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DIñaki Campos garaile.Gabonetako Azoka Berezia izan zen larunbatean Tolosan. Jende ugari bildu zen produktu bereziak ikusi eta
erosi ahal izateko eta Odolki Lehiaketa ere izan zen. Amarozko San Blas Elkarteak antolatzen du txapelketa urtero eta aurtengoan Ormaiztegiko Iña-
ki Camposek irabazi zuen. Bigarren Segurako Aranburu Harategiak egin zuen. Asteburuan, hala ere, ekitaldi ugari izan dira eskualdean.q4-5
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«Malloen inguruko 
17 ibilbide eta hauen
testuingurua bildu
ditugu liburuan» 
Gaur aurkeztuko du ‘Aralarko Malloak,
ibilbideak, istorioak eta kondairak’lana q2 I.T

ER
RA

DI
LL

OS

Zeberio II.ak
ezin izan du
zazpigarren
garaipena
eskuratu
Binakako erremonte
txapelketaren finala izan
zen larunbatean;
elduaindarrak eta Jon
bikotekideak 40-31 
galdu zuten q6



Iñigo Terradillos Kultura

Eguberrietan bete-betean sartu-
ta gaudelarik, urteko sasoi hone-
tan ohiko diren hitzorduek ezin
dute hutsik egin. Horietako bat
da Tolosako Orfeoiaren Egube-
rrietako Kontzertua. Bihar ikusi
ahalko dira bertako partaideak
kantuan, 20:30etik aurrera, Lei-
dor aretoan. 

Bi zatitan banatuta egongo da
emanaldia. Lehenbiziko zatian,
Franz Joseph Haydn-en Sortzea
obraren zati batzuk interpretatu-
ko dituzte, eta bigarren zatian,
Tolosako Eskolaniaren txanda
izango da. Ignacio Ruiz Alegriak
egingo ditu zuzendari lanak, eta
eurekin batera, Iruñeko Concerto
orkestra, Amaia Arberas sopra-
noa, Jon Plazaola tenorea eta Pa-

blo Garcia baxua ere ariko dira es-
zenatoki gainean. 

Sarrerak, orfeoizaleen bidez es-
kuratu ahalko dira, Tolosako Lei-
dor antzokiko leihatilan edota Or-
feoiak Nafarroa etorbidean duen
egoitzan. 12 euro ordaindu behar-
ko da bakoitzeko. Bazkideek, be-
rriz ez dute ordaindu beharrik
izango.

12 urteko ibilbidea
Tolosako Orfeoia 1998. urtean era-
tu zen. Ignacio Ruiz Alegria da
taldearen zuzendaria bere hasta-
penetatik. Eresoinka Abesbatza,
Abeslari Lagunak eta Leidor
Abesbatzako kideek eratu zuten,
eta helburu nagusia Tolosako
musika artxiboa berreskuratzea
izan zen.

Tolosako Orfeoiak Eguberrietako
Kontzertua emango du bihar Leidorren
20:30etik aurrera
izango da; sarrerak 12
euroan eskuratu ahalko
dira; bazkideek ez dute
ordaindu beharrik

Biharko emanaldia pasa den urtekoa bezain arrakastatsua izatea espero dute. NEKA

I. Terradillos Mendia

Juan Mari Ansak idatzi eta Ara-
larko Adiskideak elkarteak argi-
taratu duen Aralarko Malloak
ibilbideak, istorioak eta kondai-
rak liburua kalean da. Ansak ur-
teak egin ditu Aralarko mendigu-
ne hartako ibilbideak, txokorik
gordeenak eta istoriorik harriga-
rrienak biltzen, eta emaitza gaur
erakutsiko duten lana da. Bate-
tik, liburuan irudiekin eta beha-
rrezko datuekin azaldutako ibil-
bideak eta istorioak kontatzen
dira, eta bestetik, CDa ere ekar-
tzen du, ibilbide guztien datue-
kin. Bada, gaur aurkeztuko dute
liburua, Topic-en, 19:30ean.
Nondik sortu zen lan hau egiteko
ideia?
Aralarko Adiskideak elkarteak
Aralarren inguruan artikuluren
bat idazteko proposatu zidan due-
la 7 urte. Izan ere, urte horretan 75
urte betetzen zituen elkarteak,
eta horregatik zerbait berezia
prestatzea nahi zuten. Hori egi-
ten hasi nintzen, eta pixkanaka
informazio ugari biltzen hasi gi-
nen. Azkenean, urteurren horre-
tarako erreportaje bat egin ordez,
liburu bat prestatzea erabaki ge-

nuen. Eta horretan aritu naiz az-
ken urteetan. 
Nola osatu duzu lana?
Hasieran Aralarko Malloen ingu-
ruan ibilbideak egitea zen ideia.
17 ibilbide sartu ditugu, Araizko
bailaratik Malloetako gailurreta-
ra iristen diren bideekin. Ibilbide-
ak sartzeaz gain, testuingurua
sartzea ere interesgarria iruditu
zitzaigun. Bertako jendearekin
hitz egin genuen informazioa bil-
tzeko, eta jaso dugun hori oso poli-
ta eta garrantzitsua iruditu zaigu-
nez, osagarri moduan txertatze-
an erabaki genuen.
Zer azpimarratuko zenuke lan hone-
tatik?
Bigarren zatian agertzen den in-
formaziotik, belar kableena na-
barmenduko nuke. Garai batean,
Malloetan mozten zuten belarra
baserrietaraino jaisteko, kableak
erabiltzen zituzten. 50 belar kable
inguru egon ziren 1920tik 1967ra
bitarte. 
Bertako pertsonaiez ere hitz egiten
duzu.
Bai. Pertsonaia oso bereziak zeu-
den, nahiz eta oso ezagunak ez
izan.  Gaintzako eta Errazkingo
ahuntzariak edota Juanagorrita-
rrak, esaterako.

Juan Mari Ansa 1 Idazlea

«Malloen inguruko ibilbideak eta
kondairak bildu ditut lan honetan»  

I. TERRADILLOS

Andre Maria Kaperaren
liburuaren aurkezpena

KULTURA ›Enrique Bello
Larrartek Andre Maria Kapera-
ren historiaren inguruan idatzi-
tako liburua aurkeztuko du etzi.
Udal Musika Eskolan izango da,
19:00etan.

Kultur bonuak erosteko
aukera dago Leidorren

KULTURA ›Eusko Jaurlaritzak
sustatuta, kultur bonuarekin
zine bonuak eta ondorengo
ikuskizunak ikus daitezke Leidor
aretoan: Baginaren bakarrizke-
tak antzerkia(urtarrilak 14),
Mintzo dantza saioa (urtarrilak
28), La Guinda flamenko taldea
(otsailak 4), No me hagas daño
antzerkia (otsailak 18), Beberen
kontzertua (martxoak 11) eta
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
(martxoak 26).

DLaburrak

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Ugarte, M.T. Euskal He-
rria, 46. 943 67 32 74.
pLeitza.Campos, M.Z. Elba-
rren, 52. 112.

Tolosa › 
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ORFEOIAREN KONTZERTUA

pNon eta noiz.Leidor aretoan,
bihar, 20:30ean.
pSarrerak.12 euro.
pZuzendaria. Ignacio Ruiz Ale-
gria.

GEmanaldia
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Erredakzioa Ibarra

Emeterio Sorazu, urtetan Ibarra-
ko apaiz izandakoa, hil zen ostira-
lean 74 urterekin, gaixotasun
luze baten ondorioz. 

Larunbatean haren omenezko
erlijio ekitaldi bat egin zuten Iba-
rran eta ondoren bi autobus irten
ziren Getariaruntz,  hileta elizki-
zunera joateko, Sorazu getariarra
baitzen. Ibarrako elizkizuna hun-
kigarria izan zen. Jende asko bil-
du zen Ibarrako elizan eta Joxe
Mari Garmendia misiolari ibarta-
rrak bidalitako bertsoak ere kan-
tatu zituzten.

1937 urteko urtarrilaren 17an
jaio zen Emeterio Sorazu Getaria-
ko Askizu auzoan, Serorita base-
rrian. 24 urterekin egin zen apaiz,
eta Berastegin, Pasai Antxon, An-
tzuolan, Zaldibian eta azkenik
Ibarran garatu du bere lana. 

Seminarioko ikasketekin ha-
sia, argiketari titulua atera zuen
gero, eta denborarekin euskal
kultura, dantzak, ohiturak ikas-
ten eta ikertzen eman zuen bizi-
tza. Apaiz langile eta ikertzaile
bezala aritua, irakasle dohainak
ere erakutsi zituen, horretan ere
arituz.

Liburuen egilea
Azken urteetan gaixo bazegoen
ere lanean jarraitzen zuen Sora-
zu. Orain urte bete, gutxi gorabe-
hera, Joxe Mari Garmendia Ezei-
za: Fedea eta bizitza bertsotan
1971-2009 liburua aurkeztu zuen.
Liburuan Garmendia misiolari

ibartarraren «bizitza eta bere pas-
toralgintza laneko joan-etorrien»
berri ematen zuen apaizaren be-
raren hitzetan, batetik, eta beste-
tik, bi mila bertso inguru ere bil-
du zituen. 

Era berean, pasa den urteko
maiatzean Antropologia y reli-
gion en el pueblo vasco liburua ere
kaleratu zuen. Lan mardula zen
oso, ikasle zela eginiko tesia, hain
zuzen. Bertan euskal ohitura,
errito eta mitoak bildu zituen eta
baita euren zergatia ere. Lana
egin ahal izateko Gipuzkoako ba-
serri askotan ibili zen gaztaroan
Sorazu, inkestak egiten eta maisu
paregabea izan zuen horretarako,
gainera, Joxe Migel Barandiaran.

Sorazu herri desberdinetan ari-
tu zen apaiz, baita Berastegin ere
60. hamarkadan, eta horregatik
2008an omenalditxoa egin zioten
herrian. Ibarran ere 2007an ome-
naldia eskaini zioten. 

Emeterio Sorazu hil da 
gaixotasun luze baten ondorioz
Larunbatean meza
berezia izan zen Ibarran
eta ondoren bi autobus
irten ziren Getariara,
hileta elizkizunera

Emeterio Sorazuk pasa den urteko maiatzean kaleratu zuen gaztaroan egindako tesia. R. CALVO

Erredakzioa Abaltzisketa

San Tomas eguna gaur bada ere,
Abaltzisketan larunbatean ospa-
tu zuten. Urteroko ohiturari ja-
rraituz azoka izan zuten eta postu
ugari bildu ziren bertan. Azoka
eskolako gurasoek antolatzen
dute urtero, eta postu bat ere jar-
tzen dute, bertan bildutako dirua
eskolara bideratzeko. 

Santomasen ospakizunetan
txerria ere ezin falta eta aurtengo-
an lehen aldiz gainera, azoka eta
txerria izan ziren herriko prota-
gonistak egun berean. 

«Normalean egun desberdine-
tan egiten dugu, baina aurten ba-
tera egin dugu. Txerria egun ba-
tzuk lehenago hil zuten, baina jan
larunbatean jan genuen», argitu
du antolatzaileetako batek. Txe-
rri jatearen ondotik, askok kafea-

ren garaian mus txapelketan ere
hartu zuten parte. Herriko hau-
rrek alaitu zuten eguna trikitixa
eta panderoekin eta bertsoak ere
entzun ahal izan ziren. 

Bestalde, hauek dira pasa den
ostiralean eskolan eginiko zozke-
tan ateratako errifen zenbaki sa-
ridunak: 366 eta 1.532. Lehenen-
goak saski eder bat eskuratuko
du eta bigarrengoak bi lagunen-
tzako afaria. 

Era berean, Txalburu Eskolako
Guraso Elkarteak parte-hartzaile
guztiei eskerrak eman nahi diz-
kie eta baita zorionak ere irabaz-
leei. 

‘Filemona’
Arestian aipatu bezala, hala ere,
gaur da San Tomas eguna eta be-
raz, Donostia eta Azpeitian, esate-
rako, jai giroa izango da nagusi
egun guztian zehar. 

Donostian, gainera, urteroko
ohiturari jarraituz txerria ere
izango da Konstituzio plazan eta
leitzarra izango da, gainera. 

Filemona txerriak 320 kilo pisa-
tzen ditu eta Leitzako Arro base-
rria du bizileku. 

San Tomas azoka
egin dute plazan
Abaltzisketan
larunbatean ospatu
zuten gaurko San
Tomas eguna; postu
ugari bildu ziren azokan

Jende asko izan zen Abaltzisketan larunbatean. A. IMAZ
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Tolosan jendetza bildu zen larunbatean izan zen Gabo-
netako Azokan. Alde batetik, herriko hiru puntutan ba-
natuta Gabonetako Azoka zegoen eta bestetik, larun-
bateroko ohiko azoka. Odolki Lehiaketa ere izan zen
Trianguloan, Amarozko San Blas Elkarteak antolatuta.

Iaz bezala, lehen saria Ormaiztegiko Iñaki Campos ha-
rategiak irabazi zuen eta bigarren Segurako Aranburu
Harategia gelditu zen. Epaile lanetan Tolosako sukal-
dariak aritu ziren. San Frantzisko pasealekuan era guz-
tietako jakiez gain, artisauek landutako lanak egon zi-

ren ikusgai eta erosgai. Trianguloa plazan, barazki eta
fruituekin batera gozoak egon ziren aukeran. San Blas
elkartekoak berriz, goiz guztian zehar odolkia banatzen
aritu ziren. Plaza Zaharrean azkenik, euskal arrazako
animalien erakusketa egon zen.ASIER IMAZ

GABONETAKO AZOKAN, POSTUEZ GAIN JENDE UGARI 

Urtero bezala, Gabon egunak gerturatzen direnean Elkartasun
Azokak egin ohi dira eskualdean. Ibarran asteburuan izan da Ibarra-
tik Misio Taldearen eskutik. Berastegin, Muñagorri eskolako inguru-
men batzordeak antolatzen du eta atzo itxi zituen ateak. Lekukoa,
Tolosako Laskorain ikastolak antolatzen duen Merkatu Txikiak har-
tuko du. Hilaren 26an zabalduko ditu ateak kultur etxean. ESTI  EZEIZA

ELKARTASUN AZOKA 

Irudia qBerastegi

Tolosako Emakumeen Denboraren Bankuak, udalaren Berdintasun sailak lagundu-
ta, Truke Eguna antolatu zuten Zerkausian. Antolatzaileak «oso gustura eta pozik»
geratu dira ekimenak izan duen erantzunarekin. Momentu guztian trukean aritu ziren
eta gauzez gain, zerbitzuak ere trukatu zituzten. HITZA

TRUKE EGUNAREKIN GUSTURA 

Irudia qTolosa

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak hezkuntzari buruzko jardunaldiak antola-
tu ditu Euskara biziago ikastetxeetan, hizkuntza-normalizaziorako proiektuen bidez
izenpean.Hirukide ikastetxea hizlarien artean izan da.Bertan izan dira,Maite Etxabarri
eta Joseba Antxustegietxarte eta Kataluniatik ekarritako hizlari bat (erdian).HITZA

HIRUKIDEKOAK HIZLARI 

Irudia qTolosa

Asteburuan eskualdeko herri askotan ezker aber-
tzalearen legalizazioa aldarrikatzeko hainbat eki-
men egin dituzte. Herri bakoitzak aldarrikapena
egiteko modu ezberdinak aukeratu ditu. Larunba-
tean, Anoetan eta Gaztelun herriko plazan elkar-

tu ziren argazkia ateratzeko. Eskualdeko beste
kide batzuen aukera, igande goizean Txindoki
tontorrera igotzea izan zen. Bidean aldarrikapena
zabalduz igo ziren eta tontorrean, pankarta atera
eta argazkia atera zuten.HITZA

LEGALIZAZIOA ALDARRIKATUZ

Irudia qTolosaldea



Erredakzioa Ibarra

Euskal Herriko lauko sokatira
txapelketaren finala jokatu zen
larunbatean Berriozarren (Nafa-
rroa). Gizonetan, 300 kiloko mai-
lan, sei talde onenen artean finala
jokatu zuten. Ibarra A-k tiraldi
guztiak irabazi zituen eta ondo-
rioz, 320 kilotan egin bezala, lehen
postua eskuratu zuen. Sailkape-
neko bi jardunaldietan bezala,
Ibarra A-k irabazi zituen bost
txandak eta 10 tiraldiak. 

Ibarra B-k ere parte hartzen
zuen. Finalean tiraldi guztiak gal-
du zituen eta seigarren postuan
amaitu zuen. Hala eta guztiz ere,
tiratzaile hasiberriak izaki eta fi-
nalerako txartela lortzea nahiko
helburu zenez, «oso gustura»
agertu ziren. Sailkapenean biga-
rren Amaiur B gelditu zen eta hi-
rugarren Berriozar.

Emakumezkoen Txapelketa
Emakumezkoen Txapelketan hi-
rugarren eta azken jardunaldia
jokatu zuten Berriozarren. Hiru
egunetako puntuak pilatu oste-
an, Ibarra A hirugarren sailkatu
da 250 kiloko mailan. Ibarra B al-
diz, seigarren gelditu da. Azken
sailkapenean Amaiurreko taldea
izan da onena, Badaiotzen aurre-
tik.

Ibarra A taldea
gailendu da 
300 kilokoan
Emakumezkoen 250
kiloko mailan, Ibarra A
taldeak hirugarren izan
da; Berriozarren egin
dituzte tiraldiak 

Erredakzioa Elduain

Binakako erremonte txapelketa-
ren finala jokatu zen larunbatean
Hernaniko Galarreta pilotale-
kuan. Patxi Zeberio elduainda-
rrarentzat zazpigarren finala zen.
Aurreko seietan txapela lortu
zuen elduaindarrak baina azke-
nekoan porrotarekin itzuli behar

izan zuen etxera. Elduaingo Zebe-
rio II.ak Jonekin osatu zuen biko-
tea eta Urriza-Etxeberria III.a zi-
tuzten aurkari. 

Zeberioren aurkariak ziren  fa-
boritoak eta partida guztian au-
rretik joan ziren, azkenean 40-
31ko emaitza lortuz. Lehiak ordu-
bete eta 31 minutu iraun zuen.
Zeberiok pilotak atzera bota zi-
tuen, baina Etxeberria III.ak ba-
tez ere eta Urrizak defentsa han-
dia erakutsi zuten. Elduainda-
rrak ez zuen zirrikitu handirik
topatu tantoak egiteko.  Zeberio
eta Jon ez ziren asko hurbildu
markagailuan. Gertuena bost
tantotara izan ziren, 33-28koan.

Zeberio II.ak 
ez du zazpigarren
txapela lortu
Jon bikotearekin batera
40-31 galdu zuen
elduaindarrak finala
Urriza eta Etxeberria
III.aren aurka

PILOTA

AZYSA TORNEOA
Finala
Zeberio II.a-Ion 31 
Urriza-Etxeberria III  40

V. EMAKUMEA PILOTARI
GIPUZKOAKO TXAPELKETA
Finala
Redondo-Mendizabal 30
Zabala-Arozena 24

KUTXA BURUZ BURUKO
TXAPELKETA
Finalerdiak
Bengoetxea VI.a 10
Zubieta 4
(Zubietak partida utzi egin zuen
lesionatuta)
Juan Martinez de Irujo 22
Patxi Ruiz 15

BERRIA TXAPELKETA
Kadeteak
Intxurre 22
Usurbil 3
Jubenilak
Intxurre 22
Usurbil 4
Nagusiak
Intxurre 5
Usurbil 22

SOKATIRA

GIZONEZKOEN 300 KILOKO
TXAPELKETA
1. Ibarra A       6 puntu (15 tanto)
6. Ibarra B         1 puntu (0 tanto)

SASKIBALOIA

LEHEN MAILA
Hamaikagarren jardunaldia
Take Bide Bide Ibiza 64
Lizuan.com ISB 73

FUTBOLA

LURRALDEKAKO OHOREZKO
MAILA 
15. jardunaldia
Tolosa 0
Hondarribia 1

LURRALDEKAKO
PREFERENTEA
14. jardunaldia
Tolosa ‘B’ 3
Mondragon ‘B’ 1
Intxurre 3
Amaikak Bat 2

ARETO FUTBOLA

NAZIONAL A MAILA
Hamalaugarren 
jardunaldia
Lauburu K.E. 7
Burgos 2

NAZIONAL B MAILA
Hamahirugarren jardunaldia
Clinica Dental Aldaz 3
Irish Pub Shepherd’s 3
Elorrio Buskantza 8
Laskorain Ikastola 7
Transportes Lakunza 8
Euskalduna 5

GEmaitzak

SALGAI
]Etxebizitza. Leitzan 100 m2-
ko pisua salgai. Norberak bere
gustura jartzeko moduan. Inte-
resatuek deitu 687 40 52 33 te-
lefono zenbakira.
]Ekonomika. Lakuntza marka-
ko ekonomika, Clasica mode-
loa. Egoera onean eta oso gutxi
erabilia. Interesatuek, deitu 
649 51 09 41 zenbakira. 
]Plantetako enkofratua. Ka-
rrerak, zertxak, puntalak, pos-
tetako txapak, taberoak

200x50 saltzen dira. Modu
onean. 667 41 88 75.
]Motorra. Suzuki RMZ 450-a
salgai. 2006. urtekoa eta egoe-
ra oso onean. Interesatuek dei-
tu 635 75 09 15 telefono zen-
bakira.
]Eskopeta. Bereta markako es-
kopeta railatua salgai. Oilago-
rretarako aproposa, bi kanoi jo-
kurekin. 2007koa da eta oso
gutxi erabilia dago. Harrema-
netarako telefono zenbakia: 
635 75 9 15.

Iragarki laburrak
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V. Emakumea Pilotari Txapelketaren hiru final jokatu ziren Beotiba-
rren larunbatean. Maila gorenean, eskualdeko bi pilotari aritu dira
elkarren aurka: Anoetako Maider Mendizabal eta Lizartzako Nago-
re Arozena. Final gogor eta borrokatu baten ondoren, Redondo-

Mendizabal bikoteak jantzi du txapela, Zabala-Arozenari 30-24 ira-
bazi ostean. Jubeniletan, Hernani 2 bikoteak 30-20 irabazi zion Her-
nani 4 bikoteari. Nagusien bigarren mailan Bañales-Perez bikoteak
30-17 irabazi zion Lendinez-Gutierrez bikoteari.A.IMAZ

MENDIZABAL GARAILE AROZENAREN AURKA

Irudia qPilota
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Saia ehizan 
hasi zenekoa 

S
ai arreak edo putreak, orain
gutxi zeresan handia eman
zuen; itxuraz behi, ardi eta

behor hilez elikatzen zen hegazti
handi hau eta bat batean behi,
ardi eta behor kumeak ehizatzen
hasi zen.

Gogoratzen dut, neure inguru-
ko jendearen ahotan esaldi bat ze-
goela «sai arrea sarraskijalea da,
beraz ez daki ehizan, ezinezkoa da
etxeko animalia horiek sai arreak
hiltzea», elizaren dogma bat ziru-
dien. Baina bizidunak tartean sar-
tzen diren gaietan... dogmak ez
dira existitzen! Egia da, sai arrea
sarraskijalea bezala katalogatu
dela, baina horixe, katalogatu
egin da, horrek ez du esan nahi sai

arrea goseak akabatzen dagoene-
nan ehizatzen ez denik saiatuko. 

Sai arrearen itxura ikusten du-
gunean sarraskijale peto baten
aurrean gaude. Moko handi oker-
tuak haragi zatiak lortzeko balio
dio, bere burusoilak gorpuen ba-
rrura errazago sartzea ahalbide-
tzen dio eta bere bista bikainaz
oso urrunetik ikus dezake hilda
dagoen animalia. Gorputz hilak
jaten dituenez oso izua da, bere ge-
neetan janaria ez da mugitzen ida-
tzia baitago eta gorpuaren mugi-
mendu minimo batek erraz izu-
tzen du, horregatik, sai arrea ez
badago oso seguru ikusten ari den
gorpua hilda dagoela, ez da gertu-
ratuko. Horregatik esaten da, be-
leek hildakoari begiak jan arte ez
dela sai arrea berau jaten hasiko.
Bizidunek ez dituzte arriskuak
hartzen! 

Orain 20 urte, sai arrea ia desa-
gerturik zegoen eta gobernuek
hau ekiditeko sai arrea elikatzen
hasi ziren mendietan hildako abe-
reak utziz, modu honetara sai
arren populazioa izugarri handi-

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa

tu zen, garai batetako kopuruak
errekuperatuz... eta hona hemen
«akatsa». Jada sai arrea berresku-
ratu zela ikusirik honi gradualki
janaria kentzen hasi ordez janaria
ematen jarraitu zen, izan ere, in-
gurumenaren aldeko ekintzek
jendaurrean harrera bikaina bai-
tute eta noski, ongi egindakoa egi-
ten jarraitzea komeni da. Sai arre-
aren populazioak goraka jarraitu
zuen, baina populazio honetako
aleak bereziak ziren, ia ia ahora ja-
naria eman zitzaienez, izaera au-
sartagoa zuten, jada ez ziren hain
izuak.

Baina behi eroen gaitz famatua
gorabehera, hildako animaliak
mendian uztea debekatu zen, zer
sortu zuen honek? Sai arre popu-
lazio ikaragarri bat, izaera ausar-
tekoa eta okerrena: goseak zegoe-
na. Eta goseak bizidunetan eragin
handia izaten du eta sarraskijale
bezala sailkatu zen hegaztitzar
hau, moxal jaio berriak, arkume-
ak eta txekorrak ehizatzen hasi
zen. Hala ere, biologoek badugu
arazo honi konponbidea, baina
hau hurrengo zutabean idatziko
dugu, ezta?

Informazio gehiago bioanizta-
sunetik.blogsome.com eta iradoki-
zunak, kexak, eskaerak edo neu-
rekin kontaktuan jartzeko bioa-
niztasunetik@hotmail.com.

Erredakzioa Leitza

Atekabeltzek bere bosgarren ur-
teurrena betetzearekin batera,
hainbat hausnarketa eta lanketa
egin ditu herriko etxearen ingu-
ruan. Horretarako herriko eragi-
le eta bizilagunekin hainbat  aldiz
elkartu dira, eta azken hilabetee-
tan egindako batzar eta bileren
ondotik Atekabeltz Elkartea sor-
tu dute.

Leitzako Gazte Asanbladakoek
aspaldi ohartu ziren bilakaera ho-
nen beharraz eta bosgarren ur-
teurreneko ospakizunak iragar-
tzean, erronka gisa aipatu zuten.
Beraien hitzetan, «etxea, herria-
ren beharretara moldatzea dugu
xede, eta zabalkunde handiagoa
ematea». Lehen ere, herriarentza-
ko lan egiten zuen gunea baldin
bazen ere, hemendik aurrera are
gehiago izango dela esan daiteke.  

Erronka eta egitasmoak aurre-
ra eramateko, batzorde bat ere
sortu dute eta bertan ondorengo
eragileek hartzen dute parte:
Gazte Asanblada, Kultur Taldea,
Bilgune Feminista, Txalaparta
taldea, Ikasle Abertzaleak eta
Pinturazaleak.

«Irekia, balioanitzekoa eta par-
te-hartzailea» izatea da Ateka-
beltz etxearen asmoa. Hori dela

eta, herritar ororentzat zabalik
dago. Honez gain, beste hainbat
eginkizun ere baditu sortu berri
den elkarteak, tartean, euskal
kultura eta kultur aniztasuna
bultzatzea. 

Atekabeltz-eko kide 
izateko gonbidapena
Egitasmoak herritar ororen eta
mugimenduren ahots izan nahi
duenez, leitzar guztiak gonbida-
tzen ditu bertan parte hartzera.
Horretarako izen-emate orriak

prestatu dituzte. Hala, interesa
dutenek, elkarteko kide izateko
aukera izango dute. Honetarako
hau bete behar dute, eta Leitzako
gaztetxean utzi. Kide bakoitzak
hamabi euro ordaindu beharko
ditu urteko. 

Elkarteko ordezkariek argi
dute funtzionamendua auzolane-
an egongo dela oinarritua, eta
«nork bere alorreko lanak eta egi-
tekoak gauzatzeko gunea izateaz
gain, elkarrekin eta elkarlanean
aritzeko eremua ere izango dela».

Honekin, beste behin ere, herri
mugimendu alternatibo bat sor-
tuko dute.

Bost urte lanean
2005eko uztailaren 20an okupatu
zuten 16-20 urte bitarteko hainbat
gaztek, ordura arte Guardia Zibi-
len kuartel izan zen. Ordutik,
hainbat ekimen burutu dituzte
«herriari bizia emateko asmoz».
Orain, norabide beretik jarraitu-
ko baldin badute ere,  bide gehia-
go ere jorratuko dituzte.

Atekabeltz herri eragile eta
elkarte berria sortu dute

Etxearen inguruan
egindako hausnarketa
prozesuaren ondorio da
hau; edonork har 
dezake parte bertan

Duela bost urtetatik «herriaren zerbitzura» dago Atekabeltz gaztetxea. A. IMAZ

Plan Orokorrari alegazioak
aurkezteko epea indarrean

ALBIZTUR ›Udalak hasierako
onarpena eman dio Plan Oro-
korrari eta orain irekia dago
dokumentuari alegazioak aur-
kezteko epea. Horretarako aldia
amaitzear bazen ere, epea luza-
tzea erabaki dute eta urtarrila-
ren 5era arte luzatuko da.

Sarriopapelen LABek lortu
du botoen gehiengoa

LEITZA ›Joan den astean
Enpresa Batzorderako bozke-
tak egin zituzten Sarriopapel
lantegian. Bertan, LAB sindika-
tuak 8 ordezkari atera zituen
221 botorekin eta ELAk 5,
137rekin. Lau urtetik behin egi-
ten dute bozketa.

Udalbatzak Ez Ohiko
Osoko Bilkura du gaur

IBARRA ›Udalak Ez Ohiko
Osoko Bilkura egingo du gaur
09:00etan. Batzarrean ondo-
rengo gaiak jorratuko dituzte:
11.1 JU-ko dotazio eraikina, erre-
tiratuen elkartea eta eguneko
zentroaren proiektua; 11.2 ko
obra eta partzelen salmentara-
ko kontrataziorako plegu admi-
nistratibo eta teknikoen onar-
pena; Ibarrako Etxebizitza
Tasatuen Udal Ordenantza.

DLaburrak

, Gutunak

Non dira Leitzako 
EA-ko zinegotziak?

Abenduaren 15ean, Auzitegi
Nazionalak aginduta, Leitzako
herritar batek epailearen aurre-
an deklaratu behar izan zuen,
terrorismoa goratzeaz akusatu-
ta.

Leitzako pestetan jarritako
karpan zeuden pankartek eta
argazkiek eman diote aitzakia
Estatuari herritarrak jazarri eta
eskubide zibil eta politikoak be-
rriz erasotzeko. Pesta herrikoiak
antolatzeko ahaleginaren aurka
ekin diote oraingoan, eta larria
da, larria denez. Haserrea eragin
du, jakina, Leitzako herritarron
artean.

Baina ez da haserrea eta
amorrua eragin duen bakarra.
Izan ere, Jose Jabier Sestorainen
aurkako ekintza hori dela-eta
Leitzako Udalak deitutako Ez
Ohiko Osoko Bilkuran, herritar
bati ezinbesteko elkartasuna
eta babesa eskaintzeko unean,
Leitzan Eusko Alkartasunak di-
tuen hiru zinegotzietatik ez zen
bakar bat ere bertaratu. Han
zen Alderdi Popularreko ordez-
karia, espero bezala elkartasu-
na adierazteko gai izan ez bazen

ere. Baina EAko ordezkariek ez
zuten elkartasunik eta babesik
adierazi, eta, batek daki zer az-
terketa politikoren ondorioz,
Batzarrera ez joatea erabaki zu-
ten.

Euskal Herrian askatasun zibil
eta politikoen aldeko ekimen
eta gogo indartsuak gauzatzen
ari diren une honetan, egoera
demokratiko baten aldeko el-
karlana gorpuzten ari den ga-
raian, Leitzako EAko ordezka-
riek bestelako jarrera bat hauta-
tu dute. Jose Jabier Sestorain
herrikideak Udalaren gehiengo-
aren babesa jaso zuen, baina ez,
aipatu bezala, Euko Alkartasu-
na alderdiko ordezkari politiko-
ena.

Herritar baten aurkako proze-
dura bidegabea eta zentzuga-
bea abiatu denean, herri osoari
egindako erasotzat uler daite-
keen ekimen bat gauzatzen ari
den bitartean, ez da gordetzeko
eta ihes egiteko unea. Hala ere,
hori egin dute, zoritxarrez, Eusko
Alkartasunako Leitzako zinego-
tziek, eta ezin salatu gabe utzi,
hau gertaera larria dela irudi-
tzen baitzaigu.
pEneko Astibia.Osoko Bilkuran

izan ziren herritar batzuen izenean.



2 Agurrak

Urte askoan!
Ebarista Arrate Luluaga (Lizartza).

Gaur 80 urte. Zorionak eta 
urte askoan jarraitu gure

etxekoandre izaten. Etxekoak.

Urte askoan!
Alaia Garro Ugartemendia (Irura). Pasa den igandean 5 urte.

Zorionak Urki, aitatxo eta amatxoren partetik!
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Urte askoan!
Jesus Mari Ormaetxea (Alegia).

Atzoko partez, zorionak
etxekoen, eta batez ere, Nerea

eta Urkiren partetik.

Zorionak amona!
90 urte bete dituzu eta familia ederra osatu duzu. Gure habea eta bizi

poza zara! 90 muxu, belarri tirakada goxo eta zera, asko maite zaitugula!


