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kaixo,
herrikide
Hemen duzue 2011. urtean herrian egindako lan guztien laburpen aldizkaria. Liburutegiaren
irekiera, haur eskolaren irekiera…
Lau urte hauetan udalbatza zaharrak egindako lan bikainaren
emaitzak dira hauek. Udalbatza
berriaren izenean zorionak eta eskerrak lau urte hauetan lanean
ibili zareten guztiei.
Orain gure txanda da. Ez da erraza izanen, baina gogoz gatoz lanera. Krisi garaia dela eta, udalean ere nabaritu da egoera hau.
Ez dira momentu onak proiektu berriekin hasteko, ditugunekin aurrera jarraitu eta mantentzeko apustua egiten dugu, beraz, aurten.
Krisi garaian irudimena gehiago
garatzen dela esaten dute, beraz,
buruari eragin beharko diogu
formula berriak bilatzeko. Udalbatza berri honek auzolanen aldeko apustua egiten du horretarako, elkarlana bultzatuz.

Arbizuko Udalbatza

Internet zerbitzua
otsailean abiatuko da
Ergoiena, Etxarri Aranatz eta Arbizuko udalak eskaintza
bateratua eginen dute
Arbizuko eta Etxarriko udalek
abenduaren 14an sinatu zuten Internet eskaintzeko kontratua ONO enpresarekin. Hitzarmen horren arabera hemendik eta 7 astera martxan egonen da Internet zerbitzua Arbizun,
Etxarrin eta Ergoienan. Uhin bidezkoak (WIFI) baino lan eta diru gehiago eskatzen duen arren, sinatzaileek
kable bidezko azpiegituraren alde
egin dute, osasungarriagoa delakoan.
Operadore titulua gure Udalak
izanen du, berak eskuratu baitu
operadore izateko baimena, baina
Etxarri Aranazko Udala proiektuaren parte izanen da. Beraz, azpiegituraren finantzaketaren gastua
bi udalen gain geldituko da: Arbizuko eta Etxarriko udalen menpe.
Kudeaketa, berriz, Askalatsek eginen du, jarduera horretarako propio sortutako beste izen komertzial

batekin. Ergoiena erabiltzaile gisa
sartuko da egitasmoan.
Arbizuko udal ordezkariak pozik
daude Etxarri eta Ergoiena proiektuan sartu delako, hainbat eta erabiltzaile gehiago izan prezioa hobea
izanen delako. Akordio horrek atzerapena ekarri du, baina onerako izanen delakoan daude.
Internet eta telefonia eskaintzaren
ezaugarriak eta zenbatekoa urtarrilaren erdialdean ezagutaraziko dute.
Horretarako, etxez etxe banatuko
dute informazioa eta herriz herri batzarrak eginen dira. Herritarrek bi
aukera izanen dute: Internet eta telefonia, edo Internet bakarrik.
Jakina den bezala, Arbizuko Udalak operadore izateko baimena eskuratu zuen eta Movistarrek Etxarrin duen eraikinean telefonia tresneria paratuko dute.

ARGITARATZAILEA: Arbizuko Udala. LEGE GORDAILUA: SS-831-2007.
DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Guaixe Komunikazioa. INPRENTA: Gertu Kooperatiba.
Aldizkaria egiten lagundu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkie Arbizuko Udalak
Arbizuko Udalak ez du bere gain hartzen, halabeharrez, urtekarian adierazitako esanen eta
iritzien erantzukizunik.

u d a l

o s a k e t a

Udal berriaren osaketa
Josu Miren Mendinueta
beste urte batez izango da
alkate. Gero Miren
Mendinueta Lakuntzari
pasako dio makila eta bera
zinegotzi izanen da.
Abenduaren bigarren larunbatean
osatu zen Arbizuko udal berria.
Bilduko bederatzi zinegotzik osatzen
dute udala. Hautes-zerrendan azken
zegoen Josu Mendinueta Urdanoz
izendatu zuten alkate. Aurreko bi legegintzaldietan ere aginte makila eskuetan izan du Mendinuetak. Baina
berak argitu duenez, ardura beste
urte batez besterik ez du luzatuko.
Orduan Miren Mendinueta Lakuntzari pasako dio makila eta bera zinegotzi izanen da.
Erabakiaren zergatiaz galdetuta,
alkateak azaldu du udal talde berriak
kudeaketan eskarmentua hartzeko
epea dela urte batekoa. “Gainera, zabalik dauden gaiak itxi nahi ditut.
Haur eskolarena, gobernuak
370.000 euro zor dizkigu eta ea ordaintzen dituen. Bestetik, urbanizazioena bukatzea”.

Arbizuko ordezkariak
Arbizu hainbat erakundetan ordezkatuko dute hautetsiek. Sakanako Mankomunitateko batzar orokorrean Miren Mendinueta Lakuntza eta Alberto Izagirre Izagirre ariko dira. Garapen partzuergoan Arbizuko ordezkari Josu Miren Mendinueta Urdanoz izanen da. Alkatearen bizkar izanen dira ere Aralarko Elkarteko, Cederna Garalurreko eta Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko ordezkaritzak.
Mankomunitateko kirol batzordeko bileretara Gorka Iriarte Flores
joanen da, Euskara Batzordera eta
UEMAko batzarretara, berriz, Juan
Zabala Etxeberria. Eskola batzordean
Fermin Razkin Leitzak ordezkatuko
du Udala eta Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatean Miren Mendinueta Lakuntzak.

ARBIZUKO UDALEKO ARDUREN BANAKETA
BATZORDEAK
ogasuna, langileria eta industria
hirigintza

euskara
basoak
kultura eta hezkuntza

kirolak
osasuna eta gizarte gaiak
gazteria

PARTAIDEAK
lehendakaria: Josu Miren Mendinueta
batzordekideak: Miren Mendinueta, Alberto Izagirre, Fermin Razkin
lehendakaria: Fermin Razkin
batzordekideak: Miren Mendinueta, Argiñe Berastegi,
Josu Miren Mendinueta
lehendakaria: Juan Zabala
batzordekideak: Katrin Ginea, Gorka Iriarte
lehendakaria: Arkaitz Txueca
batzordekideak: Fermin Razkin, Josu Miren Mendinueta
lehendakaria: Argiñe Berastegi
batzordekideak: Miren Mendinueta, Katrin Ginea,
Josu Miren Mendinueta
lehendakaria: Gorka Iriarte
batzordekideak: Arkaitz Txueca, Juan Zabala
lehendakaria: Miren Mendinueta
batzordekideak: Alberto Izagirre, Katrin Ginea
lehendakaria: Katrin Ginea
batzordekideak: Alberto Izagirre, Argiñe Berastegi
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Hirigintzaren arloan aurrerapausoak eman dira
Orain indarrean dagoen hirigintza
planak 12 urte ditu eta aurreikusten
zen ia guztia eraikita dago. Hori dela
eta, aurreko legegintzaldian hirigintza
plan berria erredaktatzeari ekin zion
Udalak.
Lehenengo pausoa iaz egin zen:
herritarrekin egindako bileretan
“nolako Arbizu nahi duen herriak”
adostu zen, hau da, Lurraldearen Okupaziorako Estrategia eta Eredua
(LOEE). Orain, bigarren pausoa eman
nahi dute aurrera: Hirigintza Plana
idaztea, hau da, gutxi gorabehera
zehaztuta dagoen mapa-gida hori
paperean zehaztea, hain zuzen ere.
Horretarako, herri-batzarrak eginen
dira; eta ondoren, herritarrekin onartuko Plana Nafarroako Gobernura
bidaliko dute indarrean sartzeko.

Plana egitea beharrezkoa
“Pentsatzen dugu nahiko asea
dagoela herriko eskaera azken urteetan
asko urbanizatu delako, baina 10 urtera

begira jokatzen ari garenez beharrezkoa da plan berri bat izatea. Gainera,
badago jendea etxea egiteko zain
dagoena” azaldu du alkateak. Hirigintza Planak, gainera, ez du hazkundea
bakarrik jasoko soluzioak ere bai,
beraz, herrirako hainbat hobekuntza
ekar dezake.
Arbizuko Udalak Nafarroako Gobernua eta herritarren adostasunarekin
eraman nahi du aurrera Plan berria.
Egitasmoa finantzatzeko hitzarmen bat
du Nafarroako Gobernuarekin. Honek
guztiak 60.000 euroko aurrekontua du
eta 50.000 euroko diru-laguntza jaso
du. Gasteizko Llanos Masia eta Jon
Barcena arkitektoek dira erredakzioa
egiten ari direnak.

Orain arte egindakoak
2010eko maiatzean herriaren aurrean aurkeztu zuen estrategia eta, hilabetez jendaurrean egon zen. Denbora
tarte horretan herritarrek iradokizunak
egiteko aukera izan zuten. Orain arte

Eliza inguruko
urbanizazioa

Urbanizazioak
San Juan bidean eraiki ziren
Babes Ofizialeko Etxebizitzetako
giltzak udan entregatu zituzten. 20
etxebizitza salduta daude, baina 4
saltzea falta da. Bestetik, inguru
horretan bertan, Udalak Babes
Ofizialeko 5 etxebizitza egiteko lurra jarri du salgai. Bi eraikuntza
enpresarekin ari da negoziatzen.

Bizilagunekin ados jarri ondoren,
Fernando Urkia kalearen iparraldeko
zatian saneamendua berritzeko
finantzazio eske jo du Udalak Nafarroako Gobernura. Baina, heldu den
urtean diru-laguntzarik ez denez,
izango aurreragorako utzi dute
egitasmoa.
Asmoa da, batetik, euri ura eta urbeltzak bereiztea, eta bestetik, ingurukoaren antolakuntza hobetu eta
zoladura berritzea. Horrekin batera
bideberria estutuko litzateke eta autobus geltokirako karril bat eginen litzateke. Aparkalekuak guztiak batera egonen lirateke, bideberritik gertu, izan ere
gainerako guztia oinezkoen gunean
izanen litzateke. Lanaren aurrekontua
246.750 eurokoa da, hoditeria,
zoladura, altzariak eta argiztapena
barne.

egindako lanari esker Arbizuko
hazkundea nondik nora eginen den
zehaztuko duen planaren irizpide
nagusiak adostu dira.

Egiteko dagoena
Orain falta dena da zehazki
markatzea unitate bakoitza nondik
nora doan, eta unitate horiei
dagozkien gune berdeak edo
dotazionalak non egonen diren
zehazki eta nola garatuko diren.
LOEEren eztabaidan ontzat hartu
zen irizpideetako bat da garatuko
diren unitate guztien gune dotazional eta berdeak batzea, horrela unitate
bakoitzak bere gunetxoak izan
beharrean, gune berde eta dota zio nal zabalak izanen dira herrian.
1.000 m 2 -ko gune batek 100 m 2
berde eta 100 m 2 dotazional ditu, 4
unitaterenak batuz gero, 400 m 2 koak izanen lirateke. Horixe da
irizpideetako bat.

e g i t a s m o a k
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Arbizuko komunaleko lanak
tzak egitea. Erabiltzaileen lana errazteko, dermioko pistak konpontzea ere
aurreikusi dute, eta Sandindeitik gertu
dagoen txatarrazko txabola lastozko
batekin ordezkatzea.
Esan beharra dago, hala ere, egitasmoa aurrera eramateko dirua behar
denez, diru-laguntzaren menpe egonen dela hura gauzatzea. Eta
gauzatzekotan osoki edo zatika eginen
den. Udalak irailean aurkeztu zuen
proiektua Nafarroako Gobernuko
Ingurumen Departamentuan.

Herri galduen ondarea
berreskuratuz
Udalaren asmoa da datozen urteotan hainbat hobekuntza egitea
Arbizuko dermioan. Ohiko erabilerez
gain, historia ondarea berreskuratuz
eta aisialdiko azpiegiturak sortuz
eskaintza aberastu nahi du udalak,
landa turismorako erakargarri eginez.
Orain arteko ekimenak Arbizu
iparraldean egin dira —lau borden
zaharberritzea, Borden Ibilbidea
(PR), iturriak eta askak berreskuratzea…—. Datozen urteotan, berriz,
hegoaldeko natur eskaintza indartu
nahi dute.

Beriain Azpiko ibilbideak berreskuratu nahi dituzte eta Beriaingo tontorrera igotzeko senda garbitu. Beste
asmoetako bat da herri inguruan ibilbide laburra (PR) osatzea: San
Juandik bueltan Maiza herri desagertutik igaroko litzateke ibilbide hori,
ondoren Bidaulttikitik Tellerietara eta
herrira iristeko.
Horrez gain, biodibertsitatea hobetzeko hainbat ekintza egitea aurreikusten da: Utzubarren zuhaixka ilera
bat landatzea, Larrea parajea berritzea
eta Sandindeiko putzuan hobekun-

Herri galduarekin zer egin daitekeen aztertzeko, Aranzadi zientzia
elkartearekin harremanetan jarri
da udala. Helburua da herriko
ondare historikoa berreskuratzea
eta ezagu tzera ematea. Hori dela
eta, azalpenak ematen dituzten
panelak jartzea pentsatu dute
Arbizuko dermioan dauden herri
hustuetan: Maizagañan, Mundi ñun eta Arrospiden.
Borden Ibilbideari adar bat eginen
liokete Arrospidera iristeko. Gainerako bietara, berriz, aipatutako ibilbide berri horren bitartez iritsiko
litzateke.

s a r i a k

Hiru sari Olatzea landa hotelari
Olatzea landa hotelean pozik bukatu
dute urtea, izan ere, azken egunetan berri onak jaso dituzte. Batetik, Michelin gidak gomendatutako jatetxeen artean sartu dute Arbizuko Olatzea, bigarren urtez.

Kalitateari saria
Bestetik, Katilate Turistikoaren Q ziurtagiria jaso dute. Eta, azkenik, Zerbitzuari Urrezko Dominaren saria jaso dute. Hoteleko kudeatzaileak azaldu duenez, azken
sari horrek balio berezia du, bezeroek
emandako saria da eta.
2012ko Michelin Gidan gomendatutakoen artean agertzen da Arbizukoa.
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Ikasturte berriarekin martxan
jarri da Kattuka Haur Eskola
Lakuntzako eta Arbizuko udalek zerbitzu berria eskaini dute ikasturte
hasierarekin batera: 0 eta 3 urte
bitarteko haurrendako eskola. “Ziklo
osoa eskaintzen duen ibarreko lehen
zentro publikoa da” zehaztu du Eider
Gardek, Kattuka haur eskolako arduradunetako batek. Gardek gaineratu
duenez, “zoriontzekoa da, Sakanan eskaintza handirik ez dagoelako”.
Kattukan, egun, 33 haur daude.
Gehienak lakuntzarrak eta arbizuarrak
badira ere, irintar, etxarrendar eta
etxarriarrak ere badaude. Martxarekin
oso pozik daude arduradunak, egokitze
prozesua oso ongi garatu da; eta familiak ere pozik daude.

Eskaintza
Haur eskola 7:30etik 16:30era dago
zabalik. Udalak 4 edo 7 orduko eskaintza egin du eta ordutegi horren
barruan moldatzen dira familiak. Bi
eskaintzek pareko harrera izan dute.
33 haurrak hiru gelatan banatuta dituzte: titikoen gelan 13 daude, ibiltarienean 11 eta nagusienean 8. Haietaz guztiez lau tutore arduratzen dira.
Horretaz gain, zuzendaria eta zerbitzu
anitzetan aritzen diren bi langile ere
badaude.
AZPIEGITURA: Titikoena, ibiltarien eta
nagusien gelak daude. Psikomotrizitate gela
zabal-zabala, tailerra, jangela, sukaldea, biltegia, aldagelak. Haur eskolako arduradunak udalarekin harremanetan daude belardia ere integratzeko, “aukera handiak
ematen dituelako”.

Diru-laguntza
Hezkuntza Departamentuak, dagoeneko, 358.400 euroko diru-laguntza
eman dio Arbizuko Udalari Kattuka
haur eskola eraikitzeko. Nafarroako
Gobernuarekin adostutako hitzarmenaren arabera Hezkuntza Departamentuak aurrekontuaren %65 estaliko
du. Diru-laguntzak hiru urtetan banatu
dituzte: 2010ean 77.335 euro; 2011n,
281.065 euro; eta, Nafar Gobernuaren
disposizioaren baitan, lehenago edo be-

LOGOTIPO BERRIA
Arbizuko eta Lakuntzako Kattuka
haur eskolak logotipo lehiaketa
deialdia egin zuen. Lehiaketara lau
lan aurkeztu ziren eta azkenean
saria, 150 eurokoa, Iker Uribe-Etxeberria lakuntzarrarendako izan da.
Lau lanak oso onak izan dira, baina,
epaimahaiak lakuntzarraren alde
egin du kanpoko marrazkiekin
hobekien integratzen den marrazkia
delako.

randuago 291.600 euro.

Balantzea
Aurten ireki dira 4 modulu eta beteta
daude erabat, bi modulu betetzea
baino ez da falta. Lehenengo urtea izateko pozik daude udal ordezkariak,
kenduta Lakuntzan 2-3 urteko gela
bat jarri dutela. “Suposatzen dut datorren urtean 0-3 urteko haur guztiak
Kattukara etorriko direla, zeren azkenean, bi udalek egin genuen apustua
horixe izan zen. Ez dauka zentzurik
Lakuntzako Udalak 0-3 zentro bat
bultzatzea eta ondoren gela bat eskaintzea. Ez da etikoa” argitu du Arbizuko alkateak.
Hasierako aukera zen 3, 4 edo 6
modulu egitea eta gelak bikoitzak
direnez, behin eraikina egiten hasita
kostua txikiagokoa da seiak batera
egitea, hemendik 2-3 urtera handitu
behar izatea baino. Biztanleriaren
arabera ratio batzuk daude, eta horren
arabera urte batzuetan haurzaindegia
bete eginen da.
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Liburutegiak hiru espazio ditu. Eskailerak igo eta ezkerretara Internet gunea
dago, bertan 4 ordenagailu daude. Eskubitan haurrendako gunea dago; eta, erdian, gela nagusia. Han liburuzainaren
postua eta hainbat mahai daude.

Fondoa

Liburutegiaren ordua iritsi da
Ekainaren 19an, igandearekin, mustu
zen udaletxeko ganbaratxoan: liburutegi
publikoa. “Garaie bazan” entzun zen arbizuar baten baino gehiagoren ahotan pozez. Haur, gazte eta heldu, guztiek dute
Arbizun liburuz, DVDz, CDz eta Internetez gozatzeko aukera. Udan goizez
egon da zabalik eta irailaz geroztik, berriz,
arratsaldez, 17:00-20:00.
Dagoeneko hainbat txartel banatu ditu
liburuzainak, Paki Urbitartek, ia 200.

Liburutegia: herritik sortua
Liburuzainak azaldu duenez, Arbizuko
liburutegia berezia da: “Esan daiteke arbizuarren liburutegia dela, beraiek ekarri dutelako materiala”. Izan ere, hasieran,
herritarrei etxean zituzten liburuak eta
materiala liburutegira ekartzeko gonbidapena egin zieten; Arbizuk ezin izan duelako Nafarroako Liburutegi Publikoen Sarean sartu, biztanle aldetik ez delako minimora iristen.
Herritarren erantzuna ezin hobea izan
da, eta azkenean, material asko daukate.
Liburu mordo bat jaso dituzte herritarrek
emanak; baita Euskaltzaindiak, Nafarroako Gobernuak, zenbait argitaletxek eta
Altsasun duela zenbait urte itxi zen Koskobilo liburu-dendakoak ere. Udal artxibotik ere hainbat liburu jaso dituzte.
Hori dela eta, orain, momentuz, ez dute

material gehiago hartzen, orain arte bildutakoa katalogatu arte.

Ia 200 txartel
Egunetik egunera handituz doa irakurle kopurua. Irakurle txartela ateratzeko gauza handirik ez da behar: formularioa betetzea eta karnet neurriko argazki bat
aurkeztea, hori besterik ez. Txartelak erabiltzaileari mailegu zerbitzuaz eta Internet
zerbitzuaz gozatu ahal izateko eskubidea
emango dio. Ordenagailua erabiltzeko
txandaren iraupena ordu erdikoa da, aurrez eskatu beharra dago eta doanekoa da.

Katalogazio lanak egin ondoren, jasotako liburuak liburutegiaren erabiltzaile
guztien eskura jarri dira. Eleberri asko
dauzkate, gaztelaniaz eta euskaraz. Badira biografiak, psikologia liburuak, natura
liburuak, animalia liburuak, osasun entziklopedia… “Jendeak etxean zuena ekarri duenez, oso liburu ezberdinak daude
liburutegian” azaldu du Pakik. Horrez,
gain, Nafarroako Gobernuak eta euskararen Akademiak hainbat libururen dohaintza egin diote Arbizuko Udal Liburutegiari. Besteak beste, gramatika, toponimia edota Sakanako euskararen azterketa
hizpide duten liburu batzuk.

Liburutegi bizia
Orain arte lan handia izan dute guztia
martxan jartzeko: liburutegirako gestio
programa egokia bilatu; jasotako material
guztia katalogatu; irakurleen txartel guztiak egin… ordu asko. Hala ere, lanokin
egunean jartzen direnean bestelako ekintzak burutzeko asmoa dute: liburuen
aurkezpenak, irakurketa kluba … Hainbat ideia dituzte mahai gainean, liburutegi bizia izateko helburuarekin.
Estatuko funtsetik jasotako 63.417 euroko aurrekontua izanen dute egokitzapen
lanek. Liburuzainak lan horretaz gain
udal administrazio lanetan laguntzen du.
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Kontsumitzaileen bulegoa zabalik
Lakuntzako eta Arbizuko Udalen akordioari esker bateko eta besteko
herritarrek erabiltzen dute zerbitzua
Arbizuarrei kontsumoari
buruzko doako laguntza juridikoa emateko bulegoa zabaldu du Udalak. Hilaren azkeneko asteazkenean udaletxean bertan egiten dute harrera, 9:00etatik 13:00etara;
hilabete batean Arbizun eta
hurrengoan Lakuntzan. Iratxek, Nafarroako Kontsumitzaileen Elkarteak, kudeatzen
du zerbitzua. Joan aurretik

e u s k a r a r i

012an eskatu behar da hitzordua. Zerbitzua doakoa da
eta euskaraz eska daiteke.

Kontsulta gaiak
Etxebizitza, aseguru, banku
edota aurrezki kutxak; tailer,
zerbitzu tekniko, merkataritza,
administrazioa edo kontsumoari buruzko guztiaz aritu
daitezke; beharrezkoak diren
nahi adina galdera egin eta za-

b u r u z k o

lantzak argitu ditzakegu bertan.
Lakuntzako eta Arbizuko
udalek adostutako akordioari esker, herri bakoitzak hilean behin hartuko du kontsumitzailearen bulegoa. Hileko
azken asteazkenean izaten da
beti. Gogoratu, aurrez, 012an
eskatu behar dela txanda.

Mikel Bezunartea, kontsumitzaileen
bulegoko arduraduna

t a i l e r r a

Hizkuntza-mendekotasuna edo sumisioa aztertu zuten Olatzea landa hotelean egindako tailerrean

Euskaraz hastea ez da edukazio txarrekoa
Hori da Taller d'espai Lingüistic Personal (Telp) tailerrean parte hartu zuten 30
ikasleek jaso zuten ideietako
bat. Udalak antolatuta Gemma
Sangines psikologoak eman
zuen apirilean, Olatzea landahotelean. Tailerraren helburua
izan zen hizkuntzaren inguruko egoera deserosoak arintzea eta desagerraraztea; eta
hizkuntza-jokabide asertiboari esker gusturago egotea.

Lehen hitza beti
euskaraz
Hark azaldu zuenez, “aurreiritziak alde batera utzita,
garrantzitsua da beti lehen hitza euskaraz hitz egitea. Parean dugunak ulertzen ez duela adierazten badigu, aldatzeko garaiz izanen gara”. Sanginesek esan zuenez, jokabide
horrek euskara ikasten ari direnei laguntzeko modua ema-

ten du, eta guk hizkuntza erabiltzeko aukera dugu.
TELP programaren oinarrian dauden 3 mailak beteko
genituzke jarrera horrekin.
Sanginesek ikasleei aholkatu
zien “ tinko eta irmo jokatzeko, baina errespetuarekin”.
Arbizuko ikastaroan, euskara
normaltasunez erabili ahal izateko guretako mesedegarriak
ez diren ohiturak ezagutzeko
aukera izan zuten ikasleek.

Horrekin batera, hainbat baliabide ikasi zituzten egoera
horiek bideratu eta euskaraz
aritzeko.
Ikastaroaren helburuak: euskararen hiztunek euren hizkuntza erabiliz eroso eta gustura jardutea; eta, beste hizkuntzetako hiztunen aurrean, edozein egoeratan ondo
nola bideratu erakustea.
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Bilkura gela itxuraldatuta
Arbizuko herriaren etxeko
batzar gela berritu dute. Hasierako asmoa zen sabai fijoa
jartzea eta paretetako kotegrana kentzea, baina azkenean lan sakonagoa egin
dute. Hala, egurrezko soliboak agerian utzi dituzte eta
zenbait paretatako harria ere
bistan utzi dute. Gainera,
balkoian baldosa jarri da eta
baranda konpondu da.
Etxarriko zineko aulkiak

kendu dituzte eta aulki berriak paratu dituzte batzar gelan. Erosoak dira eta nahi denean jarri eta ken daitezke.
Lanen aurrekontua 36.933
eurokoa izan da eta Udalak
Tokiko Azpiegitura Planean
egin du diru-laguntza eskaera, larrialdi aitortza partidan
sar dezaten eskatuz. Udalak
bere esku dagoen guztia eginen du obra finantzatzeko
diru-laguntza lortzeko.

Aurtengo San Juanetan txapela mustu zuen Arbizuko
plazak. Herri kontsultan galdera egin zen ea jendeak beharrezko ikusten ote zuen horrelako estalpe bat jartzea;
baiezko erantzuna jaso eta
gero bideratu zuen proiektua.
Azkenean, zirku karpa baten
modukoa paratu dute, hiru
kolorekoa, udarako zein negurako egokia.
Urriaren hasierako haizeteak, ordea, hautsi zuen karpa.

Txistorra egunaren ondoren,
igandeko atletismo probara
arte utzi zuen jarrita udalak.
Eta igande gauean karparen hegal bat txiki-txiki eginda utzi
zuen haizeak. Etxarri Aranazko meteorologia estazioak
100,2 km orduko haizea neurtu zuen. Hautsitakoak konponketa duenez, berehala josi
zioten zati bat hautsitako hegalari. Beraz, aurrerantzean
ere Arbizun eguzkiaz eta euriaz
babestuta jarraituko dugu.

Olatzea errotako maketa
Errotako lana ezagutzera
emateko zerbait egin behar
zela sinetsirik, Udala Olatzagutiako Belenzaleen elkartearekin jarri zen harremanetan.
Hiru urteko lanaren emaitza
aurtengo San Juanetan jendaurrera aurkeztu da, eta geroztik ikusgai dago Olatzea
hotelaren beheko solairuan
errotaren maketa ederra. Errotaren izana eta funtzionamendua primeran azaltzen da Olatzagutiako Patxi Agirrek egindako erreprodukzioan.
Egilea: PATXI AGIRRE belenzaleak 2.780
ordu eman ditu Olatzea errotaren erreprodukzioa egiten. Cementosen lan egiten duen olaztiarrak azken hiru urteetako oporrak eta aisialdiko ordu ia guztiak
Arbizuko maketan eman ditu lanean.
Emazteari eta alabari ordu asko lapurtu
dizkie egitasmo horrek, baina lana despedituta oso pozik dago Patxi Agirre
egindakoarekin.
Lanaren edertasuna gertutik ikusi nahi
duenak Olatzeara hurbildu baina ez du
egin behar. Arbizuko Udalak bere esker
ona eskaini nahi dio Patxi Agirreri.

Erreprodukzioaren
fideltasuna
Errota izandakoaren oroitzapena ahalik eta fidelena
egiteko asmoz eta errotari buruzko informazioa jasotzeko,
Patxi Agirre 80 urtetik gorako
hiru arbizuarrekin egon zen
hizketan. Haiekin hitz egiten
zuen bitartean errotaren bozeto

batzuk egin zituen, horrela
lortu zuen haien azalpenetara
ahalik eta gehien hurbiltzea.
Horrez gain, Hirumendi konstruktoraren argazkiak ere baliatu zituen; errota bota aurretik egindakoak.
Lau solairuko etxea da Olatzeako maketa. Ez da nolanahikoa, gainera, argiztapenaz gain ura ere baduelako.
Gainera, detaile guztiak fideltasunaz errepikatuta daude:
harrizko paretak, zurezko egiturako habeak, ubidea, errotarria, altzariak, irin zakuak,
erremintak… Guztiak XX.
mende hasierako giroan egokituta daude.
Ganbaratxoaren daturik, ez
argazkirik ez izatean, bere etxeko egitura ekarri du egileak.
“Zurezko etxe zahar batean bizi
naiz eta besterik ez genuelako
gure etxeko egitura jarri diot
maketari” gaineratu du Patxik.
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Arbizu Palestinako herriarekiko
elkartasunaren lekuko
Orain dela 6 urte Arbizu Palestinako
Marda herri Palestinarrarekin senidetu zen. Geroztik hainbat pauso eman
dira bi herrien arteko hartu-emanean.
Iazko udan Biladi Hadi brigada kulturala joan zen Euskal Herritik Palestinara
eta gure udaleko ordezkariek bertan
parte hartu zuten. Baina arlo instituzionalean ez ezik, adin guztietako
herritarrengana iritsi da palestinar
herriarekiko elkartasuna. Udaberrian
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoak Arbizun izan ziren Palestinaren
egoeraren berri ematen duen bideo bat
grabatzen. Hurrengo egunean puntako musikariekin Elkartasun Kontzertua egin zen kiroldegian. Durangoko Azokarako gaiari buruzko liburuak, CDak eta erakusketa.

Egileak: Xabier Nuin, Ainara Martin eta Maia Ginea.
Marrazkilaria Alfonso Cantera.

«Etxeko giltza» liburua
Arbizuko Eskolako irakasleek idatzitako «Etxeko giltza» liburua kaleratu
du Sortzen-Ikasbatuazek Durangoko
Azokarako.
Arbizuko errealitatean oinarrituz,
Palestinar errealitatera hurbiltzeko
intentzioarekin idatzi dute liburua.
Proiektu horren bitartez herrien
arteko ezagutza eta elkartasuna landu
nahi da, hala nola errespetua, talde
identitatearen balioa, aniztasuna,
bizikidetza, integrazioa edota kultura
ezberdinen onarpena. Liburua
Sortzen-Ikasbatuazen laguntzarekin
argitaratu da.

«Biladi hadi. Hamaika
begirada Palestinari, EHtik»
Iaz Palestinara joan ziren Biladi Hadi
Kultur Brigadako partaideen artean
sortu dute produktu hirukoitza: liburua, CDa eta argazki erakusketa.
Autogestioz eta bitartekaririk gabe,
jendearen eskuetan ahalik eta merkeen
jartzeko asmoz kaleratu dute liburua;
«Israeli Boikot» nazioarteko ekimenari
bultzada bat emateko helburuarekin.
Kaleratu berri duten material horrek
gaiaren ikuspegi kulturala lantzen du.
Erakusketa egun Arbizuko batzargelan dago ikusgai, ikusgarria benetan.
Eta liburua Durangoko Azokan
aurkeztu bazen ere, urtarrilean
arbizuarrendako aurkezpena egiteko
asmoa dago.

Palestinako herriarekiko
elkartasun kontzertua
Euskal Herriak eta Palestinak bat
egin zuten apirilean, Arbizun antolatutako elkartasun kontzertu internazionalistan. Arratsaldeko lehen
orduetatik Arbizuko karriketan elkartasun giroa iragarri zitekeen; palestinar
ikurrak nonahi zeuden.
Stupenda Jones, Estricalla, La
Maquina, Talco, Des-kontrol, No

Marda vr. Arbizu
Marda herriak 2.000 biztanle ditu;
Arbizuk, berriz, 1.000. Mardak, ordea,
Israelek okupatuta duen Zisjodaniako
lurraldea izanik, kolonia bat du
gainaldean, Ariel. Kokaleku horretan
18.000 kolono sionista bizi dira. Ariel
da, hain zuzen, lurralde okupatuetako
kolonia sionista handienetako bat.
Okupazioa hasi zenetik, Mardak bere
lurren erdiak galdu ditu okupazioaren
apartheidaren azpiegituren ondorioz.
Gainera, berez, baliabide natural asko
dituen lurralde aberatsa bada ere,
Israelgo gobernuak kendu egin dizkie.
8 metroko murru batek eta soilik
juduentzat den errepide batek inguratzen du Marda. Kartzela handi
batean bizi dira, hortaz, mardatarrak.

Relax eta Sakanako Hesian taldeek
eman zioten amaiera Palestinarekiko
elkartasun jaialdiari. Askapena taldeko
Unai Vazquezek esker hitzak izan
zituen gau internazionalista posible
egin duten guztiendako eta gogoan
izan zituen Palestinaren eta Euskal
Herriaren askatasunaren alde borrokan ari diren guztiak.

e l k a r t a s u n a
Bideoa ondoko helbidean dago ikusgai: www.irrienlagunak.com

HEZKUNTZA ARLOAN EGINDAKOA:
Hezkuntza arloan Arbizuko
bi ikastetxeak, Andra Mari
ikastola eta Arbizuko eskola
publikoa, lan handia egiten ari
dira Patestinako gaia ikasleen
artean ezagutzera emateko.
Gogoratu behar da orain 2
ikasturte Garapen Hezkuntzarako Vicente Ferrer Espainiako 2. Saria eskuratu zuen
Arbizuko Eskolak Haur Hezkuntzarako prestatu zuen
ipuin eta unitatea didaktikoarengatik. Andra Mari ikastolan ere “Denok berdinak,
denok desberdinak” kanpainaren barruan hainbat jarduera egin dituzte gaiaren
inguruan Haur Hezkuntzatik
hasi eta DBHraino.
Martxoan, gainera, Pirritx,
Porrotx eta Marimotots pailazoekin batera bideo polita grabatu zuten herriko ikasle eta
gurasoek. Ihoteak zirela eta,
ikastolako haur eta gurasoek
Euskal
Herriko
ihote
jantziekin eta, eskolako haur

eta gurasoek arabiarrez jantzi
ziren. Arabiarren ohiturari
segituz, tea, ogia eta haimak
egin zituzten. Hamaiketakoaz
gozatu zuten eta euriari aurre
eginez, haien alaitasuna herrian barna zabaldu zuten. Kalejiran aritu ziren ikasleirakasleak, pailazoak eta hainbat guraso ere. Haiekin batera,
joaldunak, trikitilaria eta txistulariak izan ziren. San Joan
ermitan bi herrien senidetzearen ikur den olibondoaren
ondoan bildu ziren denak.
Partehartzaileek nabarmendu
dute oso gauza polita izan dela
herri mailan elkarlana egitea,
hau da, bi ikastetxeetako guraso, irakasle eta haurrak batera
aritzea. Eta aurrerantzean ere
horrelako egitasmoak bultzatzeko prest azaldu dira.
Bukaeran Palestinako haurrei bidaltzeko marrazkiak egin
zituzten eta guztiek haiei
eskainitako kantua abestu
zuten: Maite zaitut.
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Ateak ireki ditu Arbizuko kanpinak
Arbizu Canping-eko kideak
pozik daude kanpinak izan
duen harrerarekin. San Juanetan ireki zituen ateak, eta
uda partean bisitari asko izan
dituzte. Uztailean baino gehiago abuztuan izan dituzte bisitari gehien, eta bertan egon
direnak pozik gelditu dira
kanpineko ingurune ederrarekin. Batzuk eraikuntza bioklimatikoak ezagutzera etorri
dira, baina beste batzuk ekokanpina zela jakin gabe iritsi
dira; pozik hartu dute berria.

Aurtengo udan izan dituzten bisita gehienak hiruzpalau
egunekoak izan dira, baita
astebetekoak ere; 15 egun
oso-osoak pasatu dituztenak
gutxiago izan dira. Hala ere,
egun batzuetako bisitariez
gain, badituzte finkoak ere
40ren bat familia. Horiek, luzerako kokatu dira etxetxo
bioklimatikoetan eta karabanetan.
Ikastaroen amuarekin kanpinera hurbildu direnak ere badira. Izan ere Europar Batasu-

neko Grundtvig programaren
(helduen heziketarako) barruan sartuta dauden ikastaroak eskaintzen dira kanpinean.
Irailean esaterako, eraikuntza
naturalari buruzko ikastaro bat
eskaini zuten, horma eta zorurako buztinaren erabileraren inguruan. 17 lagunek parte hartu zuten bertan, ia guztiak
herrialde desberdinekoak izan
ziren -10 herrialdetako partaideak elkartu ziren-. Irakasleak
Arizonakoak izan ziren, Bill
eta Athena Steen senar-emazteak, ingeleraz eman zuten
ikastaroa. Itzultzaile baten laguntza izan zuten.

Bainurako baimenik
ez, arau faltagatik
Igerileku naturalizatua kanpineko erdi gunean kokatzen
da, 3.350m2-ko gune berdean. Klororik eta bestelako
produktu kimikorik erabili
gabe, landare bereziekin oxigenatzea dute helburu. Hala
ere, kanpineko arduradunak
kexu dira legedi faltagatik
oraindik ez dutelako eskuratu bainurako baimenik. Dirudienez, Europan igerileku
naturalizatuen gaia aurreratua
dago eta indarrean daude ho-

rrelakoak; hemen berriz ez, eta
horren inguruan arau hutsune handia dago. Hala ere,
heldu den urtean baimena
eskuratuko dutelakoan daude.

Garapen iraunkorra
helburu
Jasangarritasuna, bioeraikuntza, bioklimatismoa eta
energia berriztagarrien aplikazioen kontzeptuak izan dituzte kontuan Arbizuko kanpina
eraikitzeko orduan; turismorako aukera jasangarria eskaintzeko eta testuinguru paregabea errespetatzeko.
Zerbitzu eta erabilera komuneko eraikinak egurrarekin egin dituzte eta hormak lastozko fardelekin itxi. Ahotzezko fardelek isolamendu maila
handia eskaintzen dute, erabil
errazak dira, ekonomikoak eta
inguruan aurkitu daitezke.
Kanpoko eragileek lastoa kaltetu ez dezaten karearekin egin
dute zuri-berritzea. Nabarmena da gune horretan transmititzen den berotasuna,hala,
mantentzerako energia kontsumo baxua behar da.
Ostaturako egin dituzten
bungalowak etxetxo bioklimatikoak dira, zurez eginak
“sandwich”moduan, bertako
isolamendu materialak naturalak eta birtziklatuak dira: artile edo praka “bakero”birtziklatuen kotoia adibidez.

Taberna-jatetxea
neguko asteburutan zabalik
Ostiral arratsaldetik igandera arte zabaltzen dute behe
denboraldian. Hamaiketakoak, ogitartekoak, plater konbinatuak, menu begetarianoak eta sasoiko zein bertako
produktuak eskaintzen dituzte. Menu bereziak ere bai,
enkarguz. Enkarguetarako telefonoa hauxe da: 692713864
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Txistor Egunaren III. urtea

“Zatoz, eta txistor koipea
ator txurian nola, halaxe geldituko da egun hau zuregan,
zipriztinez beteta, betiko”, honelaxe eman zion ongi etorria
2009. urtean Arbizuko herriak txistorraren egunaz gozatzera hurbildu zen orori.
Hiru urte eta gero egunak
izena hartu du, eta gero eta
jende gehiago gerturatzen da.
Arrakastatsua izan zen aurtengo txistorraren ospakizuna,
eta plazak eta inguruek gainezka egin zuten.
Horren adierazle izan zen
Arbizuko Udalak aurreikusita zituen 120 kilo txistor berehala kontsumitu zirela eta
beste 100 jarri behar izan zirela. Haiek nahi adina jan eta
bulkatzeko ardoa ere eskaini
zuen udalak. 2,5 euroan saldutako basoek horretarako
bide ematen zuten. 500 edalontzi jarri zituzten salgai eta
haiek eguerdirako saldu ziren.

Argitzera
Egunak lainoz beteta eta
ilun argitu bazuen ere, arratsalde partean eguzki izpiek giroa berotu zuten. Hamar eta
erditan eman zitzaion hasiera
txerri festaren egunari. Hasierarekin batera eta goiz guztian zehar hainbat erakusketak

apaindu zuten herria, duela 40
urte bizi zen giroa gaur
egunera ekarriaz. Besteak beste, txerriak, tripotaren elaborazioa eta lixibaren prozesua
eta erabilera izan ziren erakusgai. Herria girotzeko asmoz
jende ugari bertaratu zen baserritarrez jantzita, ume zein
heldu. Bestalde, Xapiru trikitilari eskolak eta Arbizuko
txistulariek giroa alaitu zuten
jendea dantzan jarriz.
Hamaiketan zabaldu ziren,
hain zuzen ere, herriko kale
nagusian muntatutako postutxoak. Bertan, gaztak, lixiba,
barazkiak, bitxiak, zapatak,
piperrak eta nola ez txistorra
saldu ziren besteak beste.
Haietako gehiengoa kanpotik etorri bazen ere, Sakana inguruko postu ugari ikusi ahal
izan ziren. Bitartean, plazan
txistor eta ardo dastaketaz gozatu ahal izan zuten tripa bete
eta eztarria busti nahi izan zuten guztiek.

Pintxo lehiaketa
Hamabiak aldera pintxo
lehiaketari eman zitzaion hasiera. Aurreko urteetan gertatu
ohi izan den moduan, arrakastatsua izan da lehiaketa.
Zortzi izan ziren lehiaketara aurkeztu ziren pintxoak. Parte-har-

tzaileek irudimen handia erakutsi zuten prestatutako pintxo
bereziekin. Haiek epaitzen aritu ziren Egoi Martinez eta Gorka Verdugo txirrindulariak, Joseba Ezkurdia pilotaria, Ricardo Remiro gaztagilea, Javier
Diez (Alhambra), Fernando
Flores (Enekorri) eta Manoli
Hartza sukaldariak eta Xabier
Irastorza.
Irabazlea Olatzea landetxeak aurkezturiko Sumendi pintxoa izan zen (150 euro, diploma eta txapelak). Irune
Etxeberria, Igone Vazquez eta
Raquel Muñoz sukaldariek
gazta brika arrautza txuringoa,
txistorra aurkeztu zuten, guztia alubia pure gainean. Bigarren postuan Arbizuko Karri-

Nerea Reparaz

ka tabernaren pintxoa gelditu
zen (100 euro eta diploma) eta
podiuma Arbizuko Kanpinak
aurkeztutakoak osatu zuen
podiuma (50 euro eta diploma). Sari banaketa jendetsuarekin eman zitzaion amaiera
aurtengo lehiaketari.

Arratsa
Herriko plazan egindako
herri bazkariaren (150 bat
pertsona bildu ziren) ondoren,
bost eta erdiak aldera aizkora
apustua antolatu zen. Aurtengo txistor eguna despeditzeko, arratsaldeko zazpi eta
erdietan aaterekin batera dantza egiteko aukera izan zuten
igandean Arbizura hurbilduriko guztiek.

Ikastetxeetara zabaldu da gaia
Txistorra Eguna ikastetxeetara eraman du Udalak aurten. Hala, Arbizuko txikiek txerriaren gaia ikastetxean bertan landu dute ipuin, marrazki, eskulan
eta bestelako ekintzen bitartez. Horrez gain, hiru ateraldi egin dituzte. Astelehen arratsaldean hiru ikasleren aiton-amonak—Bernardo Mendinueta
Mendinueta, Lourdes Razkin Mendinueta eta Mª Rosario Razkin Reparaz—
garai batean zerriak zuen garrantziaren berri eman zieten: nola etxe bakoitzak bere zerriak zituen, nola basora ateratzen zituzten, nola seinaleak jartzen zizkioten, nola etxe bakoitzak bere zotola zuen eta etxera ekarrita nola
hiltzen zituzten, festa txiki bat izaten zela eta beste asko.
Asteartean txistorra nola egiten den ikusi eta egiten ikastera joan ziren Razkin harategira. Eta, ostiralean, beraiek izan ziren txistorra egin, eta gero etxera eraman zutenak. Esperientzia ona, txerritik hasita haren jaki goxoak nola
prestatzen diren ikasi eta jateko aukera izan dutelako herriko txikienek.
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Egin dezagun bidea
Preso politikoen ingurune hurbila, beren senide eta lagunak
oso ezagun ditugu gure herrian.
Beren presentzia duin etengabekoak euskal herritarron begietara
hurbiltzen du Espainiako eta
Frantziako kartzeletan sakabanatuta dituzten preso politikoen
izatea.
Kinkeak eskuetan eta zapiak lepoan gainditu beharreko egoeren
jabe egin gaituzte. Begiak zabaldu
dizkigute, Argentinan Maiatzeko
Plazako amek eta amonek egin zuten gisara, egoera argitu eta bidea
erakutsi. Orain, bidea egiteko tenorean da gure herria. Aldi berria
zabalduz, presoen senide eta lagunak beharrizan horretan sekula gehiago bakarrik izan ez daitezen. Guztion eskutik, egin dezagun bidea.
KARTZELA POLITIKA KONPONBIDE KLABEETARA
ALDATU BEHAR DA
Politika berezia eta ezberdindua
aplikatzen zaio presoen kolektiboari. Desberdintze honen oinarrian, euskal presoen jatorri politikoa eta izaera kolektiboa dago,
horrela aitortzen ez bada ere.
Alta, salbuespenez ezartzen den
kartzela politika errotik aldatu
eta konponbide klabeetara igaro
behar da. Horretarako, lehenik eta
behin presoei salbuespenez ezarritako muturreko neurriak indargabetu behar dira. Horrekin
batera, presoak dagozkien eskubide indibidual eta kolektibo guztien jabe Euskal Herrian batu behar dira, preso politikoen kolektiboa gatazka konpontzeko prozesuan, inolako trabarik gabe,
eragile aktiboa izan dadin ahalbidetuz.

2011. urtearen hasieran, xantaia
amaigabea da eta Europan ez da
—Turkian salbu —krudelkeria
eta biolentzia politiko handiagorik. Euskal Preso Politikoen Kolektiboak Europan indarrean dagoen biolentzia politikorik handiena pairatzen du. Honenbestez,
irmoki aldarrikatzen dugu:
- Eskubide guztiekin, Euskal Presoak Euskal Herrira!
- Kondena bete duten PRESOAK
KALERA! 3/4ak bete dituzten
PRESOAK KALERA! Bizi arteko
dotrina indargabetu!
- Gaixotasun larriak dituzten PRESOAK KALERA!
- Isolamendu eta bakartzearekin
bukatu
EUSKAL PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA
Amnistiak, euskal preso, errepresaliatu eta iheslari politiko
guztiak askatasun osoz etxera
itzultzea ekarri behar du, egoera
horretara eraman dituen arrazoiak gainditzearekin batera.
Mendeetako gatazka egun batetik bestera konpontzen ez den
heinean, Amnistia ez da egun
bateko gertaera, prozesu dinamikoa baizik.
Kartzela politika konponbide
klabeetara aldatzeak, Amnistiaren
bidean honako urratsak jaso eta
ahalbidetu behar ditu:
- Muturreko egoerak ezartzeko
salbuespeneko neurri guztiak indargabetzea: dispertsioa bukatzea;
kondena bete dutenak, gaixorik
direnak, ¾-ak bete dituztenak kalera ateratzea; tratu krudelak bukatzea, hala nola isolamendua,
bakartzea, jipoiak...
- Euskal Preso Politikoen Kolektiboa Euskal Herrian batzea, dagozkion eskubide indibidual,

kolektibo, gizabanako, politiko
eta zibilen jabe, Euskal Herriko
prozesuan, gainerako eragileek
bezala, inolako trabarik gabe
parte har dezan ahalbidetuz.
- Gatazka konpontzeko prozesuan, gatazkaren ondorioak
gaindituz joatea beharrezkoa
izango da, besteak beste, preso
eta iheslari politikoen etxeratzea
ahalbidetuz. Gatazka konpontzeko prozesua, Amnistia prozesua ere bada.
HERRI BILGUNEAK
Euskal Herriko herritarron eskutik taxutu daiteke honako bidea, presoen eskubideen aldeko
lana herriz -herri antolatuz eta esparru guztietara hedatuz.
Horregatik, urtarrilaren 8an Bilbon hasitako urratsa bide geldiezin
bilakatzeko deialdia egiten dugu, herriz -herri herritarron bilguneak
sortuz. Herritargoari luzatzen diogu deia, ikasle zein langile, gazte edo
heldu, izan ingeniari, irakasle, alkate
edo apaiz, izan kantari, garbitzaile,
mendizale edo kirolari, nork bere
eran, nork bere ideiekin, bide honetan ekarpena egin dezan. Mugimendu dinamikoa, parte hartzailea,
horizontala eta ekarpen eta pertsona ezberdinei ateak irekita dituena
behar du.
Bilgune hauen bitartez, hileroko
Azken Ostirala mobilizazio erraldoi
iraunkor bilakatuz. Azken ostiralean
inplikatuz sektore anitz, elkarte
eta eragile, eskola zein lantegi... Azken ostiral bakoitza, aurrekoa baino handiagoa bilakatuz, eta hurrengoa baino txikiagoa.
Euskal Herria banderaz bete
dezagun: etxeko balkoiak, udaletxe, ikastetxe, lantegi, elkarte,
denda, mendi tontor, kiroldegi,
unibertsitate, diaspora... txoko
guztiak bete ditzagun eta munduak ikus dezala: Euskal Preso eta
Iheslariak Etxera.

ELKARLAN ESPARRUAK
Euskal Herriko instituzioak,
era guztietako eragileak, partidu
politikoak, sindikatuak, elkargoak... bide honetan lagundu eta beren ekarpena egin dezaten elkarlan esparruak zabalduko ditugu.
Bide honetan, nazioartean kolaborazio eta interlokuzio esparruak ere zabalduko ditugu.
Elkarlan esparruak sustatuko
ditugu, ondorengo helburuekin:
- Presoen aldeko mobilizazio dinamika sustatzeko alderdi, sindikatu eta eragileen konpromisoak erdiestea: azken ostirala
eta banderen hedapena, besteak
beste.
- Euskal Herriko instituzioak,
presoen eskubideen aldeko lan
esparru bilakatzea, beren eskubideak babestu eta horien urraketa dakarten egoerekin bukatzeko konpromisoak erdietsiz,
osatzen dituzten alderdi politikoekin elkarlanean.
-Euskal Herriko eztabaida politikoan, baita hauteskunde aldietan ere, presoen eskubideen aldeko diskurtsoa eta konpromisoa nagusitzea.
- Euskal Herriko prozesuarekin
konprometituta dauden eragile
guztien aldetik, presoen kolektiboaren parte hartzea ahalbidetzeko konpromisoa hartzea,
bere errekonozimendu politikotik abiatuta, interlokuzio
iraunkorra martxan jarriz.
- Euskal Herritik kanpo ere euskal presoen aldeko babesa eta elkartasuna antolatzeko, Euskal
Herritik mundura zabalik diren
ate guztietatik aho batez aritzea presoen eskubideen aldeko
lanari dagokionez.
- Nazioarteko hainbat pertsona eta
eragileen konplizitatea bilatuko
dugu eta elkarlanean sakonduko dugu. Euskal diasporarekin
ere kolaboratzeko eta gure aldarrikapenak zortzigarren herrialdera zabaltzeko borondatea islatzen dugu.
- Teknologia berrien erabilpenarekin batera, gure herri eta auzoetako kaleetan euskal preso
politikoak KALERA BIDEAN jarriko dituzten ekimenak gorpuztu eta zabalduko ditugu. Bitarteko komunikatiboak edozein eskura izango dira.

k i r o l a k

Merezitako omenaldia jaso zuen Axiok
Jose Ignazio Flores “Axio”
aizkolariak merezitako omenaldia jaso zuen apirilean Arbizun. Jaiotzez arbizuarra, Ziordira
ezkondu zen eta bi herrietan saltsa askotako perrexila da. Eskatzen zaionean emateko prest
egoten da beti Axio, bere laguntza eskainiz, eta berari esker
ona adierazi nahi izan zioten
hurbilekoek.
Herri kiroletan hasi zen gazte zela, eta nahiz eta herri kirol
askotan aritu, aizkora du kuttunena. Makina bat jaialditan

aritu da eta aizkora txapelketan
ere aritu izan da, bigarren mailakoan. Bihotz onekoa, lagunak
ditu txoko guztietan. Aizkora
berreskuratzeko lan izugarria
egin du eta gazte asko aizkoran
murgiltzen lagundu ditu. Tartean, Sakanako Aizkora Eskola
sortzeko lan asko egin zuen, Nazabal aita-semeekin batera, eta
bertan monitore aritu izan da.
Egun gaitz bati aurre egiten
buru-belarri dabil.
Arbizuko kiroldegiko harmailak eta kantxa bera lepo

bete ziren omenaldian. ETBko
kamarek grabatu zutenez, ordu
bateko muga jarri zioten ekitaldiari. Lehenik eta behin 30
aizkolari aritu ziren lanean, Floren Nazabal tartean. Ondoren,
7 harri jasotzaile. Segidan, omenaldiaren tartea heldu zen. Arbizuko Udalak txapela eta barkilloa eskaini zizkion Axiori; Sakanako aizkolariek aizkolari baten taila; Sakanako Sokatira
Taldeak tiralari batzuen figuratxoak; eta besteak beste Gipuzkoako harri jasotzaileek txape-

la “Gizontasunean txapeldun”
zioena.
“Lanari beldurrik ez dion gizona da Axio. Herri kiroletan
egin duen lanaz gain, Nafarroa
Oinezen egindakoa eta beste hamaika ekitalditakoa gehitu behar da. Harakin izanik, Txistorra Egunean eta haragia prestatu behar zenetan ez zuen huts
egiten. Gazte Asanbladekin aritu izan da, zinegotzi izan da…
eta aizkolari moduan Euskal
Herrian barna ibiltzeaz gain,
Argentinan eta Idahon egon da,
besteak beste” nabarmendu zuten udalekoek. “Zu behar izan
zaitugunean hor egon zara eta
orain, gu ere bai” azpimarratu
zuten, bestalde, harri jasotzaile
gipuzkoarrek.

Eskerronez
Jose Ignazio Flores guztiz
hunkituta eta eskertuta agertu
zen jasotako omenaldiagatik.
“Azken aizkora apustua Ziordiko festetan jokatu nuen. Zerbait
nuela antzeman nuen, ezker
aldean apenas indarrik ez bainuen. Eta ordutik gaitzari aurre
egiten ari naiz” azaldu zuen.
Hala ere, herri kirolekin lotuta
segituko duela gaineratu zuen.

Amatriain eta Casares jaun eta jabe Arbizuko duatloian
140 duatletek hartu zuten
parte Arbizuko Udalak antolatutako Arbizuko XVI. Duatloian. Gure herrian barna antolatutako zirkuituari bi buelta eman zizkioten korrika lehenik eta behin, 8 km eginez,
eta segidan bizikleta hartu eta
32 km osatu zituzten, Lizarragako katea bitan igoz. Bukatzeko, bizikleta utzi eta zirkuituari korrika buelta bat
emanez bukatu zen proba, 4
km eta gero. Arbizuko proba
Nafarroako Duatloi Txapelketarako baliagarria izateaz gain,
Vasco-Navarro zirkuituan sartua dago, eta aldi berean Nafarroako Distantzia Motzeko
Txapelketa izan zen.

18 graduko tenperaturarekin,
laino artean eguzkia ikus zitekeen tarteka. Eguraldi aproposa, beraz, Arbizuko probari
ekiteko. Aipatzekoa da probako lehen zatia eta gero, hain
justu duatletek bizikleta hartu
zutenean, zerua estali eta zaparrada bota zuela. Horren
ondorioz, sei bat duatleta lurrera erori ziren Lizarragako lehen igoera egin ondoren Arbizura sartzerakoan, bihurgunean, hain justu breatik zementura pasatzen den unean. Zorionez inork ez zuen min handirik hartu.
Guztia ongi ateratzeko ia 50
bat arbizuar boluntario aritu ziren lanean. Bihurgunetan, mo-

torrekin, hesiekin, auzatea
prestatzen… mota guztietako
lanak egin zituzten. Bukaeran,
guztiak kontentu, lasterketa
bikain joan zelako. “Balorazioa oso positiboa da eta la-

guntza asko jaso dugula azpimarratu behar da” zioen Mankomunitateko kide eta Arbizuko bizilagun Amaia Gerrikagoitiak.
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Joseba Ezkurdia profesionaletara
Aspe enpresarekin 3 urtetarako sinatu du
Ezkurdia aurten sekulako denboraldia egiten ari da. Jokatu diren
txapelketa garrantzitsu guztiak
irabazi ditu: Elgetako lau eta erdikoa,
Antiguokoa, Altsasukoa, Lezoko
binakakoa eta Amezketakoa. Gainera Nafarroako
lehen mailako binakako txapela eskuratu du
Okiñenarekin batera, 22 eta 10 irabazi ondoren.
Azaro bukaeran baieztatu zuen Aspe enpresak
Joseba Ezkurdiak 3 urtetarako kontratua sinatu zuela
pilota enpresarekin. Uda akaberan zurrumurrua
atera zen, baina erabakia ez da ofiziala izan azarora
arte. Abenduaren 28an Tolosako Beotibar
pilotalekuan jokatuko du profesionaletako lehen
partidua pilotari arbizuarrak. Ibilbide berrian zorterik
onena opa diogu herriko pilotari trebeari.

«Urte ona tokatu da aurtengoa, gauzak ongi egin diren seinale»
Hau pixkanaka batek egiten duen
bidea dela esaten da, ezta?
Bai, lan handia egin behar da honaino
iristeko. Esaten dute zailena orain heldu
dela, baina orain arteko bidea ere ez da
erraza izan.
Profesionaletara iristea ez da erraza
eta zuk lortu duzu.
Gauzak serio hartu behar, baina gustura
nago eman didaten aukerarekin.
Asperekin sinatu duzu 3
urtetarako?
Bai, azaroaren
erdialdean sinatu
genuen. 3 urte
dauzkat aurretik.
Nolako ilusioarekin hartzen
duzu hau? Nola
aldatuko da zure
bizitza?
Esaten dutenez
gauza serioagoa da,
partidu zailagoak eta
horregatik gehiago
entrenatu behar da.
Baina orain ikasteko
garaia da.

Aurten sekulako denboraldia egin duzu, jokatu
diren txapelketa gehienak irabazi dituzu.
Bai, urte ona tokatu da aurtengoa, gauzak ongi egin
diren seinale.
Zu aurrelaria zara, zer berezitasun dituzu?
Esaten dute dudan altuera (1,91m) kontra daukadala.
Alde, berriz, abiadura asko ematen diodala pilotari.
20 urte dituzu. Pilotariek zenbat urterekin egiten
dute profesionaletarako saltoa? Gazteegia
ikusten duzu zure burua txapeldun
handiekin jokatzeko?
Orain gazte debutatzea modan
dago, horrek dauzkan aldeko
eta kontrako gauzekin, baina
ikusi beharko.
Sakanan pilotari profesional asko izan
ditugu eta ditugu.
Horien aldetik ere
zorionak jasoko
zenituela, ezta?
Bai, aurrera begira
horien laguntza
ere garrantzitsua
izango da.

