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Urbieta kalean 
patinek hartu zuten
kotxeen lekua atzo

HERNANI Patinez eguna izan zen atzo, eta gaur Hernani bizikletaz eguna
izango da Mugikortasun Iraunkorreko Astearen barruan. Ume, gazte eta
helduek aukera bikaina izango dute bizikletak hartu eta herrian barrena
ibilbide bat egiteko. Irteera Plaza Berritik izango da goizeko 09:30etan eta
ekitaldia eguerdiko 12:00ak arte luzatuko da. Bihar izango da azken eguna;
arratsaldean 17:00etatik 19:00etara haurrentzako jolasak izango dira, itxita
dagoen Urbieta kalean. Ondoren, 19:00etatik aurrera Hernani eta mugikorta-
suna argazki lehiaketako sari banaketa izango da. Guztira 5 partehartzaile
izan direnez, saria 5en artean banatuko da. ��

Trikitixa Txapelketan sei bikotek
hartuko dute parte gaur

KRISKITIÑA Dantza Taldeak antolatuta, X. Gazteen Trikitixa
Txapelketa izango da gaur Gudarien plazan, eguerdiko 12:00etan
hasita. Guztira sei bikotek hartuko dute parte, Anoeta, Aia,
Andoain, Zestoa eta Hernanikoak. Hauetatik hiru bikote izango
dira hernaniarrak: Irati Ugalde eta Amaia Mujika, Maialen Murua
eta Ainhoa Usandizaga, eta Olatz Jaka eta Ainhoa Errazkin. ��

TOLAREA Gipuzkoako Sagardo Kofradiak antolatuta eki-
taldi ugari izango dira Plazan. Bertara hurbiltzen direnek
sagardoa dastatzeaz gain, kalejira, sagar eta sagar produk-
tuen erakusketa, sagarra biltzeko prozesua eta sagardoa
nola egiten den ikusi ahal izango dute. Guztira Hernaniko
12 sagardogile bilduko dira bertan. /2

Sagarra eta sagardoaren
festa gaur plazan

ERREPORTAJEA:

Betizuak, basa behi

iheskorrak Adarramendin /4-5

� F U T B O L A

Gorengoen ligan
irabazi, eta
Emakumezkoen
ligan galdu 

Hernaniko bi talde nagusiek
Zubipen jokatu dute asteburu
honetan. Goren goen ligan, 2-1
irabazi dute Hon darribiaren
kontra; Ema kumezkoen ligan 
1-2 gal du Añorgaren kontra. /3

� U D A L A

Aurrekontu parte
hartzaileak asteazken
honetan hasiko dira

Hernaniko Udalak Aurrekontu
parte hartzaileetako bilerak
hasiko ditu asteazken hone-
tan, eta aste batzuetan luza-
tuko da prozesua. Horregatik,
udalak dei egin die herritar
eta talde guztiei prozesuan
parte hartzeko. /2

� O S I Ñ A G A  

50 lagun Bermeora 
Osiñagako 50 lagun egunpasa
joango dira gaur Bermeora.
Goizeko 08:30etan aterata
arrantzaleen museoa bisitatu
eta itsasontzi batean bidaiatu-
ko dute, besteak beste. ��

Wukro. Elkartasun
Jardunaldiak /2

Astigarraga. Euskaraz Bai!
eguna gaur /2

Kirolak. Futbola, Ehiza, Pelota,
Erremontea /3

Zinemaldia. Lou Erdozia. Sail
ofizialaren gida txikia /6

Garagardo azoka /7

Karabeleko haur festa /8
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WUKRO herriari laguntzeko Her -
naniko talde batek antolatu dituen
elkartasun jardunaldiak gaur buka -
tuko dira.

Eguerdiko 14:00etan Atsegin -
degi n egingo den herri bazkarian
bilduko dira bai antolatzaileak eta
baita aldez aurretik bazkarirako
txartelak erosi dituzten he rri tarrak
ere. Atzoko eta gaurko eki taldien

helburua da Wukron (Etiopia) da -
goen Angel Olaran mi siolari herna -
niarrak daraman Jangela Solidarioa
proiekturako dirua lortzea. 

Bazkariko menua honako hau
izango da: hasteko paella, bertan
egin go dutena, ondoren, oilaskoa
eta entsalada, eta azkenik, jardu -
naldian egindako lan guztia ezin
gozoago bukatzeko brazogitano-a.  ��
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Herri bazkaria izango da

gaur Atsegindegin
Wukro herriari laguntzeko jardunaldiak gaur

bukatuko dira eguerdian egingo den bazkariarekin.

Sagardoa probatzeko eta

sagarraren mundua

ezagutzeko aukera gaur

TOLAREA Gipuzkoako Sagar doa -
ren Kofradiak antolatuta, aurten
ere, Sagarra eta sagardoaren festa
izango da Gudarien plazan.

Festan, Henaniko 12 sagar do -
gilek hartuko dute parte: Itxasburu,
Goiko-Lastola, Otsua-E nea, Elo -
rrabi, Zelaia, Altzueta, Larre-gain,
Rufino, Alberro, Ipa rragirre, Olai -
zola eta Akarregi. 

Ekitaldi ugari izango dira

goizean goiz hasita. 09:00etan
kalejira izango da txistulariekin.
10:30 etan berriz, sagar eta sagar
produktuen erakus keta. Ondoren,
11:00etatik 13:30etara sagardo
dastaketa, pintxo eta guzti. 

Gainera, sagardo probaketak
irauten duen bitartean, 12:00etan
alegia, sagarra biltze ko prozesua
ikusteko aukera izango da eta
12:30etan sagardoa egingo dute. ��

Sagarra eta sagardoaren festa izango da gaur
goiz goizetik hasita Gudarien plazan.

Euskaraz Bai! astea

izango da Astigarragan

EUSKAL Gizarte Erakundeen Kon -
tseiluaren 10. urteurrena dela apro -
betxatuta, Euskaraz Bai! astea
antolatu dute Astigarragan AEK,
Arantzazuko Ama eta Astiga -
rragako Udalak. Helburua batetik,
Asti garragako herritarrak euske -
rarekin sentsibilizatzea eta kon -
tzientzia hartzea da, eta bestetik
eus keraren inguruan dauden
egitasmo, zerbitzu eta akti bitateak
ezagutaraztea.  

Ekitaldiak
Aste osoan zehar Kontseiluaren

ibilbidea erakutsiko duen argazki
erakustaldia izango da Kultur
Etxean.

Astelehenean, 20:00etan, Kon tsei -
lua 10 urtez bidea irekitzen hitzaldia
izango da Kultur Etxeko aretoan.
Bertan hiru antolatzaileek proie -
ktuaren aurkezpena egingo dute.

Asteartean, 17:00etan hasita,
hau rrentzako tailerrak eta jolasak
izango dira Joseba Barandiaran
enparantzan.

Ostiralean, 14:00etan, panel infor -
matiboa eta ikastolako ikasleek egin -
dako lanen erakusketa izango da. ��

Bihartik hilaren 28ra arte izango da AEK, Arantzazuko
Ama eta Astigarragako Udalak antolatuta.

Aurrekontu parte hartzaileetan parte hartzeko deialdia

luzatu die Udalak herriko talde eta pertsona guztiei

HERNANIKO Udalak dato -
rren astetik aurrera au -
rrekontu parte hartzaileen
pro zesua mar txan jarriko
du. Lehengo urtean gauza
bera egin ondoren, Udal
Gobernuaren esanetan, izan
zuten espe rientzia ona eta
gero, aurten ere Hernaniko
talde eta pertsona guztiek
parte hartzea nahi dute.

2009 urteko Udal aurre -
kontuei begira, prozesu
parte har tzaile bat ireki nahi
dute. Bertan, lehen aipatu
bezala, herriko talde eta

pertsona guztiek aukera
izango dute pro posa menak
egin, aztertu eta eraba -
kitzeko.

Bilera egutegia
Aurrekontu partehar tzai lee -
tan parte hartu nahi dute nen -
tzat, bilera egutegia honako
hau izango da: irai laren 24an,
asteazkena, pro posamenak
egiteko au ke ra izango da,
19:30etan Biteri kultur etxean.
Irai laren 30ean ere, asteartea,
aurreko egu nean aukera izan
ez dutenek, proposamenak

egi teko au ke ra izango dute
19:30 etan Biteri kultur etxean. 

U rrian berriz, lehendik
egin dako propo samenak az -
ter   tzeko aukera izango da.
Ho ne tarako ere bi egun izan go
dira. Lehenengoa urria  ren
8an, asteaz kena, 19:30etan; eta
bestea, urria ren 22an, as teaz -
kena, 19:30 etan. Pro posa me -
nen azter keta hauek ere Biteri
kultur etxean egingo dira.

Udal Gobernuaren esa -
netan «herritar guztiak ani ma -
tu nahi ditugu pro zesu ho ne -
tan parte har dezaten, horren

ondorioz, aurre kon tuak osa -
tze ko unean herri tarren iritzi
eta proposa me nak kontuan
izateko». 

www.hernani.net orriaren
bidez proposamenak
egiteko aukera
Bestalde, aurrekon tueta rako
propo sa menak egiteko egu -
ne tan Biterira azaldu ezin
daitezkeenek izango dute
beste aukera bat. Uda lak
www.hernani.net web orria
jarri du propo sa me nak egin
ahal izateko. 

Honez gain, web gune
berean herritarrek prozesu
partehartzaileari buruzko
infor mazioa izango dute. ��

Datorren astetik aurrera Udalak aurrekontu partehartzaileen prozesua martxan jarriko du eta herritarrek
proposamenak egin, aztertu eta erabakitzeko aukera izango dute, asteazkenetik aurrera.

Aurpegiak margotu eta hainbat jokutara jolasteko aukera izan zuten atzo umeek.

� W U K R O  -  I V .  E l k a r t a s u n  J a r d u n a l d i a k

BILERA EGUTEGIA

Biteri Kultur etxean:

- Irailak 24-30; 19:30

Proposamenak egin
- Urriak 8-22: 19:30

Proposamenak aztertu 
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Emaitza gazi gozoak atzo txuri

berdeek Zubipen lortutakoak

Lokal berria inauguratu

zuten ostiralean

PARTIDU onak jokatu zituzten
arren Hernaniko bi talde
nagusiek, ez zuten biek
garaipenik lortzerik izan.
Emakumezkoen ligan galdu
egin zuten eta Ohorezko ligan
berriz, denbo aldiko lehen
garaipena lortu zuten etxean. 

Merezitako garaipena
Gorengoen mailan
Indartsu eta seguru hasi zuen
Gorengoen mailako taldeak
etxeko lehen partidua. Nagusi
izan ziren hernaniarrak ia
partidu osoan. Lehen zatia
amaitzerako 2-0eko aldea zuten
Honda rribiarekiko. Partidua
bide ratuta atera ziren bigarren
zatia jokatzera, eta Hondarribia
gola sartu eta berpiztu egin zela
zirudien arren, garaipena
etxean geratu zen. 

Emakumezkoen ligan 
ezin irabazi
Ezin hobeto hasi zuten
Emakumezkoen ligako den -
bo raldi berria her na niarrek.
Atzo ordea, ezin izan zuten

garaipena lortu etxeko lehen
partiduan. Galtzen hasi ziren
arren, partidua nahiko ber -
dindua izan zen, eta
hernaniarrek berehala lortu
zuten berdinketaren gola.
Hala eta guztiz ere, partidua
amaitzeko minutu gutxi falta

zirela, Añorgako neskek
garaipenaren gola sartu zu -
ten. Ezusteko haundia izan
zen talde hernaniarrarentzat,
golaren baliogarritasuna
zalantzakoa baitzen. Hala ere,
azken emaitza 1-2koa izan
zen añorgarren alde. ��

� P E L O T A  

Gipuzkoako Txapelketako partiduak gaur
Hernaniko Pelota Elkarteko bi bikotek Gipuzkoako binakako
Txapelketa partidua izango dute. Bi partiduak Kiroldegiko frontoian
jokatuko dira goizeko 11:00etatik aurrera. Jubeniletan partiduan
Noble eta Zapiain hernaniarrak Usurbilgo taldeko bikotearen aurka
arituko dira. Seniorretan berriz, Esnal eta Gorrotxategi bikotea
Eskoriatza taldeko bikotearen aurka arituko dira. ��

� E R R E M O N T E A  

Atzo jokatutako partiduetako emaitzak
Galarretako lehen partiduan Zalakain eta Gazteluk 35 eta 24 irabazi
zioten Matxin III eta Etxezabali. Atzokoa erremonte jokalari profesio-
naletako azken partidua izan zen Zalakainentzat. Bigarren partiduan
Ezkurra eta Urkok erraz irabazi zieten Juaristi eta Urrutiari 40-26.
Hirugarren partiduan, Altuna IIk eta Etxabek 40-29 irabazi zioten
Urriza eta Iriarteri. Azken partiduan berriz Agirresarobe eta Ion nagu-
situ ziren 30 eta 21 Bitoria eta Agirrezabalaren aurka. ��

� E H I Z A  

Beda erdia itxi da
Ehizeko beda erdia abuztuaren 15ean ireki zen eta gaur itxiko da.
Beda osoa berriz, ez da urriaren 12ra arte irekiko. Beraz ehiza egin
nahi dutenek postu fijoetatik edota federazioak baimendutako postue-
tatik bakarrik egin ahal izango dute. ��

� F U T B O L A  

Futbol eskolan izen emateko aukera gaur
bukatuko da

2008-2009 urteko Hernaniko futbol eskolan izen eman nahi dutenek
gaur izango dute azken aukera. Futbol eskola 1997 eta 2002 urte
bitartean jaiotako neska mutilei dago zuzendua. Kurtsoa irailaren
30ean eta urriaren 3an hasiko da eta astean egun batean edo bi
egunetan joateko aukera izango da. Matrikula egiteak 20 euro balio
ditu eta hileko, egun batean joanez gero 27 euro ordaindu beharko
dira eta bi egunetan joanez gero 42 euro. Bi edo anai arreba gehia-
gok ematen badute izen %10eko deskontua izango da. ��

JOCC Zikuñagako Ama Txi -
rrin dulari Elkarteak lokal
berria inauguratu zuen osti -
ralean. Lokala Transpacar-
eko  haurtzaindegi zaha rre an
dago eta Udalak ekaina bu  -
kaeran utzi zion Elkarteari.

Elkartearen  helburua, lo -
ka  la herriko bizikleta zale -

tuak elkartzeko gune bi hur  -
tzea da. Bestalde, tal dearen
eginkizunetarako ere era -
biliko dute, hau da, fitxak,
lizentziak eta abar egiteko.
Edozein kontsulta egin nahi
duenak ere 606 109 788 tele fo -
no ra deitu dezake osti ra letan
20:00 etatik 21:00 etara. ��

JOCC elkarteko txirrindulari eta lagunak lokal berrian.

Gorengoen mailan 2-1 irabazi zuten hernaniarrek.
Emakumezkoen ligan berriz, añorgarrak izan ziren nagusi 1-2.

Denboraldiko bigarren partiduan ongi aritu zen Hernani.

� F U T B O L A  -  G o r e n g o e n  m a i l a  e t a  E m a k u m e z k o e n  l i g a � J O C C - Z i k u ñ a g a k o  A m a

� F U T B O L A  -  L u c i  P a l a c i o s i  o m e n a l d i a

Luci Palaciosek eta bere familiakoek ondo merezitako omenaldia jaso zuten atzo.
Errealeko beteranoek eta Luciren lagunek jokatu zuten elkarren aurka, lagunarteko partidua, eta asko izan
ziren bertara hurbildu ziren futbolzale eta ezagunak. Partidua hasi aurretik, Luciren arrebari, Maicari, lore
sorta eta plaka eman zizkioten. Hauek izan ziren elkarteen izenean etorriak: Iñaki eta Carlos Albistur (lagu-
nen izenean), Juan Luis Larrea (Gipuzkoako Futbol Federazioko lehendakaria), Ricardo Ramos
(CDHernaniko lehendakaria), Oskar Murillo (Gipuzkoako Kirol Elkarteen Federazioa. ACEGI), Jesus
Gonzalo (Errealaren izenean), eta Dodaca Salegi (Antiguoko taldearen izenean). Luciren lagunek antolatu
zuten atzoko omenaldia, eta oso gustora zeuden izandako harrerarekin. 

Partiduak ere ikusmin haundia piztu zuen, Errealeko jokalari ohiak baitziren bertan: Gorriz, Perico
Alonso, Uria, Alkiza, Xanti Bakero, Taifun, Cuyami, Fuentes, Loinaz, Alberdi, Roteta anaiak,
Orbegozo, Zudaire, Aginaga, Campo, Zabala, Galarraga... eta abar izan ziren bertan. Partidu polita
jokatu zuten bi taldeek ere eta Errealak irabazi zuen 0-3, aurtengo arratxa onari jarraituta. ��
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BESABIKO pistan gora abaila hartu
du todoterrenoak hormigoizko bidezu-
loak ikusi ere egin gabe: “Hi, hau
mendia duk eh!” dio Juan Mari
Otaegik. Bi langa gorago autotik jaitsi
eta ozen hasi da inguruko ganaduari
deika “Etorri, tous tous!”, kazetariaren
begien harridurarako, inguruko beti-
zuak hurbiltzen hasi dira, ezagutzen
duten gizon horri ogi koxkorren bat
eskutik kentzeko asmoz. 

Beti pentsatu izan da  betizuak ika-
ratu egiten direla inguruan norbait
sumatzean eta sinestezina egiten da

derrepentean norbere burua adar
zorro tzen artean ikustea. Baina
Otaegiren saila berezia da oso, egune-
ro egiten du menditik buelta bere
abelburuak nola dauden ikusteko.
Jubilaturik dagoen adunatar hau behi
eta idi artean hazi zen eta hortik
datorkio betizuenganako afizioa,
nabari da eskua duela horretarako:
“Baina ez pentsa denak horrela etor -
tzen direnik, badaude korrika alde
egiten dutenak”.

Sua dario adarretatik...
Ez da zaila mendian betizua bereiztea,
hiruzpalau noziorekin nahikoa da.
Tamaina txikikoa da, metro bat pasa -

txo neurtzen du bizkarrera arte
(400 kg); ile gorria edo gari kolo-
rekoa du denean, eta muturrean
edo bizkarrean ez zaio inolako
beltzgunerik ateratzen; azkazalak
argiak ditu eta adarrak, berriz,
kolore nakaratuarekin. Urruxari
adarrak zabal hazten zaizkio
hasieran eta gero lira forma bere-
zia hartzen dute behi heldua
denean. Zezenaren adarrek, aldiz,
ilargi erdiaren forma izaten dute.
Ezaugarri horiek guztiak 1997an
finkatu zituzten Ipa rral deko, Gi -

puz koako, Nafarroako eta Bizkaiko
arduradunek, betizu prototipoa defi-
nitzeko egindako bilera batean.

Baina agian, betizuen bereizgarri
zirraragarriena haren begiak dira.
Beste behi arraza mantsoetan ez beza-
la, bizi-biziak dira begi beltz horiek,
eta horrek erakusten du behinola
basatia izan zen animaliaren nortasu-
na gordetzen duela oraindik.  

Jatorrian arraza librea
Betizuari “behi+izu” etimologia atera
izan zaio eta izenari ohore egiten diola
esan daiteke. Badira, Euskal Herriko
mendietan, sekula harrapatu gabeko
aleak: “Jendeak badaki gutxi gorabehe-
ra zeinenak di ren, halako behiaren
umea ote den-edo...” dio Otae gik.
Berak izan ditu rifle anes  tesikoarekin
harra pa tu  takoak, hortik atera kontuak.
Baina gaur egun Euskal Herrian ez da
jaberik gabeko betizu li brerik geratzen,
azke neko ak La rrun mendian ehizatu
zi tuzten 1924an.

Basa behi hauek Euskal Herri osoan
zeuden aspaldi. Betizuak lirateke gure
arbasoen istorioetan azaltzen diren
behi eta zezen gorriak, Barandiaranek
jaso legez, baserriko alabek ikuilura
eraman ezin zituzten demonio halako-
ak. Baina istorioen atzean egiazko
oinarriak daude,  betizuak fosil bizidu-
nak baitira. Basabere hauetatik erato-
rria da arraza piriniarreko behia:
“Pirenaikoa mejoratzen eta mejora tzen

joan da eta lehengo izaera
basatia galdu egin du.
Bihar edo etzi berreskuratu
nahi badute betizuen beha-
rra izango dute seguru
asko”. Joxe Mari Plazaolak

Adarramendiko azken basa behiak

Betizuak  

.

Badira, Euskal Herriko mendietan, sekula harrapatu
gabeko aleak: “Jendeak badaki gutxi gorabehera

zeinenak diren, halako behiaren umea ote den-edo...”

Urko Apaolaza

Galzorian dagoen arraza da betizua.
Historiaurreko basa behia, arbasoen zezen gorria...
badute zerbait bere begi izuek. Adarra eta 
Mandoegiko magaletan iraun du bereziki. Azienda
majoa duen Juan Mari Otaegik eta arraza 
autoktonoetan aditua den Joxe Mari Plazaolak 
lagundu digute begirada hori entenditzen.        
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eskarmentu haundiz hitz egiten du,
badaki zer den arraza bat berreskura -
tzea. 

Diputazioko beterinario hau duela
hogei urte hasi zen betizuekin lanean,
eta bere “denbora eta diruarekin” gal-
zorian zegoen behi autoktonoa irauna-
razi zuen. Gaur egun nekez aurkituko
du inork betizuez berak baino gehiago
dakienik: “Azken batean ondare kultu-
ral bizia da hau” dio ondoko biga
gorriari begirik kendu gabe.                  

Oindditik Mandoegira, betizuaren
azken babeslekua 
Zergatik iraun du betizuak gaur egun
arte egoera erdi-basati horretan? Ez da
erraza erantzuten, baina jakina da
azken sailek Adarramendi eta Man do -
egiko inguruak izan dituztela ba -
besleku nagusi, eta bertan buru oso
“garbiak” mantendu direla. Badirudi
gi zakiaren eraginez atzerakada na bar  -
mena izan zuela betizuak eta la -
rreetarako balio ez zuen guneetara ez  -
kutatu zela. Gainera, kasu askotan bes -
te behi arrazekin nahastu zen eta ho -
rrek konplikatu egin du bere iraupena.
1975ean, arraza ia desager tzear zegoe-
nean, Nafarroako Na turzaleen
Elkarteak Goizuetako jabe bati hainbat
abere erosi eta Itoiz inguruan sail
berriak hazteari ekin zion: “Gaur egun
Nafarroan eta beste zenbait lekutan
dauden betizu ia guztien jatorria
mendi hauetan dago” dio Plazaolak.

2005eko datuen arabera Ada rra -
mendiko Gipuzkoako aldean 61 betizu
daude eta hauei gehitu behar zaizkie
Goizueta eta Leitza in guruan daude-
nak, azken batean elkarrekin bizi baiti-
ra. Dena den kontu haundia eduki
behar da zenbaki horiekin, erroldak egi-
tea ez baita batere erraza hain izuak
diren animaliarekin. Euskal Herriko
beste zenbait lekutan ere badira beti-
zuak: Arno mendian, Elgean, Jaiz ki -
belen, Diman, Lapurdiko Xol do ko gai -
nan... Horrez gain, Gi puz koa ko Dipu ta -
zioa betizu saldo publiko bat hazten ari
da Pagoetan, eta Nafarroako Gober -
nuak ere modu basatian hazten ditu
Agoitzen duen finka batean. Bestalde,
Europar Batasunetik dirulaguntza zen-
bait ematen dituzte eta berreskuratze
programa bat dago martxan.

Mendiko lorazaina
Txismistak jo du eta euri tanta lodikote
batzuek mehatxu egin dute. Abai la rri
ondoko gain horretatik garbi ikusten
dira Hernani eta Urnieta, eta baita Do -
nostiako itsasertza ere. Otaegik makila
luzatu du zezenko baten eta bere arte-
an distantzia jartzeko: “Niri aiton
batek esan zidan: ‘ez gastatu behietan
eta behorretan dirurik, zezenetan eta

zalditan baizik’”. Esanari jarraituz aha-
legin haundia egiten dute zezen one-
nak bereizten. Baina pasa liteke hain-
bat belaunaldiren ondoren behiren bati
ilea iluntzen hastea edo azkazalak
behar bezalakoak ez izatea; orduan
Otaegik ez du zalantzarik izaten,
kendu egiten du eta kito.

Normalean betizuek ez dute ikuilu-
rik ezagu tzen, mendian
pasatzen dute negua, elu-
rra ari edo hotz egin, eta
larre motzean ohituak
daude “jardinero lanak”
egiten dituzte Plazaolaren

hitzetan. Jakina, kondizio horietan
ernalketa ez da hain maiz izaten eta
amak es ne gutxi ematen du. Animalia
hauek beti eremu an tzekoan ibiltzen
dira baz ka tzen eta ikusgarria izaten
omen da maiatzean zezenen artean
izaten diren borrokak, beste arraza
askotan bezala, je rarkia zorrotza baita-
go betizuen artean ere. 

“Eta jendearekin ez al da problema-
rik izaten?”, galdera ebidentea da,
igandetan Besabiko errepidea kotxez
nola betetzen den ikusita. Ezetz diote.
Beste behiekin bezala, betizuekin ere
kontu eduki behar da umearekin dau-
denean. Problemak izatekotan zezene-
kin izaten omen dira, udazkenean,
ehiztariren baten txakurrak xaxatuz
gero, baina arriskuan senti tzen badira
bakarrik. “Zenbat baserritar hilko dira
urtean behi limousinak eta halakoe-
kin? Horiek gaiztoagoak dira! Betizuek
keinua egin bai, baina gero ospa egiten
dute” dio albaitariak.  

Lehengo haragia: 
ehizaren tankerakoa
Beherago badu ikuilu bat Juan Mari
Otaegik (animali erosi berriak edo ama
galdutakoak zaintzeko, besteak beste),
belar zakarra eman dio biga bati, ondo-
koari aldiz pentsu naturala, arto eta
garagarrez osatua. Nabari da diferen -
tzia. Betizuaren haragiak gustu suha-
rra du, ehizaren tankerakoa. Izaten al
du arrakastarik horrek harategietan?
Plazaolaren esanetan jendeak haragi
txuria nahi izaten du: “hori erraza da,
animali bati burnirik ez badiozu ema-
ten anemiko bihurtuko da”, dio.
Betizuak, aldiz, gustu fuerteko txuleta
txikiak ematen ditu, “lehengo haragia-
rena”, eta harategietan ez da prezeski
estimatuena, merkeagoa izanagatik
ere: “Komodo bihurtu gara” dio
Otaegik. Hala ere pixkanaka ari da be -
tizuaren haragia ezagun egiten. Behin
probatu duenak hurrengo urtean ere
nahi izaten baitu. Urtero bezala, urrian
betizu jana egingo da Besabin, bertan
biltzen dira abeltzainak eta aukera iza-
ten da benetako betizu haragia jateko. 

Badirudi, behi autoktonoa berresku-
ratzeko bidean dela, aurki odol ana li -
siak egiten hasiko dira, abere bakoitzak
aita zein duen jakiteko. Baina ondare
bizidunaren iraupena ezin da abeltzain
gutxi batzuren esku utzi, ad ministrazio
osoaren inplikazioa beharko du.  �� 

.

“Gaur egun Nafarroan eta beste
zenbait lekutan dauden betizu ia

guztien jatorria mendi hauetan dago”

Joxe Mari Plazaola

“Niri aiton batek esan zidan: ez gastatu
behietan eta behorretan dirurik,
zezenetan eta zalditan baizik”.

Juan Mari Otaegi

Goitik behera: Juan Mari Otaegi bere behietako bati kasu egiten. Etenetan betizua

larrean, atzean Ernio. Otaegi eta Plazaola betizuak ogiarekin erakartzen. Ezkerreko

irudian: Betizuak Abailarri inguruan, atzean Hernani ikusi daiteke.

Arraza
autoktonoen
argazki
erakusketa

MARISOL Yaben argazkilariak
arraza autoktonoen argazkiak ja -
rriko ditu ikusgai Gipuzkoako Ar -
gazkilarien Elkarteko egoitzan. 21
koadro izango dira eta horietatik 3
betizuei eskainiak. Nafarroa,
Bizkaia eta Gipuzkoako betizuei
atera dizkie argazkiak Yabenek. 

Erakusketa gure lurraldea hobe-
to ezagutu eta kultura sustatzeko
helburuz antolatu du argazkilariak
eta datorren ostiralean izango da
inaugurazio ekitaldia. ��

Erakusketa 
� Non: Argazkilarien elkartean

(Donostiako San Juan kalean) 
� Noiz: Hilaren 26tik hiru astez.

Astelenetik ostiralera 17:00-21:00
eta larunbatetan 17:00-20:00.

.

Betizuek ez dute ikuilurik ezagutzen. Mendian
pasatzen dute negua, elurra ari edo hotz egin, eta

larre motzean ohituak daude.
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Donostiako Zinemaldiko 

Sail Ofizialaren gida txikia

XABIER ERDOZIA, ‘LOU’

HONA hemen arrazoi des-
berdinegatik Sail Ofizialean
parte hartzen duten pelikula
gehienak. Egia esan, aurretik
ikusita, lan galanta egin dute
Zinemaldiko antolatzaileek
hain izen propio interesga-
rriak  biltzeko. 

HIROKAZU 
KORE-EDA: ARUITEMO,
ARUITEMO/
STILL WALKING
Egun Japonian ekoizten den
zinemaren arabera, lehen
mailako zuzendarien artean
kokatu beharra dago Hiro -
kazu Kore-Eda. Bitan izan
dugu gure artean Donos -
tiako Zine maldia ren Sail
Ofizia lean:  Wandar furu raifu
eta Hana pelikulekin, hain
zuzen ere. Oraingoan erre-
tratu fa miliar batekin dator
(badirudi Zine   mal diaren
edizio ho netan hori izango
dela gai nagusia) eta Nadie
sabe (2005) bezain sendoa
izatea espero dugu Aruite mo,
aruitemo hau.

SAMIRA MAKHMALMAF:
ASBE DU-PA/
TWO-LEGGED HORSE
Mohsen Makhmalbafaren
ala ba (Kandahar pelikula os -
pe  tsuaren zuzendaria eta
zinema iraniar berriaren ber-
piztailea, hain zuzen ere) eta
Hana Makhmalbafaren ahiz-
pa (iaz Hanak arrakasta
galanta eta sari bat jaso zuen
zinemaldian Buda explotó de
verguenza pelikulari esker),
Sa mira zu zendari iraniar
gazteen artean ospetsuena
da. La manzana (1998), La
piza rra (2000) eta A las cinco
de la tarde (2003) filmeen
zuzendariak maisutasuna
eta ustezko erreztasuna
adierazten du filme bat
zuzentzen duen bakoitzean.
Ea oraingoan horrela den.
Gaur duzue filme hau ikus-
teko azken aukera  (Antiguo
Berri Antzokiko 2 Aretoan,
gaueko 23:00etan).

MICHAEL 
WINTERBOTTOM:
GÉNOVA
Zuzendari britaniarra hiruga-
rren aldiz izango da Sail
Ofizialean 9 songs (2004) eta
Tristam Shandy: A Cock and Bull
Story (2005) aurkeztu ostean.
Badirudi Un corazón invencible
(2007) nabaria filmatu ondo-
ren Winterbo ttomek aurre-
kontu gutxiko proiektu inti-
mista bati ekin diola, zeren
Génova pelikula zuzentzeaz
gain, gidoigilea ere bera baita.
24 hour party people (2003) eta
In this world (2003) maisu
lanen zuzendariak ekiten dio
Hirokazu Kore-eda bezala
familiaren gaiari. Ama hil
ondoren, aita eta bi alabek
Génovara jotzen dute berriro
familia berreraikitzeko xedez.
Colin Firth haundiak antzez-
ten du aitaren rola. 

LÉA POOL: MAMAN EST
CHEZ LE COIFFEUR
Le papillon bleu (2004) erraldoia
filmatu zuen ezkeroztik,
zuzendari frantziarra ez da
kamera atzekaldean ipini urte
honetara arte. 1978 urte ezke-
roztik dabil Pool zu zen  daritza
lanetan, eta nahiz eta zuzenda-
ri trebea izan, ez dugu  auke-

rarik izan ezta bere filme
bakar bat ere dastatu ahal iza-
teko. Familia da berriro ere gai
nagusia, baina kasu honetan
neska gazte batek har tuko du
garrantzizko rola. Eta  berriro
ere, amaren desagerpenak bal-
dintzatuko ditu familiaren
aurrerapausuak. 

COURTNEY HUNT: 
FROZEN RIVER
Courtney Hunten lehenengo
filmeak Epaimahaiaren Sari
Nagusia irabazi zuen aurten-
go Sundance Zinemaldian.
Bere laburmetrai batean oina-
rritua, Frozen river filmeak
ezkutuko migrazioaren gaia
jorratzen du. Baina zerk egiten
du bitxia Frozen driver hau?
Dirua erraz jasotzeko asmoz,
etorkinei muga pasatzen
laguntzen saiatuko diren bi
emakumeren zergatietan
sakontzen duela. Melissa Leo
eta Misty Uphanek sekulako
lana egiten omen dute sail ofi-
zialeko sorpresa izan daiteke-
en filme horretan. Oraindik
ba duzue ikusterik, gaur arra -
tsaldeko 16:00etan Victoria
Eugenia Antzokian, eta bihar
ordu berean, baina Antiguo
Berri Antzokian. Guztiz
gomendagarria.

DANIEL BURMAN: 
EL NIDO VACÍO
El abrazo partido filmearekin,
Daniel Burman zuzendariak
Epaimahaiaren Sari Na gusia
irabazi zuen 2004ko Berlinalen.
Filme hori gauzatu zuen ez -
keroztik, zuzendari argentina-
rrak ez du kale egin: De recho de
Familia (2006) pelikulak fami-
liaren konplexutasunak azter -
tzen zituen ezinhobeto eta
badirudi El nido vacío lana ere
antzeko bidetik dijoala. Seme-
alabak etxetik alde egiten dute-
nean, senar-emazteen arteko
tirabirak azalean agertzen dira,
eta badirudi gorabehera horiek
jorratzen dituela Daniel Bur -
manen film horretan. Oscar
Mar tínezek eta Cecilia Roth-ek
an tzezten dituzte garran tzizko
rolak.

KIM KI-DUK: BI
MONG/DREAM
Primavera, verano, otoño, invier-
no… y primavera zu zen du zue-
netik, Kim ki-Duk-ek ez du
filme bakar bat zuzendu gus-
toko dudanik. Bere estilo arra-
ro eta itxia ez dator bat nire-
kin. Baina ulertzen dut  zuzen-
dari korearraren izenaren
azalpenak Sail Ofiziala jazten
duela. Bi mong horretan berriz

agertzen da ametsen mundua
eta errealitatearen arteko
nahasketa, ohizko gaia den
Kimki-Duken pelikuletan
(Primavera, verano... filmean
izan ezik). Dudarik gabe, egun
estilo arrunta eta unibertso
personala duen zuzendari
apreziatuena (zinemaldietan,
batez ere). 

JAIME ROSALES: TIRO EN
LA CABEZA (TIRO BAT
BURUAN)
Iaz Rosales zinemaldira etorri
zen La soledad bere bigarren
filmea aurkeztera eta nik
lagundu nion. Bere pelikulak
ez zuen oraindik Goya Saria
irabazi, eta aretoan oso publi-
ko gutxi zegoen. Ema nal -
diaren ostean afaltzera joan
ginen eta izan nuen tartetxo
bat ezagu tzeko. Eta bere fil-
meak gustatu arren (Las horas
del día, La soledad baino gehia-
go, egia esan) oso tipo pedan-
te eta aristokratikoa iruditu
zitzaidan. Datu bat besterik ez
daukat hori adierazteko: sola-
sean ginen bitartean (mo no -
logo bat izan zen, egia esan,
badirudi Egia Uniber tsa la
duen tipo bat dela) be rak lan-
gostinoak sardeska eta laba-
narekin jan zituen. Nire ondo-
an Pedro Aguilera zu zendari
donostiarra zegoen eta zera
aipatu zidan berak komunera-
ko bidea hartu zuen tarte
batean: «langostinoak sardes-
ka eta labanarekin jaten
dituen pertsona batetaz ez
daukazu sekulan fidatzerik».
Baina baliteke zuzendari ona
izatea, esaten dut nik. Txantxa
eta  kalitatearen eztabaida
aparte utzita, hau da segurue-
nik Zinemaldian sua piztuko
duen pelikula bakarra. Ro -
salesek La soledad filmean
zeharretik ukitzen bazuen
terrorismoaren gaia, oraingo-
an benetako gertaera bat
(beste aldean gertatutako bi
goardiazibilen hilketa) oinarri
hartzen du, biolentziaren era-
bilera politikoaz mintzatzeko.
Dudarik gabe, ausarta. Eta
interesgarria. ��

Frozen River pelikulako irudi bat, Courtney Hunt zuzendariaren lan guztiz gomendagarria.

Zinemaldia orain dela hiru egun hasi arren, lehian
dauden pelikula gehienak gaurtik aurrera ikusi ahal 

izango ditugu ohizko antzokietan.
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� Asteko agenda

I R A I L A K  2 2 ,  a s t e l e h e n a :  
� Astigarragan, Euskaraz Bai! astea: Hitzaldia: Kontseilua 10
urtz bidea irekitzen. 20:00etan, Kultur Etxeko aretoan.

I R A I L A K  2 3 ,  a s t e a r t e a :  
� Gazte Txokoa: Play Station. Gazte Txokoan.
� Astigarragan, Euskaraz Bai! astea: Haurrentzako tailerrak
eta jolasak. 17:00etan, Joseba Barandiaran plazan.

I R A I L A K  2 4 ,  a s t e a z k e n a :  
� Gazte Txokoa: Sukaldaritza Tailerra. Gazte Txokoan.

I R A I L A K  2 5 ,  o s t e g u n a :  
� Gazte Txokoa: Futbolin Txapelketa. Gazte Txokoan.

I R A I L A K  2 6 ,  o s t i r a l a :  
� XXV Sagardo Lehiaketa: Txantxangorri elkartea. 
20:00etatik aurrera, inguruko 15 sagardogileren sagardoak.
� Gazte Txokoa: Frontenis Txapelketa.
� Astigarragan, Euskaraz Bai! astea: Erakusketa eta Panel
Informatiboak, ikastolako ikasleek egindako lanenak. 14:00etan,
Ikastolako patioan.

I R A I L A K  2 7 ,  l a r u n b a t a :  
� XIX Mugarri Bisita.
� Gazte Txokoa: Altxorraren bila.

I R A I L A K  2 8 ,  i g a n d e a :  
� Pailazoak: Run Run. Poxpolo, Mokolo eta Konpainia.
Biteri kultur etxean, 17:30etan.
� Igande Musikatuak: Igandeko Sargoria. Musika Tilosetan,
arratsaldeko 18:00etatik aurrera.

Garagardo Azokaz gozatzeko

azken eguna gaur

GOGOTSU ekin zioten V. Ga -
ra gardo azokari ostegu nean,
bai Errugbi Elkarteko antola -
tzaileek eta baita hernaniar
guz tiek ere. Hiru egunetan
jende ugari bildu da arratsalde
eta gauez Atse gindegiko
plazan. Garagardoa hartu eta
sagardotegiko menua janez,
urtero bezala, momentu
ederrak pasa dituzte herna -
niarrek.  Hala ere, oraindik
joan ez direnek edo errepikatu
nahi dutenek, izango dute
aukera gaur. 

Errugbi jokoak eta mus
azkarra
Gaur, baita ere, Hernaniko
errugbi eskolak antolatuta,
errugbiarekin zerikusi zuzena
duten jokoak izango dira,
Biteri Kultur etxean arratsal -
deko 17:00etan. 

Bestalde, errugbi taldeko
beteranoek  mus txapelketa az -
ka rra ere anto latu dute. ��

Hernaniko Errugbi Elkarteak antolatutako Garagardo Azokak gaur
gaueko 01:00ak aldera itxiko ditu ateak, datorren urtera arte.

Atzo lanean aritzeko txanda jokalarien gurasoei tokatu zitzaien, eta ondo merezitako bazkaria egin zuten.

Jendea gogotik inguratu da azokara, batez ere afaltzera.
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GAUR

EG
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DI

A BIHAR Giro goibela izango da.

Zeruan lainoak izango dira

nagusi eta zaparradak botako

ditu. Tenperaturak behera

egingo du. (e
u

s
k
a

lm
e

t)Eguraldi ona espero da.

Goizean hego haizea eta giro

eguzkitsua izango da.

Arratsaldean lainotu egingo

du. Tenperaturak gora.

�  IRAGARKI  MERKEAK �

� TELEFONOAK � Taxiak: 943 550093 � Udaltzaingoa: 943 248900 � DYA: 943 464622 � Autobusak: Herri

barrukoa: 943 550548 – 625 700769, Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037

� Anbulatorioa: 943 006666 � Jokalari anonimoak: 943 331103 � Alkoholiko anonimoak: 943 331103  

� FARMAZIAK� Egunez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793 � Gauez: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022

Emakume bat zaintzeko emakume euskaldun bat behar da. Kotxea beharrezkoa da. 
Deitu: 615 723 925.

Pisua salgai Portu auzoan, 72m2, dena kanpokaldera eta altzariekin. Deitu: 688 631 558 / 615 740 565.
Gela baten bila nabil (300 euroko alokairua gehienez). Deitu: 696 166 110
Furgoneta salgai, volswagen carabel, ondo zaindutakoa (ekipatua). Deitu: 663 649 765.
Haurrak zainduko nituzke goizez eta arratsaldez. Deitu: 687 634 305
Tabernaria behar da Hernaniko tabernan urte osoan lan egiteko (jornada osoa). Deitu: 616 589 445.
Pisu bila nabil Hernanin (alokairuan). Deitu: 626 802 083
Taberna salgai Hernaniko kaxkoan 80m2 + almazena 80m2. Deitu: 607 914 938 / 669 977 139.
Mugimendua jostailu. Mugimendu adierazgarrien lantegia haurrentzat. Talde txikiak, banakako 

arreta. SASOIKO, 943 33 11 83/ 656 721 492 (Josune Goikoetxea).
Gimnasia Kontziente bateratzailea. Ariketak hurrunkera naturalean, arnasketa, erlaxazioa, estresa

nola saihestu eta nola tratatu... SASOIKO (Marieluts 4 behea). 943 33 11 83 - 656 72 14 92
(Josune Goikoetxea)

Gimnasia Orekatua HAURDUNENTZAT. Haurdunaldia eta erditzea ondo garatzeko. Haurraren gara-
pena osasuntsua eta zoriontsua izateko. SASOIKO. Deitu 943 33 11 83 - 656 7214 92 (Josune
Goikoetxea)

BIDEA masajeak. Santa Barbara auzoa. Tel.: 656 78 64 15 (aurretik deitu).
Xanti Masajista. Kirol masajea, TP de Cyriax, kiropraxia, osteopatia xamurra, bioaktibadore neurologikoa,

kinesiologia, reflexologia. Deitu: 943 33 07 35 (Lizeaga, 2 P- 1 B).
Yolanda estetika zentrua. Argi zapaldu bidezko depilazioa (azken berrikuntza), mantxa eta

Kuperros. Bibrazio bidezko terapiarekin egindako gorputz tratamenduak eta  “vacumterapia”.
Haserako eskaintza.  Froga dohainik. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea eta bertebrala, kromoterapia,
drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, gorputz eta aurpegi tratamenduak, oinen eta eskuen estetika. 
Eskatu ezazu programa informatiboa. Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala, reflexo-
logia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

Zoriontsu ibili ziren umeak

Karabelgo festa egunean 

URTEAN gutxitan izaten dute
arrazoi ezberdinengatik Kara -
bel auzoko umeek elkartzeko
aukera. Beraz, atzo bezelako
festa egunean ez zuten hutsik
egin nahi izan eta izan ziren
herritik inguratu zirenak ere.
Haur joko ugari izan zituzten:
bizikleta lasterketa, txingak,
lokotxak biltzea eta abar.

Jokoan hasi aurretik, festa
eguneko antolatzaileek marraz -
ki eta idazketako sari banaketa
egin zuten. Ma rrazkian Ira baz -
lea Iker Sancho izan zen,
bigarren Ander Ortega eta
hirugarren Ainhoa Harto. Idaz -
ketan irabazlea Mikel Rosell
izan zen, bigarren Maria eta
hirugarren Naika. ��

Haur jokoetan parte hartu zuten Karabelgo umeak.

Lokotxak biltzen, azkarrena zein ote, lehia izan zen.

Marrazki eta idazketako sari banaketa egin zuten eta ondoren, haur
jokoan izan zituzten: lokotxak bildu, bizikleta lasterketa, txingak...

� I G A N D E  M U S I K A T U A K

Reggae eta Rap doinuak gaur Tilosetan 
Igandeko Sargoria izango da gaur Tilosetan, 18:00etatik aurrera, eta
bertan Reggae eta Rap doinuak izango ditu jendeak entzungai. Her -
na niko Mikel musika zaletu gazteak egingo du musika aukeraketa. ��

� G O I Z U E T A

Euskal jaia gaur Ixkibi kanpinean 
Goizuetako Ixkibi kanpinean egun guztiko festa izango dute gaur,
Euskal jaietan. 12:30etan Abesbatzaren emanaldia izango dute;
13:00ean herri kirolak; 14:00etan, talo jatea; 16:00etan toka txapel-
keta; eta 18:00etatik aurrera erromeria, Bide Batez taldearekin. ��


