasortuzenetaGuaixenegindako elkarrizketan Benigno Mendiakberakgogoratzenzuenez,“lehen
bazkarihartan200lagunbilduginen.
UrtehartanbertangureOinezagenuen
eta 500 lagunendako bazkaria egiteraausartuginen”.OndorengoOinez
guztietan izan da taldea, olaztiarren
eta makina bat sakandarren laguntzarekin handitu zena.

Lantaldeaz
Mendia azpiegiturez eta erosketaz
arduratzen zen, eta sukaldari ere aritzen zen. Mendiak gidatutako lan taldea Nafarroa Oinez eta herri-bazkarien artean banatzen zen. Data jakin
batzuetan bi taldeek bat egiten zuten
lanean. Izan ere, Sakanan eta kanpoan, makina bat kolektibo eta eragile
lagundudituMendiakgidatutakotaldeak. Guaixeko elkarrizketa hartan
Mendiak esan zuenez, “herri bazkariarenhelburuadiruaateratzeabada,
enpresa bati enkargatuta ez da ezer
ateratzen”. Lantaldea gidatuz laguntza handia eman die eragile askori.
Gainera, azpiegitura handia lortu du
taldeak; huraalokatuzlortutakodirua
azpiegituran bertan inbertitzea zen
bidea.Urdiainenere,AitziberetaTitiniturri elkarteetan esaterako, makina bat lan egina da Mendia.
EgindakolanakSakananereizanzuen
aitortza. 2012an Sakandarren Eguneko antolatzaileek Urrezko Aitzurra eman zioten. Sariak herrigintzan
lanean aritzen diren pertsonen lana
aitortzenzuen.Orduanantolakuntzako Gorka Ovejerok azaldu zuenez,
urdiaindarra “bizitza guztia darama
herriko festa, euskararen aldeko ekimen edo Altsasuko ikastolaren aldeko lan isil eta agerikoa ez dena egiten”. Mendiak lekukoa gure esku utzi
du.IgandeanNafarroaOinezekopaella prestatzen ariko da bere lantaldea, “berak hala nahiko zuelako”.
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SAKANA
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Arruazu

Askapenaren kontrako auzia
astelehenean hasiko da
Aritz Ganboa de Migel eta erakunde
internazionalistako beste lau
kideendako seina urteko espetxe
zigorra eskatzen dute

Langileak Utzuganen trebatzen. Artxiboa

SEE 34 enpresari lan
arriskuen prebentzio
sistemetan aholkatzen ari da
Langileen lan arriskuen prebentzio maila hobetu asmoz, Sakanako Enpresarien Elkartea (SEE)
aurten ibarreko 34 enpresetan ari
da lanean. Horretarako, SEEtik
teknika edo antolakuntza arlo neurriak sustatzen ari dira. Horien
artean daude, besteak beste, Prebentzio Planak eraginkorki ezartzeko aholkularitza ematea edo
egungo legedira egokitzeko enpresetan dauden prebentzio sistemen
berrikusketa.
Cristina Irisarrik gogorarazi
duenez elkartearen sorreratik,
“duela 20 urte baino gehiagotik,
SEEren kezka eta eginkizun nagusietako bat ibarreko enpresetako
langileen lan baldintzak eta segur-

tasuna hobetzea izan da”. Irisarrik
nabarmendu du ibarreko enpresa ehunaren zati handienak 50
langile baino gutxiago dituela “eta
joan den urteko datuen arabera,
tamaina horretako enpresetan
gertatzen dira lan istripuen erdia”.
Lan Arriskuen Prebentzio legedia indarrean jarri zenetik elkarteak eta enpresek egindako lana
azpimarratu nahi izan du Irisarrik. Arriskuen Prebentzio Planak
ezartzen eta hobetzen SEEk egindako lanak Nafarroako Gobernuaren aitortza jaso zuen 2001ean,
Lan Segurtasunerako saria jasotzean. Elkarteak bere ibilbidean
300etik gora jarduera egin ditu arlo
horretan. +www.guaixe.eus

Espainiako Auzitegi Nazionalean
Askapenako bost militanteen kontrako epaiketa astelehenean hasiko da. Haiekin batera Askapena,
Askapeña konpartsa, Elkar Truke eta Herriak Aske elkarteak
legez kanporatzeko eskaerak daude. Erakunde internazionalistari
“ETAren agindupeko egitura” izatea egotzi diote. Baita harendako
“kanpoko babesak” lortzea, “elkartasun batzordeak” sortzea, Europako eta munduko gizarte foroetan aritzea eta brigadak antolatzea
leporatu zien ere.
Altsasun egin zen herri epaiketaren ondoren Ganboak haiena
“oso kate luze bati lotutako beste
epaiketa politikoa” zela nabarmendu zuen. “Herri honi dagozkion eskubide zibil eta politikoak
urratzera datorren beste epaiketa politiko bat da”. Espainiar estatuak “etengabe askatasun demokratikoak zanpatu nahi ditu. Herri
honek behar dituen askatasun
demokratikoak bere borondatez
aurrera modu askean egin ahal izatea ekiditea bilatzen du”.

Ganboa herri epaiketan izan zirenei zuzentzen

Salaketa
Euskal inter nazionalismoa,
“internazionalismoa ulertzeko
modu bat” epaituko zuela esan
zuen Ganboak: “gure herriaren
askapen proiektuan txertatua
dagoen ikuspegi internazionalista. Hau da, gure elkartasun ekarpen handiena gure herriaren askatasunean oinarritzen duena eta
gainontzeko herrien askatasuna
beharrezkotzat duena”. 1987az
geroztik brigadetan aritutako pertsonak “euskal internazionalismoak aurrera egin dezan kapital”
handia direla gaztigatu zuen.
Madrilen espainiar estatuaren

SAKANA

Agorrileko etenaren ondoren,
irailean langabeziak behera egin du
Irailaren akaberan 1.234 sakandar
zeuden lan bila, aurreko hilean
baino 44 gutxiago

1.234 sakandar langabe zeuden
iraila despeditzean. Urte hasieran
baino 405 gutxiago dira eta aurreko urteko irailarekin alderatuta 314
gutxiago. Sakandarrak Nafarroako populazioaren %3,19 izanik ibarreko langabeak %2,99 dira.
Generoari erreparatuta, ia
hamar langabeetatik sei emakumezkoak dira, 732 (%59,32 eta
aurreko hilean baino 1 gehiago).
Gizonezko langabeak, berriz, 502
ziren (%40,68 eta 45 gutxiago). Adi-

nari dagokionez, 45 urte edo gehiago dituzte 615ek (%49,84 eta 15
gutxiago). 25 eta 44 urte arteko langabetuak 492 dira (%39,87 eta 52
gutxiago). 25 urtez azpikoak 127
dira (%10,29 eta 23 gehiago).

Sektoreak
Zerbitzuen arloan lan egin nahi
lukete 753k (%61,02 eta 18 gutxiago); industrian 282k (%22,85 eta 39
gutxiago); eraikuntzan 85ek (%6,89
eta 1 gutxiago); lehen sektorean 28k
(%2,27 eta 5 gehiago).Aurretik lan
egin ez dutenak 85 dira (%6,97 eta
9 gehiago).

Langabezia herrika
Herria
Langabetuak
Arakil
35
Irurtzun
138
Irañeta
6
Uharte Arakil
39
Arruazu
4
Lakuntza
48
Arbizu
53
Ergoiena
8
Etxarri Aranatz
124
Bakaiku
14
Iturmendi
23
Urdiain
21
Altsasu
606
Olatzagutia
100
Ziordia
15
Sakana
1.234

+www.guaixe.eus

Aldea
2
5
0
-1
-2
-1
-8
0
-14
1
1
-4
-30
9
-2
-44

Langileria makinen ondoan.

“jarrera inperialista epaitu eta
salatu” eginen dutela azaldu zuen
Ganboak. Horregatik, euren militantzia internazionalista “harro
eta ozen” aldarrikatuko dute.
“Internazionalismoa defendatuko
dugu. Brigaden, elkartasun kanpainen beharra, joan-etorriko elkartasun kanpainen beharra… Askapenak eta herri honetako eragileek
e giten
duten
lan
internazionalista aldarrikatuko
dugu”. Auzi saioak astelehenean,
asteartean eta asteazkenean izanen
dira. Baita hilaren 25ean eta 26an
ere. Epaiketa bi aste barru, azaroaren 2an despedituko da.
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Irurtzun

Bitartekaritzaren alde busti
Foru plazak hartu zuen, beste
behin, Itxipuru taldearen 2. eskuko azoka. Udazkeneko egun betean euria txikia izan zen gonbidatua. Horrek jendea etxean bertan
goxo egotera eta kalera jende
gutxiago ateratzea ekartzen du,
eta igandean hala izan zen. Bestetik, azokak tamaina txikiagoa
izan zuen. Antolatzaileek azokak
behar duen azpiegitura guztia
behar bezala antolatzeko nahikoa
lagun ez zituela ikusi zuen ostiralean eta tamaina txikiagokoa
egitea erabaki zuen. Hala, azokan,

»

Afaria
Proiektua laguntzeko lastailaren
24an, larunbatean, afaria izanen
da Iratxo elkartean. 22ra arte
eman daiteke izena.

Azokan arropa ugari jarri zen salgai. Artxiboa

arropa, liburuak eta beste zenbait
objektu izan ziren.
Bigarren eskuko azokak bidea
egina du eta edizio guztietan beza-

la irurtzundarren eta bisitarien
bilgune bihurtu zen atzera ere.
Euria gorabehera, giro polita sortu zen plazan. Ohikoa den bezala,

taberna, haurrendako jolasak,
henna marrazkiak eta lagundutako proiektuari buruzko informazio kanpaina izan zen. Igandeko
azokako etekinak, 850,25 euro,
Sakanako Mankomunitatearen
Immigrazio Zerbitzuaren Kulturaarteko Bitartekaritza Zerbitzuaren
(KBZ) segida bermatzera bideratu zen. Haren bidez sakandarren
arteko ongi ulertzea sustatzen da.

»

Arakil / Irurtzun

Etxeberri

Sakanako Mankomunitateko Ur
Zerbitzuak, horrela Arakil aldeko
ur hornidura bermatzeko. Aurreko urteetan bezala aurten ere sare
nagusi horren zati bat berritu dute.
Lan horietarako Mank-ek ez du
inolako diru-laguntzarik izan. Lau
km-ko hoditeria zatia konpontzea

Lastaila hasieratik Tüv Rheinland
Navarra, S.A.ko langileak Sakanan
daude. Nekazaritzarako ibilgailuei
eta ziklomotorrei Ibilgailuen Azter-

»

keta Teknikoa egiten ari zaie, herriz
herri. Sakana gehiena egina dute,
baina heldu den asteazkenera arte
ibarrean segituko dute.

Urdiain

Bentaldeko saneamendu
sarea berrituta
Sakanako Mankomunitatearen
Ur Zerbitzuak Bentalde auzoko
saneamendu sareko 80 bat metro
hoditeria berritu ditu. Fernando
Floresek azaldu digunez, “aurretik zegoen hoditeriak gorabeherak zituen, ez zuen aldaparik eta
bete egiten zen”. Hoditeria berria
jartzearekin batera pisuetarako
hartune berriak jarri dituzte.

Hala, ur zikinak behar bezala
jaso eta ur araztegira eramaten
dira orain. Lanek 15.000 euro
aurrekontua izan dute.
Urdiaingo Udalak, bestalde,
dermioaren iparraldean dauden
Maubiako eta Sarabeko pistak
konpondu ditu irailean. Lan horiek
egiteko 36.000 euro inguru bideratu ditu.

ALTSASU

Olio aldaketetan %30eko deskontua. %15eko deskontua
lan mota guztietako eskulanetan.

JAVIER AUTOESKOLA
IRURTZUN

PATXI GALARZA
IRURTZUN

falta da eta lanei aurre egin ahal
izateko ibarreko erakundeak Nafarroako Gobernuari diru-laguntza
eskaera egin dio.

SAKANA

Nekazaritza ibilgailuen eta
motorren IAT garaia despeditzear

FORD GABIRONDO

% 10eko deskontua matrikulan.

Mank Iribasko ur ekarria
zatika berritzen ari da
Irurtzunek, Etxeberrik, Izurdiagak, Urritzolak eta Errotzek ura Iribasko iturburutik hartzen dute.
Iturburua eta tratamendu planta
lotzen dituen hoditeri nagusiak
makina bat ur ihesi ditu. Horiek
konpondu eta plantan ur emari
handiagoa izateko lanei ekin zien

Nonerabili

Egutegia
Iturmendi: Lastailak 16, ostirala.
Altsasu: Lastailak 19, astelehena.
Olazti: Lastailak 20, asteartea.
Ziordia: Lastailak 21, asteazke-

na.

% 5eko deskontua harategian
eta supermerkatuan 100
€rengatik txistorra opari.

L-z idatzitako esnea
Benetako nafar esnea L-z idazten
da, Lacturale. Izenburu hori zuen
jardunaldia antolatu zuen Lacturalek aurreko ostegunean Iruñeko
hotel batean. Bertan Lacturaleko
kideak diren abeltzainen testigantza, esne sektorearen egoera, esne
markak dituen sari eta onarpenak
eta guztiek proiektua aurrera ateratzeko duten ilusioa azaldu zieten.
Lacturalekoek nabarmendu zuten
kontsumitzaileei kalitatezko bertako produktu bat eskaintzen dietela, ingurumenarekin eta animaliekin arduratsuak direla eta ekonomia eta lanpostuak inguruan sortzen
dituztela.
Lacturalek saltzen duen litro bakoitzeko 0,02 euro gizarte erantzukizunkorporatiborazuzentzenditu.Hain
zuzen, enpresaren babesa jaso edo
kolaboratzaileak direnak izan ziren
jardunaldian. Haiek Lacturale zergatik erosi behar den azaldu zuten.

»

Altsasu

JM AGIRRE HARATEGIA
LAKUNTZA

50 €ko erosketa eginez gero
etxeko produktua opari.

DANTZALEKU
TABERNA
ALTSASU

Bazkarietan eta afarietan
kafea edo kopa doan.

KAXETA
ETXARRI ARANATZ

% 5eko deskontua irakurketako liburuetan.

KATE INFORMATIKA
IRURTZUN

% 5eko deskontua 30 €tik
gorako erosketan.

KALUXA TABERNA
URDIAIN

Menu edo plater konbinatuarekin kafea edo txupitoa
doan, menu bereziarekin
kafea edo kopa doan.

CITROËN SAN MIGUEL
ALTSASU

Sunsundegui
Inglaterrako azokan
Sunsundeguik Birminghamgo coach
& live bus azokan parte hartu zuen
irailaren 30ean eta lastailaren 1ean.
Volvo UKekin batera partekatu zuen
standa eta han SC5 autobusa aurkeztu zuen. Volvoren B8R Euro 6 txasisaren gainean eraikia, 10 metro luzeko ibilgailuak 38 aulki eta komuna
ditu.Bezeroenbeharretaraegokitzeko, autobusa modularki osatua dago.

Total olioetan % 30eko deskontua. Pneumatikoen aldaketetan % 20 deskontua.

IRUBIDE JATETXEA
ALTSASU

Gosaria (kafea+pintxoa edo
bolloa+laranja zuku naturala) 2,50€.

www.guaixe.eus-en
zerrenda osoa ikusgai

eskelak
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Benigno Mendia Goikoetxea

Benigno
Mendia
Goikoetxea
Eskerrik asko
Benigno!
Une latz hauetan
bat egiten dugu
familiaren
saminarekin.

Altxorrik preziatuena partekatu diagu
hirekin, Baxo: adiskidetasun handia.
Bihotzez, esker mila.
Felix, Gixane eta Inhar

Benigno Mendia Goikoetxea
Momentu samin hauetan
familiarekin bat.
Eskerrik asko, Benigno!

9

Benigno Mendia Goikoetxea
Familiaren izenean, gure eskerrik
beroena momentu latz hauetan
gure ondoan egon zareten guztioi.
Familia

Benigno Mendia Goikoetxea
Zuk eraindakua, ur gozoz
hazten eta loratzen diyua.
Uzta, zue omenez.
Garaipen egunartia!

Bierrik Fundazioa

Urdiaingo Udala

Urdiaingo Ezker Abertzalea

Jaiotzak
• Ianire Resano Oyarbide, urriaren

9an Dorraon.
Heriotzak
• Benigno Mendia Goikoetxea,

urriaren 10ean Urdiainen
• Matilde Simon Franco, urriaren
12an Altsasun.
• Josefa Mendiluze Iriarte,

urriaren 12an Altsasun.
Informazio hau epaitegietan eta
udaletan jasotzen da. Agertu nahi ez
duenak, han jakinarazi dezala.

Benigno Mendia Goikoetxea
Ez jarraitu beldurrari,
ez esan beti, ez esan inoiz ez,
utzi libre denborari
bidea egiten.

Benigno Mendia Goikoetxea
Adiskide bat bazen
dena ematen zuena...
... gue baitan geldituko dok
beti izan daizena.

Zubi Ondo Elkartea

Benigno
Mendia Goikoetxea

Benigno Mendia Goikoetxea

Alkarrekin gozatu
diu danok guai arte,
ez daiz sekula ionko
guengandik aparte.

Agur eta ohore.

Kintuek

10 eskelak
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Ekelak

Benigno Mendia Goikoetxea
Gure ikastolako piper eta gatza.
Gosea ase, hotz dagoena berotu,
tristea alaitu,
beharrei beti erantzun,
elkartasuna...
Eskerrik asko.
Aio Benigno, egun handira arte.
Iñigo Aritza ikastolako guraso, ikasle eta langileak

Benigno Mendia Goikoetxea
Mundua txiki geratzen zitzaizun, lagun.
Zure laguntza gure indar.
Mila esker.
Urdiaingo gazteak

Benigno Mendia Goikoetxea

Benigno Mendia Goikoetxea

Iñigo Aritza Ikastolako txantxangorriari
Urdiainera
joateko esango diogu,
zauden tokian zaudela zure ondoan
egon dadin kantari.

Joan zara izarrekin dantzatzera,
irrintziak botatzera,
gugatik borrokatzera,
beti gure eredua izango zara.

Adiorik ez, Benigno.

ESKERRIK ASKO!!

Iñigo Aritza Ikastolako langileak

Altsasuko peñak

Benigno
Mendia Goikoetxea
Ez gara onenak,
baina okerrenak ezta.

Benigno
Mendia
Goikoetxea
Eskerrik asko
herritik
herriarentzat
egindako
guztiagatik.
Agur eta ohore.
Sakanako
Gazte Asanbladak

Juan Luis Zubillaga Lazkoz
Benigno Mendia Goikoetxea
Une latz hauetan
bat egiten dugu
familien saminarekin.

Benigno
Mendia
Goikoetxea

Altsasuko Institutuko Hezkuntza Komunitate osoa

Benigno

Benigno Mendia Goikoetxea

Konpromisoan eta
auzolanean
oinarritutako bizi
eredua
erakutsi diguzu.

Zure eskuzabaltasuna,
konpromisoa, umorea eta
indarra konpartitzea luxua
eta ohorea izan da guretzat.

Milesker eman diguzun laguntzagatik.

Eskerrik asko,
Benigno.

Ez agurrik, ez adiorik, esker
mila eta gero arte bakarrik.

Zure «Aupa Gorritxuek»
beti gurekin jarraituko du.

Adiorik ez,
gero arte baizik.

Isabel, Zuriñe,
Patxi eta Marta

Sociedad Deportiva Alsasua

Sakanako Ernai

Felix
Rodrigez
de la Fuente
Benigno
Mendia

Benigno Mendia Goikoetxea

I. urteurrena

Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina,
mendieta
hegaletan
gora gure
Zure begira
irrifa goxoa
oroitzapen den gerora
oroimenean
izango dira
ihesetan joan hintzana.
Zure Amatxo, anaiak, koinatuak eta ilobak
Nafarroako Ikastolak

Iturmendiko Ezker Abertzalea eta Aitzkozar Elkartea

11
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ATLETISMOA

SAKANDARRAK ERRIBERRIN: Javier Nagorek irabazi zituen IV. Nafarroako ARdoen Ibilbideen 10 miliak (16 km). Fco. Javier

Mendi lasterketak

Gomez 17.a sailkatu zen, Iban Gonzalez
34.a, Juan Carlos Gomez 50.a eta Isidro
Asurabarrena 53.a.

kirola >>

Atletismoa

Animatu onddo artean
korrika egitera!
Aurten korrika eta oinez Josefina Arregi Klinikako Lagunen alde
Iñaki Martiarena
txapeldun Bakion
Uhartearrak Bizkaia Kopa Trail
(21 km) lasterketa irabazi zuen

Iñaki Martiarena korrikalariak beste txapel bat jantzi du. Astelehenean Bakion jokatutako Bizkaia Kopa
Trail, 21 km-ko lasterketa irabazi
zuen uhartearrak (1:35:03), helmugara iritsi ziren 106 korrikalarien
artean.

Munarriz bederatzigarrena Anboton
Larunbatean Anboto Km Bertikala
jokatu zen Arrazolan, 3,8 km-ko lasterketa kronometratua. 260 korrikalarik osatu zuten proba eta azkarrenaAitorOsaizanzen(38:47).SakandarrenarteanAritzMunarrizizanzen
azkarrena, bederatzigarren postuan
(44:56). Jose Luis Beraza 19.a sailkatu zen (46:10), Mikel Rubio 31.a
(48:26) eta Alatz Agirre 44.a (49:46).

Pilota

Joseba Ezkurdia
kaiolatik kanpo
Larunbatean Miarritzen jokatutako
laut´erdikoﬁnalzortzirenetakoanpartida ederra eskaini zuten Joseba
Ezkurdiak eta Yves Xalak. Iparraldekoakbereegoeraﬁsikoareninguruan
zeudenzalantzaguztiakuxatuzituen,
partida gogorrean 22 eta 18 hartu
baitzuen menpean Ezkurdia.
Saketik lau tanto eginda eta defentsarako lan txukuna eginez, 14 eta
8 aurreratu zen Xala. Dena galduta
zuela ikustean, 18 eta 11 galtzen baitzuen,orduanhazieginzenarbizuarra,
eta bolea, bi paretak eta dejada eta
txokogaineko jokaldi ederrekin 18
eta 17 hurbiltzea lortu zuen. Baina
Xalak 22 eta 18 irabazi zuen eta arbizuarra lau t´erditik kanpo geratu da.

Onddo lasterketako ibilbidean ez dago aldaketarik. 6,6 km-ko lasterketa herrikoia da, onddoak ateratzen diren paraje zoragarrietatik barne: Otaibarren, Zamarretako zubia, San Pedro, basoitxi, Dantzaleku… “Ibilbidea nahiko eramangarria da, baina badago Josefina Arregi Klinikaren Lagunak
taldearekin kolaboratu nahi duen jendea baina korrika egitea eurendako gehiegizkoa dena. Horregatik, 5 km-ko beste ibilbide bat prestatu dugu
eurendako. Ordu berean aterako dira. Hortaz, ez dago aitzakiarik eta edonork parte hartu dezake Onddo lasterketan. Uste dugu elkartasun honek
jende gehiago erakarriko duela gure lasterketara. Gure lasterketa oso herrikoia da, ez da lehiakorra eta naturaz gozatu nahi dugu, korrikan, onddoak ateratzen diren parajean. Mundu guztia gonbidatzen dugu” azpimarratu du Bergarak.

8. Onddo Lasterketa larunbatean
jokatuko da, Altsasuko ferietan, eta
lehenengoz 5 euro kobratuko dira
Josefina Arregi Klinikaren Lagunak
elkartearendako

Dantzaleku Sakana atletismo klubak, hainbat laguntzailerekin batera, 8. Onddo Lasterketa antolatu du
Altsasuko ferietarako, larunbaterako. Urtetik urtera proba herrikoiagoa da hau, ez baita denborarik hartzen ez sailkapenik egiten.
Helburua da udazkenean zoragarri
dagoen basotik barna korrikan
buelta bat eman eta gustura pasatzea. Orain arte dohainik izaten
zen proba, baina antolakuntzak 18
urtetik gorakoei 5 euro kobratzea
erabaki du, jasotako diru hori guztia Josefina Arregi Klinikaren Lagunak elkarteari bideratzeko. “Klub
bezala uste dugu herrian egiten
diren gauzei gure babesa eman
behar diogula eta horregatik egin
dugu hau” adierazi du Dantzaleku
Sakanako kide Peio Bergarak.

Josefina Arregiren Lagunen
aldeko ekimenak
Hasieran kategoria txikiko probak

izanen dira, 36. Eskolarteko Kros a b a i t a g o j o ko a n g o i z e ko
11:00etan. 12:00etan helduen txanda izango da, 8. Onddo Lasterketan. 18 urtetik azpikoek ez dute inskripziorik ordaindu behar izango.
“Hala ere, Josefina Arregiren
Lagunak elkartearekin kolaboratu nahi badute, mahaitxo bat egonen da diru ekarpenak hartzeko.
Eta baita elkarteko kide egiteko
aukera ere. Egun elkarteak 450 bazkide ditu, urtero 12 euroko kuota
ordaintzen dutenak, eta klinikan
auzolanak egiten dituzten 52 boluntario. Onddo Lasterketa ikustera
hurbiltzen diren guztiek ere izango dute ekarpena egiteko aukera”
gaineratu du Bergarak.

Kamisetak eta 600 produktu
loteren zozketa
Proba korrikan osatzen dutenek
kamiseta jasoko dute. Antolakuntzak 350 kamiseta egin ditu eta
jasotzerakoan preferentzia izena
aurretik internetez eman dutenek izango dute. Proba hasi baino
lehen emakumeei kamiseta bana-

tuko zaie, proba kamisetarekin
jokatzeko. Bukaeran jasoko dute
gizonezkoek. Helmugan freskagarriak eta edariak izango dituzte korrikalariek eta oinezko proba osatu dutenek. Guztien artean
lehendabizi 3 onddo saski zozketatuko dira, eta ondoren feriekin
lotutako produktuekin –txistorrak, gaztak, Katealde pateak, Lacturale esnea, ardoa, garagardoa…–
osatutako 600 lote zozketatuko
dira. Eta ondoren jasotako diru
guztia Josefina Arregi Klinikaren Lagunak elkarteari emango
zaio eta klinikari ere errekonozimendua egingo zaio.

2014an 116 emakume eta 167
gizon
Aurten parte-hartze gehiago espero dute. “2014an haurren proban 138
neska-mutiko aritu ziren eta proba
nagusian 116 emakumezko eta 167
gizonezko. “Proba herrikoi-herrikoia da; lasterketa honek atletismoa
sustatzen du, partaidetza, lehiatzeko beste lasterketa batzuk baitaude” nabarmendu du Bergarak.

Sakanako XV. Herri
Lasterketa urriaren
24an Urdiainen
Sakanako Mankomunitateak
Sakanako XV. Herri LasterketaBurundesa Sari Nagusia antolatu du urriaren 24rako, Urdiainen (6,9 km). Aurretik kategoria txikiko probak jokatuko dira.
Izena ematea aurretik,
merkeago
Izena ematea zabalik dago
www.kirolprobak.comweborrian.
Proba nagusiaren kasuan, urriaren 16tik 23ko 21:00ak arte izena ematea egiten dutenek merkeago izanen dute (txip horia
dutenek 10 euro eta alokairuzko
txip zuria dutenek 11 euro). Probareneguneanbertanizenaematen dutenen kasuan –udaletxean,15:30etik17:30era–,txiphoria
dutenek12euroordaindubeharkodituzteetaalokairuzkotxipzuria
dutenek 13 euro.
Gazteek eta kadeteek ez dute
ordaindu beharko. Izena ematea aurretik egin dezakete
www.kirolprobak.com web
gunean edo, bestela, egunean
bertan. Eta kategoria txikikoen
kasuan, aurrebenjaminek, benjaminek, kimuek eta haur mailakoek egunean bertan eman
beharko dute izena, dohainik.

Aurretik txikiak
Urriaren 17an, 11:000etan, lehenik
eta behin kategoria txikienak ariko dira korrikan, 36. Eskolarteko
Krosean. Kategoria ezberdinetako probak Altsasuko Foru plaza
eta Zubeztia plaza artean antolatuko dira. Bukaeran zukua eta
gozoren bat jasoko dute neskamutikoek, eta produktu ezberdinak zozketatuko dira.

Izena emateko
www.dantzalekusakana.comweb
orrialdean,urriaren16ko24:00ak
arte. Bestela, lasterketa egunean,
larunbatean Foru Plazan.

12 kirola
Txirrindularitza
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Erremontea

Pilota

Futbola
PREFERENTE MAILA. 1. multzoa

Bikotekako Pilota
Goxua Txapelketako
ﬁnalak jokoan
Ostiralean eta larunbatean,
Altsasuko Burunda pilotalekuan

Lagunari eskainitako
garaipena
Urtasunek Benigno Mendiari eskaini
zion igandean lortutako garaipena

Team Ukyo talde japoniarrean dabilenPabloUrtasun urdiaindarrakigandean Japoniako Pro Tourreko Wajima lasterketa irabazi zuen. Bezperan zendutako Benigno Mendiari
eskaini zion garaipena. “Zauden
tokian zaudela, gaur egun triste eta
ilun honetan lorturiko garaipena
zuretzat doa. Gurekin horrenbeste
momentupasaetagero,merezitabaino gehiago daukazu. Inoiz ez gaude
horrelako galerak ulertzeko, betirako gure bihotzetan eramango zaitugu! Bakarrik eskerrik asko, eta gero
arte!” azaldu zuen sare sozialetan.

Puntako erremontea
Ezkurra-Endikak Uterga-Etxeberria
III.a izango dituzte aurkari igandean,
17:30ean Burunda pilotalekuan

Altsasuko ferietako kirol eskaintzaren barruan, toki polita hartuko du erremonteak. Jakina denez,
Altsasuk erremontista handiak
eman ditu: Plazabona III.a, Goikoetxea, Urrestarazu, Zubelzu, Urteaga, Zacarias Elizalde, Kike Elizalde… Erremontista bikain haien
garaiak gogoratzeko aukera izanen
da Altsasun.
Igandean, 17:30etik aurrera,
hasiko da Fundación Remontek
antolatutako jaialdia. Lehenik eta

Erremonte jaialdia
Altsasun
Igandean, 17:30ean, Burundan
Afizionatuak: Rodriguez-Garces
/ Barricart-Otano
Profesionalak: Ezkurra-Endika /
Uterga-Etxeberria III

behin Remonte Fundazioko Errendimendu Handiko Eskolako erremontista afizionatuen arteko partida egonen da jokoan. Eta ondoren egungo izarren txanda iritsiko
da.

Altsasuko Gazte Asanbladak, Altsasuko gaztetxearen 25. urteurreneko
ekitaldien barruan, Bikotekako PilotaGoxuaTxapelketaantolatuduPilotajauku pilota taldearekin batera.
Gaur, ostiralean, 20:15etik aurrera, 2.
mailakoﬁnalerdiakjokatukodira,eta
larunbatean 1. eta 2. mailako ﬁnalak.GazteAsanbladatikadierazidigutenez, larunbateko ﬁnalak girotzeko
apustuak, txaranga eta beste egongo dira frontoian.

Bikotekako
Pilota Goxua

5. jardunaldia

Mutilbera 1 - Etxarri Aranatz 3
Berriozar 1 – Lagun Artea 2
Etxarri Aranatz lider jarri da Mutilberaren
kontrako partida irabazi eta gero. 10.
minuturako Mikelek Etxarri aurreratu zuen
eta 5 minutura bigarrena sartu zuen
Aitorrek. Bigarren zatian Mutilberak gol bat
sartzea lortu zuen, baina Xabatek
hirugarren gola sartu zuen eta horrela
despeditu zen lehia. Bestalde, Berriozartik
hiru puntuak ekartzea lortu zuten
lakuntzarrek. Enekok aurreratu zuen Lagun.
Berriozar saiatu zen, aldeko penalty bat
huts egin zuen ere, baina gola sartu zuena
Lagun izan zen, Gorkari esker. Bukaeran gol
bat sartu zuen Berriozarrek, baina ezin izan
zuten partida berdindu. Sailkapenean 4.
postura igo da Lagun.
Sailkapena >>
1. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
4. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 p
Asteburuko jardunaldia
Etxarri Aranatz – Beti Casedano
(Igandean, 16:45ean, Etxarri Aranatzen)
Lagun Artea – Beriain
(Larunbatean, 16:45ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 3. multzoa

Ostiralean, 20:15ean
2. mailako finalerdiak:

Mendoza-Mendoza / MartinezFlores
Gonzalez-Alustiza / SobredoBobillo
Larunbatean, ostiralean
2. mailako finala (bezperako irabazleen artekoa)
1. mailako finala: Mazkiaran-Zabalo / Murgiondo-Nabarro

5. jardunaldia

Beti Onak 2 – Altsasu 2
Bi taldeak puntuen premian daude eta
jokoan zeuden hiru puntuak eskuratzeko
atera ziren zelaira. Partida lehiatua eskaini
zuten, ikusteko polita eta entretenigarria.
Beti Onak aurreratu zen, baina berehala
berdindu zuen Altsasuk. Atsedenaldira joan
baino lehen bigarren gola sartu zuen Betik.
Bigarren zatian Atarrabiakoek ez zuten
Altsasuko atean asmatzen. Aldiz, Altsasuk
bina berdintzea eta puntutxo bat
eskuratzea lortu zuen.
Sailkapena >>
1. Doneztebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 p
14. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 p

Automobilismoa

Asteburuko jardunaldia
Altsasu – Universidad de Navarra
(Larunbatean, 12:00etan, Dantzalekun)

Katxarro egun
arrakastatsua
Auto, traktore, motore, bizikleta eta
mota guztietako ibilgailu klasikoek
egin zuten topo Bakaikun

Bakaikun auto eta ibilgailuendako zaletasun handia dagoela ez da
gauza berria. Ibilgailuekin bildu
eta egun ederra pasatzea pentsatu zuten zenbait bakaikuarrek eta
horrela jaio zen Katxarro Eguna.
Bakarrekoetxea elkarteak eta

Kotxko Tabernak antolatuta,
larunbatean egin zen ospakizuna.
Ekimenak uste baino erantzun
handiagoa izan zuen. 10:00etatik
aurrera mota guztietako ibilgailuak
ikus zitezkeen: auto, kamioi, traktore eta motor klasiko eta zaharrak.
13:00etan buelta bat eman zuten ibilgailuek eta ondoren elkartean bildu ziren bazkaltzera.

Areto futbola

Magna Gurpea
Errege Kopatik
kanpo

Jendea gustura ibili zen garai bateko ibilgaluen artean,

Mendia

EHko erdigunea, bilgune
200 pertsona inguru bildu ziren
Iratxok, Sakanako Mendizaleak eta
Indepentistak sareak deitutako
ekimenean

Irurtzungo Iratxo mendi taldeak,
Sakanako mendizaleak eta Independentistak sareak Euskal Herriko erdigunera mendi martxa antolatu zuten igandean. Jakina denez,
Felix Isasak, hainbat neurketen
ondorioz, Euskal Herriko erdigunea Andia mendilerroan dagoela
zehaztu zuen, Beriain tontorretik
nahiko hurbil, Olibesario sakonune edo saroian (1.232 m). Leku zoragarria da eta bertan mugarria jaso
zuten. Bada, bertara mendi ibilbidea antolatu zuten igandean. Antolatzaileek urtero ekimenarekin
jarraitzea dute erronka lurraldetasuna aldarrikatzeko bide moduan.

Bartzelonaren kontra Palaun jokatutako Errege Kopako ﬁnal zortzirenetan 4 eta 1 galdu eta gero, Kopatik kanpo geratu da Magna Gurpea.
Bartzelona zen partida irabazteko
faborito nagusia, baina asko kosta
egin zitzaion Irurtzungo taldea menpean hartzea. Bestalde, ligan, Magna Gurpeak 7 eta 5 hartu zuen menpean Elche. Dani Saldise irurtzundarraizanzenpartidakoprotagonista,
2 gol sartzeaz gain taldearen jokoa
gidatuzuelako.Sailkapenorokorrean,
Bartzelona liderra da (18 puntu) eta
Magna 8.a da (7 puntu). Gaur 5 punturekin 9.a den Levante izango du
aurkari Magna Gurpeak.

Duatloia

Bihar I. Urbasako
Duatloia jokoan
16:00etatik aurrera, kanpinean

Euskal Herriko erdigunean lurraldetasunaren aldeko ekitaldia egin zuten. Sokorro Alzueta

Aipatu martxa “lurraldetasunaren martxa” bilakatu nahi dute.
Hiru zutabe atera ziren goizeko 9:00etan: bata Irañetatik, Unanutik bestea eta Ollotik azkena.

Mendizale guztiek EHko erdigunean topo egin zuten. Mikel Goldarazenak eta Txutxi Ariznabarretak hartu zuten hitza, eta Ikusi Mendizaleak abestia kantatuz

bukatu zuten ekimena. 200 pertsona inguru bildu ziren. Ondoren,
menditik jaitsi egin zen eta guztiek Irurtzunen bat egin zuten, bertan antolatutako bazkarian.

Urbasako kanpinak, Nafarroako
Triatloi Federazioak eta Bioandelos okindegiak antolatuta, bihar,
larunbatean, jokatuko da I. Urbasako Duatloia. Duatletek 5 km korrika, 21,6 km bizikletan eta 2,5 km
korrikan osatu beharko dituzte
Urbasa-Andiako paraje bikainetatik barna, Urbasako kanpina abiapuntu eta helmuga izango dela.
18:30ean sari ematea izanen da.
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Futbola

Altsasu: taldea
egitea, erronka
Erregional mailako Altsasu 2015-2016

Sociedad Deportiva Alsasuak 2015-2016 denboraldirako futbol taldeen aurkezpena egin zuen astelehenean. Guzman

Guzman
Atezainak: Asier Izagirre eta Ekai Urkijo. Atzelariak: Jon Lapuente, Xabier Ormazabal, Mikel
Cordero, Gorka Martinez, Iker Diaz, Gorka Chamorro eta Ion Artigas. Erdilariak: Xabier Mazkiaran, Joel Barreiro, Iokin Lobo, Yerai Perez de Villarreal, Javi Guisado eta Xabier Saez de
Asteasu. Aurrelariak: Cristian Leon, Alexander Quiñonez, Imanol Martinez, Imanol Reparaz, Nabil Essobai eta Ander Corchero. Entrenatzaileak:Alonso Davila. Entrenatzaile laguntzailea: Iñaki Mendoza. SDAko futbol koordinatzailea: Gorka Pascua.

Gaztea eta ia berri-berria da
erregional mailako Altsasu taldea.
Alonso Davilak eta Iñaki Mendozak
taldea osatzea dute helburu

Aldaketa asko daude Sociedad
Deportiva Alsasua (SDA) klubeko
erregional mailako Altsasu taldean. “Oso talde gaztea da. Bost jokalari izan ezik, gainontzeko jokalari guztiak berriak dira, jubeniletik igotakoak gehienak, baina baita
beste taldeetatik etorri direnak
ere, tartean Lagun Arteatik, eta baita adinez oraindik ere jubenilak
direnak” adierazi digu Sociedad
Deportiva Alsasua taldeko futbol
koordinatzaile Gorka Pascuak.

Trantsizioa
Eta talde berri honek entrenatzaile berria du baita ere. Alonso
Davila altsasuarrak hartu du taldea gidatzearen ardura, Iñaki Mendozaren laguntzarekin. “Aurretik
kategoria txikiko talde batean aritu zen entrenatzaile Alonso. Aurten talde nagusia entrenatzera
animatu da, Mendozaren laguntzarekin. Egia esan, oso giro ona
dago aldageletan. Jokalari asko
koadrila berekoak dira eta giroa
bikaina da” gaineratu du Pascuak.
Pascuak nabarmendu duenez
Altsasu erregional mailako taldearen helburua taldea sortzea
da. “Oso gazteak dira gehienak.

Hortaz, erronka taldea sortzea da,
jokalariak futbolean gustura aritzea, disfrutatuz, eta taldea egitea.
Ez gaude klasifikazioan pentsatzen. Emaitza onak badatoz, hobe,
baina bestelako helbururik gabe.
Aurtengo urtea trantsiziokoa da,
hurrengo denboraldian hobe aritzeko. Aurrerantzean etorriko dira
beste helburu batzuk” azpimarratu du Pascuak.
Pascuak onartu du orain arteko partidak ez direla oso ongi joan.
“Bi berdindu ditugu eta beste hirurak galdu. Baina ongi aritu gara,
kritika onak izan ditugu. Taldea
badugu, baina oraindik egiteko
dago. Pentsa, erdiak jubenilak dira
oraindik. Zerotik hasi gara: jokalari berriak, entrenatzaile berriak…
Ekainean ez genekien taldea sortuko zen ere, eta bilera baten ondoren taldea ateratzea lortu genuen.
Hastapenetan gaude, baina kontentu” azaldu du Pascuak. Futbol
koordinatzailearen esanetan beste
taldeekiko ezberdintasun nabariena adinean datza. “Gure jokalari
askok oraindik gorputza garatu
gabe dute eta hori partidetan nabaritzen da. Baina pixkanaka. Ez gaude motibatu gabe, oso animatuta baizik. Giro ona dugu. Mutikoek badakite non gauden eta orduan…
tiratzera” ondorioztatu du Pascuak.

Altsasuk emakumezkoen taldea izanen du aurten. Guzman

SDAren aurkezpena:
250 futbolari inguru
Astelehenean egin zuen Sociedad
Deportiva Alsasuak bere futbol taldeen aurkezpena Dantzalekun.
Guztira 250 neska-mutiko arituko
dira aurten futbolean trebatzen,
13 taldetan banatuta.
Jubenilak 24 dira eta jubeniletako 2. mailan lehiatuko dira. David
Fernandez de Garaialde jokalari
ohia dute entrenatzaile eta Julian
Javier Sevilla da bere laguntzailea.
Kadeteak 1. mailako kadeteetan
arituko dira. 24 mutiko dira eta
Javier Riezu dute entrenatzaile eta
Alfonso Castellano laguntzaile. Haurren mailan hiru talde ditu Altsasuk. 1. mailako haurren mailako
entrenatzailea Jokin Lobo da eta
Imanol Reparaz du laguntzaile. 2.
haurren Nafarroa kategoriko entrenatzailea Xabier Lopez da eta 2. mailako haurren entrenatzailea Elena
Sanchez, Mikel Corcheroren laguntzarekin. Aurten estrenatuko den
emakumezkoen taldea kadete-haur
mailan lehiatuko da. 13 neska dira,
guztiak Sakanakoak, June Alzelai
eta Gorka Pascuaren begiradapean entrenatzen direnak.
Kimuen mailan 5 talde ditu
Altsasuk, eta Mank-ek antolatuko
dituen Futbol 8 Topaketetan hartuko dute parte. Txartel taldeko
entrenatzaileak Javier Guisado eta
Esteban Letona dira, Seguros Sayas
taldekoak Gorka Chamorro eta
Aitor Lara, Kaixo jatetxekoak
Andoni Barrena eta Eneko Gara-

sa, Dantzaleku tabernakoak Alfonso Castellano eta Ekai Urkijo eta
Mediolanum taldekoak Imanol
Reparaz eta Jokin Lobo. Bukatzeko, aurre benjamin mailan bi talde trebatzen dira Altsasun, areto
futbolean. Iñaki Cristobal da entrenatzailea.

Aldaketak SDAn
Kudeaketa batzorde batek gidatzen
du orain SDA kluba. “Aurreko juntak utzi zuen eta ez zen inor aur-

keztu. Horrela, kudeaketa batzorde batek hartu du taldea gidatzearen ardura, urte baterako. Denboraldia bukaerako asanbladan egingo da balorazioa” aipatu du Pascuak.
Luismi Santano da presidentea,
Jesus Sayas idazkaria, Javier Riezu diruzaina, Erkuden Lopez de
Sabando, Amaia Serrano eta Felix
Mazkiaran bokalak eta Gorka Pascua futbol koordinatzailea. Horretaz gain, SDAn pilota eta txirrindularitza ekitaldiak antolatzen dira.

14 eskelak
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eskelak

Benigno Mendia Goikoetxea
Eskerrik asko
irakatsitako guztiagatik.

Altsasuko Herri Mugimendua

Benigno Mendia Goikoetxea
Ez te hitzik zuk emandako dena
eskertzeko.
Agur eta ohore!!!

Benigno
Mendia
Goikoetxea
Zu gure eredu.

Irañetako taldea

Etxarri Aranazko Herri Mugimendube

Benigno Mendia Goikoetxea
Amets bat baldin bada
betiko bizia
amets ederrena da,
amets da guztia.

Andra Mari Ikastolako guraso, langile eta ikasleak

Benigno
Mendia
Goikoetxea
Mila esker
emandako eta
erakutsitako
guztiagatik.
AGUR
ETA OHORE
MAISU!

Benigno Mendia Goikoetxea

Patxi Zubizarreta
literatur solasaldiko
gonbidatua
Oraingoan ezin
Idazlearen Hiru gutun Iruñetik
(Pamiela, 2012) eta Emakume sugearen
misterioa (Alberdania, 1993) liburuez
ariko dira abenduaren 17an, 9:30ean.

akanako Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuak eta AEKko Itsasi euskaltegiak urtero literatura solasaldia antolatzen dute.
Aurtengo gonbidatua Patxi Zubizarreta idazlea izanen da. Haur eta
Gazte literaturan aritua, baita helduen eta itzulpengintzan ere, musika eta literatura uztartzeko ahalegin handia egin du. Euskaltegiko ikasleekin eta nahi duen
guztiarekin bi libururen gainean
hizketatuko da Altsasuko Iortia
kultur gunean: Hiru gutun Iruñetik (Pamiela, 2012) eta Emakume
sugearen misterioa (Alberdania,
1993). +www.guaixe.eus

S

urgosko XIV. Antonio Jose
abesbatzen lehiaketa nazionalean parte hartu zuen Etxarri
Aranazko abesbatzak beste bost
koralekin batera. Maila handiko
musika taldeak elkartu zituen
lehiaketak eta Etxarri Aranazko
abesbatzak ezin izan zuen 2007an
bezala podiumera igo, orduan bigarrena izan zen. Saria Kanaria Handiko Ainur ganbera abesbatzak
eskuratu zuen. Etxarriarrak ezin
izan zuten podiumera igo. Aipatu
beharra dago asteburuan Burgosek abesbatza zuzendarien kongresua hartu zuela, eta han parte
hartu zuten zuzendari entzutetsuek osatu zutela epaimahaia,
haien artean Iruñeko Orfeoiko
zuzendari Igor Ijurra Fernandez
etxarriara.

B

NORBANAKOEN IRAGARKIAK

HARREMANETARAKO

Guaixe astekarian: Astebete: 3€ / 3 Astez: 8€ (BEZ
barne). Argazki bakoitzeko 3€. Lan eskaerak/eskaintzak
eta pribatuak ez diren ikastaroak: doan.
Webgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en.

Telefonoa: 948-56 42 75
Posta elektronikoa: zorion@guaixe.eus

Erosi/ saldu
SALDU

Kanarioak salgai Olaztin. Telf. 606 43 74 38

Higiezinak

Homeopatia klasiko ikastaroa. 8 saio.
Urriaren 28an hasiko da. Asteazkenetan, Kattuka
Haur Eskolan (Arbizu). Familientzat gidatua.
Emailea: Konny Dieterich Voss. Interesa izatekotan, hots egin 635 75 36 65 telefonora,
www.homeopatiafamiliar.net

LOKALAK
ERRENTAN EMAN

Urrezko Aitzurra 2012

Lizarragako San Clemente festetarako Azi
Iturri elkartea hartzeko enkantea. Azaroaren

...zainetan nik detan euskal
odol-gorria, erri zaleen azia da

1ean, eguerdiko 14:00etan izanen da elkartean
bertan. Gutxieneko dirua 600 €.

Eustakio Mendizabal (Txikia)
Opatutakoak

Olaztiko Gazte
Asanblada

Josefa Mendiluze Iriarte

Altsasuko Udaltzaingoak Altsasun galdutako gauza hauek ditu: diru-zorroak, poltsak

Olaztiko Erburua kiroldegian ikastaroen
eskaintza (urria-maiatza). Izen emate epea

eta nezeserrak: 31. Audifonoa: 1. Betaurrekoak eta
betaurreko-zorroak: 42. Euritakoak eta makilak: 19.
Belarritakoak, kateak, eskumuturrekoak, eraztunak,
erlojuak eta imitaziozko bitxiak: 31. Arropak eta
oinetakoak: 48. Bizikletak eta patinak: 10. Beste
objetu batzuk: 8. Etxeko giltzak eta ibilgailuak.

zabalik. Yoga, pilates, aero-dance, indoor zikloa,
mantentze soinketa. Izen emateak eta argibideak:
Erburua kiroldegian edo 948 56 45 12 telefonoan.

Ikastaroak

Familiak eskertu nahi dizue
momentu hauetan, gure ondoan
egon zareten guztiei.

Hainbat
aukera
Galdetu

Familia

948 564 275

Oharrak
Odol-emaileak. Urriaren 29an Arbizun eta
Lakuntzan arratsaldez.

Psikomotrizitate saioak. 2 eta 4 urte bitarteko

GoiEner Iruñean. Landarek utzitako lekuan,

haurrentzat. Ostegunetan Kattuka Haur Eskolan
(Arbizu). Interesa izatekotan, hots egin 948 56
70 09ra edo info@kattuka.com-en.

Joaquin Beunza, 9 behea, Errotxapean, hilabeteko lehenengo eta hirugarren asteazkenetan,
17:00etatik 19:00etara etor zaitezke informazioa
jasotzera, zalantzak argitzera, ekarpenak egitera...

Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostua
sortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honako laguntza eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektua garatzea,
enpresa sortzea edota martxan dagoen jarduera sondotzea. Argibide gehiago: 948 56 70 10 ,
sakana@cederna.es edo sakana.admon@cederna.es
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Egileak

Arteari bide
Gaur, 19:00etan, mustuko da IV.
Altsasuko Arte Azoka. Azaroaren 8ra
arte, astegunetan, 18:30etik
21:00etara eta domeketan
19:00etatik 21:00etara Altsasuko
Iortia kultur gunean ikusgai izanen da.
Igandean, 10:00etatik 14:00etara
artisten salmahaiak izanen dira Iortia
kultur gunearen eta udaletxe atzeko
aldearen arteko belardian

RTebide elkarteak sustaturik, gaur mustuko
da IV. Arte Azoka Altsasun. Iortia kultur guneak 34 sortzaileren obrak hartuko
ditu. Bisitariak pintura (olioa,
akuarela, mistoa), eskultura,
argazkia, zeramika, instalazioak,

A

irudi digitala, collagea, bideoa eta
beste opatuko ditu. Lanen aniztasunean begirada eta izpiritua betetzeko aukera izanen da, beraz.
Aurreko edizioekin alderatuta,
aurtengoan, zeramikak presentzia handiagoa du, lau sortzailek
adierazpide hori hautatu baitute.
Altsasuko Arte Azokak bi helburu ditu. Alde batetik, Sakanako sortzaileak gaur egun egiten ari
diren hori erakustea. Ibarreko
gaur egungo artearen panoramika ezin hobea eskaintzen du Arte
Azokak. Eta, bestetik, azoka den
heinean, erakusketa saltokia ere
izanen da. Erakusgai 26 sakanda-

Koldo Arnanz, Helena Santano,
Carlos Rivera, Sagri Mauleon,
Manolita Thunders, Chuffi, Ainhoa Sanchez, Maite de Miguel,
Lali Burgoa, Kiki Asensio, Bidatz
Razkin, Jule Kosta, Mikel Okiñena, Maider Perkaz, Argiñe
Berastegi, Estibaliz Garcia, Itxaso Altzelai, Ana Goikoetxea,
Joseba Salegi, Angel Antonio
Agirre, Elena Vera, Adela Sanchez, Itziar Nazabal, Beatriz de
la Vega, Jokin Kale eta Rosa
Arnanz.

rren eta 8 artista gonbidaturen
lanak daude.
ARTebideko sortzaile askoren
lanak irailean Tangerren ikusgai
izan dira. Hori ere bada eta elkar-

tearen helburua: Sakanako egileen
lanak ibarretik kanpo erakustea.
Marokoko esperientziarekin Sakanako sortzaileen erakusketa guztiz
esportagarria dela erakutsi dute.

Egitaraua

Antzerki sasoia Irurtzunen
Heldu diren hiru asteburuetan lau
antzezlanez gozatzeko aukera izanen
da Irurtzungo kultur etxean. Gaur,
22:00etan, Yllanaren Splash izanen
da.

rurtzungo Antzerki Zikloak
gaur mustuko du egitaraua.
Lau emanaldietan keinu bidezko antzerkia izanen da lehenik.
Ondoren, antzerki bisuala, objektuekin egindakoa, etxe aldaketa bat
hitzik gabe kontatuta. Azkenik, bi
aurrez aurreko interpretazio ikus-

I

teko aukera izanen da. Bi horietako lehenengoan bi emakume
izanen dira oholtzan, adiskidetzeko zailtasuna duten bi ahizpen
papera jokatzen. Bigarrenean,
berriz, bi gizonezko izanen dira,
ama azkenetan dute eta euren
arteko sekretuak elkarri kontatuko dizkiote. Azken hori izanen
da zikloko euskarazko obra.

Barretan itotzeko
Yllana antzerki taldeak Splash

lanarekin itsasoan kokatzen gaitu. Horregatik, bere hiru protagonistak (Susana Corte, Cesar
Maroto eta Ruben Hernandez)
bainu-txanoa eta marradun kamiseta jantzia izanen dute. Noraezean dabiltzan hiru marinelena
eginen dute, ez kapitainik ez diziplinarik ez dutenak. Jokabide
horrekin egoera komiko, absurdo eta burugabeak biziko dituzte eskainiko dituzten esketxen
ozeanoan: galeoiak zigorrarekin

Artista gonbidatuak
Linda Pagani, Agostino Branca,
Javier Gonzalez, Silvia Bordini,
Hartley Ferguson, Hector Urra,
Adam Kozinski eta Luis Barro.

>> Lastailak 16, ostirala
Splash. Yllana antzerki taldea.

>> Lastailak 23, ostirala
Nómadas. La llave maestra antzerki
taldea.

>> Lastailak 30, ostirala
Nosotras. El Bucle antzerki taldea.

>> Azaroak 1, igandea
Erdibana. Txalo produkzioak.

motibatu, marrazoekin surfa egin
edota ekaitzetatik babestu behar-

ko dute. Guztia ironiaz bustita.
Yllanako hirukoak keinu bidezko antzerkia eta pantomima erabiliko du ikusleen irudimena pizteko.

Hemen da Altsasuko argazki rallya
Domekan, 9:00etatik aurrera,
Altsasuko feriek argazki rallya hartu
dute

iru hamarkada beteko ditu
Altsasuko Mendigoizaleen
rallyak etzi. 30. edizioak,
gainera, Herriz Herri argazki rally
ligako lehiaketan parte hartzeko
aukera emanen du. Kamara digi-

H

tala duen edozeinek parte hartu
dezake lehiaketan. Antolakuntzak, hala ere, 70 parte-hartzaileko muga jarri du. Rallyan parte
hartu nahi dutenek domekan bertan, 9:00etatik 11:00etara, Altsasuko Mendigoizaleek Erkuden
kaleko 8. zenbakian duten egoitzan
eman dezakete izena, helduek 10
euro pagatuta eta 5 haurrek.

Kamerako txartelak hutsik
egon beharko du rallya hastean eta
36 aurkeztu ahalko dira gehienez.
Argazkiak ezabatu daitezke, baina editatu ez. Horregatik, rallyak
irauten duen bitartean parte-hartzaileek ezin izanen dute ordenagailurik erabili. Denak ere jpg
kalitate handiko formatukoak izan
beharko dira. Guztiek 13:00ak edo

14:00ak arte Altsasun egindako
argazkiak izan behar dute. Lanak
antolatzaileen egoitzan aurkeztu
daitezke edo e-postaz bidali, lastailaren 25a baino lehen. Argazkiei izenburu bana eman beharko zaie. Epaileek teknika, sormena eta berezkotasuna kontuan
izanen dituzte.

beste hamarkada, eta zergatik gaur
ere abesti ederrak direla esaten
dugu? Dena egin eta urte gutxitara galtzeko egiten den aro batean,
nola sor daitezke ahaztezinak izango diren abestiak?
Galdera horri Scott Braddle emandako erantzuna da talde hau, abestia produktu bihurtu baino Scottek
abestiak duen indarrean eta estiloan jarri du arreta, eta horrela, gaur
egungoabestieibueltaemandie.Berridatzieginditumodanegondakoabestiaskoetahonekinbiziberrietaaskoz

itxura hobea eman die.
Askotan esan da, eta egia da, entzuten diren abesti gehienak 4 akorde besterik erabiltzen ez dituztela. Zaila da 4 akorde horiekin zerbait ezberdina egitea. Horregatik
Scottek hori ahaztu eta pianoa,
tronpeta, tronboia, saxofoia, txeloa eta bateria erabiltzen ditu abesti hauei guztiz ezberdina den izaera emateko.
Errazagoa da abesti hauek entzutea
autore honek zer egin duen azaltzea
baino, horretarako, eta berriro ere,

Youtubetresnaparegabeaegingozaigu interneten bidez abesti “zaharberri” hauek ezagutzeko. “Zaharberri”diotgauregunegindakoabestiakdirelako,bainaahaztutadauden
estilotan jotzen direlako, eta beste
alde batetik, gaur egungo abestiak
azkar zahartzen direlako eta hauekin bizi berri bat ematen dielako.
Abestiak ezagutzeko haien Youtube-ko kanalean bilatzea nahikoa da.
Kanalak, taldea bezala, “PostmodernJukebox” izena dauka, eta bertan aurki dezakegu, adibidez, The

+www.guaixe.eus

bazterretik
Aritz Viñas

Postmodern Jukebox
Gaurkoan 1920ko New Yorkera
bidaia egiteko gonbidapena egiten
dizuet, baina ez gara hortxe geratuko, denboran zehar bidaiatzen
jarraituko dugu, eta bertatik hamarkada guztietatik pasatuta 1970eraino iritsiko gara gaur aurkeztuko
dizuedan talde berezi honekin.
Erraza da gaur eguneko abestiak
denborangaldukodirelaesatenduen
jendea aurkeztea, baina zergatik
irauten dute abesti batzuek hain-

whitestripesen“Sevennationarmy”,
2003an kaleratutako abestia, baina oraingoan New Orleanseko vintage estiloan jota, edo, 1997-an Celine Dionek kaleratutako “My heart
will go on” abestia 1950eko estiloan jota.
Guztiz gomendagarria da talde hau
gaurko musika komertziala entzuteaz aspertuta dagoen norbaitendako. Beraz, ez ahaztu eta haien
Youtubeko kanaletik pasa musikaren mundu “berri-zahar” horretaz
berriro ere jabetzeko.
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Pili Rellan,
Gixane Santano,
Edurne Ruiz,
Eider Etxebarri,
Eva Garisoain,
Angelines Marquez,
Maria Lumbreras
eta Maite Miguel
Altsasuko Mintzakide talde bat
Testua: Alfredo Alvaro Igoa

1. Taberna batean, mahai baten
bueltan. Zertan ari zarete?
Euskaraz hitz egiten. Edozeri
buruz. Egunaren arabera. Batzuetan asko hitz egiten dugu, besteetan ez hainbeste, baina gutxienez, gustura gaude.
2. Horrela elkartzea baliagarria
zaizue?
Bai. Soltura gehiagorekin hitz
egiten dugula nabari da. Nahiz eta

agian gaizki esan, baina soltura
gehiago. Belarria egiteko ere balio
digu.
3. Klaseak dira?
Ez. Tabernan beste giro batean
elkartzen gara. Lasaiago hitz egiteko.
4. Zein animorekin etortzen
zarete?
Gogoz, goizeko kafea sakratua
baita. Euskaraz hitz egin eta jendea ezagutzeko balio du.
5. Kalean topo egiten
duzuenean, zein hizkuntzatan
aritzen zarete?
Gutxienez euskaraz hitz egiten
saiatzen gara. Euskaraz hitz egiten hasten gara, baina ongi azaltzen ez dakigunean, ba, gaztelaniara aldatzeko joera dugu. Baina saiatu, beti euskaraz. Lehen
puntua da hori. Batzuetan lortzen
dugu.
6. Zuen inguruan euskaldunik
baduzue?
Bai eta haiekin euskaraz hitz egiten saiatzen gara. Baina ez da erraza. Hala ere, norberak gure inguruko jende jakin batekin euskaraz hitz egiten du. Edo gutxienez
saiatzen gara. Garrantzitsua da
hori.
7. Zer diote?
Gu euskaraz entzunda animatu
egiten gaituzte.

8. Herrian lotsarik gabe
euskaraz hitz egiterik baduzue?
Segun eta zeinekin hitz egiten
duzun. Gure artean ez dago lotsarik, gaizki esaten badugu ere,
saiatzen gara. Hori da garrantzitsuena.
9. Urduritasunik?
Bai. Norberak duen mailak ere
badu zeresana. Gauzak ongi esan
nahi dituzu, eta horrek urduritasuna sortzen digu.
10. Eta euskaldun berriak
ezagutzeko aukera izan duzue?
Bai. Gainera, Mintzakide programatik zinemara eta liburu
aurkezpenetara joatea, liburuak
irakurtzea eta horrelakoak ere
sustatzen da.
11. Hau irakurri duen
euskaldunak zuekin nola egin
beharko du?
Euskaraz.

Informazioa jaso
edo izena emateko
600 482 024 telefonora hots eginez, sakana_mintza@aek.org epostara idatziz edo Itsasi euskaltegira joz (Altsasuko Gartxia
Ximenez, 46). Momentuz Irurtzunen, Etxarri Aranatzen, Altsasun eta Olatzagutian daude taldeak. Dohainik da.

