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E. IRAOLA | BERA
Nolatanerabakizenu-
en boluntario izatea?
Umetatik erakarri nau
gaiak. Oroitzen naiz tti-
kitan irakaslebatekAfri-
kanbizi izandakoespe-
rientziak kontatu ziz-
kigula. Noizbait ni ere
laguntzera joanen nin-
tzela erabaki nuen or-
duan eta ideia hori bu-
ruan izan dut lortu du-
dan arte. Madrilen op-
tikaetaoptometria ikas-
ketakeginditutetaUni-
bertsitateko irakasleba-
tek eman zidan Zerca y
Lejos Garapenerako
GobernuzKanpokoEra-
kundeakegitenduen la-
naren berri. Udan Ka-
merunera joateko bo-
luntarioakbeharzituzte-
la jakin nuen optikako
proiektu baterako eta
beraiekin lanean hasi
nintzen. Urte osoan
prestatzen aritu ondo-
tikuztaileanmaletaegin
eta Kamerunera joate-
ko aukera izan dut.
Zein izan da zuen egi-
tekoa?
PigmeoBakaetniakoki-
deekin lan egin dugu,
Kamerunen egoera
gogorreneanbizidenet-
niada.Bi egunpasage-
nituen Yaunde hiriburu-
an eta gero hegoaldera
joanginenBengbis,Min-
ton, Djoum eta ingu-
rukoherrietara. Integra-
zio soziala landu dugu
beraiekin eta osasun
kanpainak egin. Mala-
ria,alkoholismoa,tuber-
kulosia, HIESa, desnu-

trizioa... izan ditugu hiz-
pideetaeritasunakazal-
du eta prebentziorako
aholkuak eman dizkie-
gu, ezjakintasuna han-
diabaita.Osasunazter-
keta horien baitan ikus-
menazterketakereegin
dizkiegu bertako of-
talmologo baten lagun-
tzaz.
Zer topatuko zenuela
esperozenuenetaze-
rekin egin duzu topo?
Afrikak sorpresa handi
bat eman dit. Herrialde
hau tristezia eta pobre-
ziarekin lotzennuenora-
in arte eta errealitatea
gordina bada ere, bizi-
tza benetan, zoriontsu
bizitzen dakitela eraku-
tsi didate, amets egiten
etaamestutakohori lor-
tzeko borrokatzen ba-

dakitela erakutsi dida-
te. Mutiko batek konta-
tutako istorioa gogoan
dut. Ia egunero 3 orduz
ibiltzen zen 7 kilometro-
tara zegoneskolara joa-
teko. Distantzia ez zen
oztopoa, handitzen ze-
nean medikua izan nahi
zuelako.
Une gaziak ere biziko
zenituen?
Tarteanunezailakerebi-
zi izan ditugu bai, des-
nutrizio egoera larria zu-
tenhaurrakzeudelaikus-
tean adibidez. Gogorra
zen ikustea pisatu eta
mugaguztiakgainditzen
zituztela. Inpotentzia
handiasentitzenduzuor-
duan,amorrua,tristura...
Bainamomentugaziho-
rienondotik, gozoakze-
tozen haurrekin jolaste-

an ahoan duten irriba-
rrea ikustea, euren dan-
tzak, alaitasuna..
Kamerungo eta he-
mengoerrealitateaeta
kulturadesberdinakdi-
ra?
Bestepentsaerabatdu-
te, goiz ezkontzen dira
eta emakume eta gizo-
nenartekodesberdinta-
sunaknabarmenakdira.
Gizoneknahiadinaema-
kumerekinezkonlitezke,
emakumeak gizon ba-
karrarekin. Normalean
mutikoak dira eskolara
joaten direnak eta nes-
kek etxean gelditu be-
har izaten dute. Erlijio-
ak ere indar handia du.
Zer ikasi duzu?
Esperientzia honekper-
tsonalki eman didana
ezin da hitzez adierazi,
bizi egin behar da. Ha-
sieran, etxean motxila
prestatzerakoangauzak
eta gauzak sartzen has-
tenzarabainagerokon-
turatzenzaraerdiakbai-
no gehiago soberan di-
tuzula.Hilabetehonetan
pertsonalki aunitz ikasi
dut; eman baino gehia-
go jaso dut bueltan.
Itzuliko zinateke?
Esperientzia behin eta
berriz errepikatuko nu-
ke. Hilabete zoragarria
izan da. Urtean zehar
Madriletik lanean aritu
naiz eta orain Kamerun-
dik lanerakogogoetain-
dar gehiagorekin buel-
tatu naiz. Hurbiletik edo
urrunetik ematen den
laguntzaguztiabeharde-
lako.

Bertzeen ahotik entzundako bizipenak, bere
azalean bizitzeko asmoz joan zen uztailean
Leire Elzaurdia (Bera, 1993) Afrikara. Zerca
y Lejos Garapenerako Gobernuz Kanpoko

Erakundearekin aritu da lanean Kamerunen.
Pigmeo Baka etniako kideekin integrazio
soziala landu du eta osasun kanpainak egin
dituzte. Esperientzia zoragarria izan dela dio

«eman baino gehiago jaso dut bueltan».
Lanerako indar eta gogoz bueltatu da,
«hurbiletik edo urrunetik ematen den
laguntza guztia behar delako».

Leire ELZAURDIA MENDIBERRI | Boluntario lanetan aritu da Kamerunen

«Keinu ttikiak eginez, aldaketa
handiak gerta litezke munduan»

IKASITAKOA
«Esperientzia honek
pertsonalki eman
didana ezin da hitzez
adierazi, bizi egin
behar da. Hasieran,
etxean motxila pres-
tatzerakoan gauzak
eta gauzak sartzen
hasten zara baina
gero konturatzen zara
erdiak baino gehiago
soberan dituzula.
Hilabete honetan
pertsonalki asko ikasi
dut; eman baino
gehiago jaso dut
bueltan».

UTZITAKO ARGAZKIA

Kamerunen Pigmeo Baka etniako kideekin aritu da lanean hilabetez.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Goitik beheiti, Maddi, Nebai, Ainhize, Irati, June eta Maddi.

Eneritz IRAOLA
Zenbakien dantzan,

gurasoen alde erori zen
balantza eta sei ikasle-
rekinLekarozkoHerriEs-
kola irekitzeko baimena
lortu zuten urte hasie-

ran.Proiektusendoaaur-
keztu zuten etaHezkun-
tzaDepartamenduanjen-
deberriasartzeakereera-
gina izan duela uste du
JonBadiolak, guraso el-
karteko kideak. Izan ere

ezdaahaztubehar, due-
la bi urte eskola irekitze-
ko saiakera egin zutene-
an ezezkoa jaso zutela,
«denok badakigu bost
haur baino gutxiagobal-
din badaude eskola itxi

HEZKUNTZA � HERRI ESKOLA BERRIA

Lekarozko herri eskola
ateak irekitzeko prest
Hiru eta bortz urte arteko sei ikaslek hasiko dute
ikasturtea irailaren 7an

Hainbat hamarkadaz itxita egon
ondotik, Lekarozko eskolak ateak
irekiko ditu berriz. Ikasturteko lehen-
biziko egunean, herriko hainbat
gurasok bultzatu duten proiektua

jarriko da martxan. Luzea izan da
orain arterako bidea: huts egindako
negoziazioak, elkarlana, erlojuaren
kontra egindako lanak.... baina guz-
tiaren gainetik ilusioa gailendu da.

egiten dela, baina ez da-
go finkatuta eskola ireki-
tzeko gutxieneko ikasle
kopururik».

AMETSA ERREALITATE
Duela bi urte pasatxo

hasi zirenproiektuhone-
tan lanean, «haurrak he-
rriko eskolara eramatea
amestengenuenguraso
taldebatbazela ikusige-
nuen. Talde ttikia baina
herri eskolen balioa argi
duena». Pixkanaka pix-
kanaka joan dira proiek-

tua garatzen, «ahots
guztiak entzuten saiatu
gara. Guraso, ikasle eta
irakasleen premiak bil-
tzen».NafarroakoGober-
nuan proiektua aurkeztu
zutenean ere, argi adie-
razizuten«hezkuntzako-
munitate guztiaren iritzia
kontuanhartzenzelaber-
tan». Guztiek bat-egitea
lortzea izandaJonenus-
tez lorpenik handiena
«borondatehandiaegon
da alde guztietatik eta
horrieskerlortuduguHe-



rri Eskola izatea. Eske-
rrak eman behar zaizkie
Baztango Eskola ttikie-
tako irakasleei izan du-
ten inplikazioagatik eta
baita Udalari, Itziar Ale-
manietaMirenMeokial-
kateari ere erakutsitako
babesagatik».

ESKOLA ZAHARREAN
ESKOLA BERRIA
Beharrezko baimen

guztiak lortuondotik,er-
lojuaren kontrako bo-
rroka hasi zuten «maia-
tzean lortugenituenoni-
ritzi guztiak eta irailera-
ko eskola prest izateko
gogotik lan egin behar
izan da».
Lekarozkoeskolaza-

harra zegoen toki bere-
an moldatu dute esko-
la berria «hortaz, ez da
obra estrukturala izan,
oinarria hor zegoen».
Horrekaskomurriztudi-
tu gastuak «azpiegitu-
raaldetik,nahikobaldin-
tzaonetanzegoenerai-
kina. Gas naturala jarri,
instalazio elektrikoak
egin, isolamendua ho-
betu, zoruak berritu eta
komun berriak egin di-
ra. Horretaz gain, bilte-
gia ere egokitu da era-
bileraberriakemateko».
Eskola diseinatzeko

orduan,egungopremiei
emanzieten lehentasu-
na«HaurHezkuntzako-
ak dira sei haurrak eta
hortaz, psikomotrizita-
tea lantzeko gela bat
edukitzea funtsezkoa
iruditzenzitzaigunhau-
rren garapenerako».
Horretazgain,gelahan-
diago bat ere badute,
«beharrenaraberamol-
datu eta bitan zatitu li-
tekeena».

ZERBITZUAK
Jangelazerbitzuaere

eskainiko da «herriko
ostatuari esker, premia
hori betetzea lortu du-
gu. Hiru haurrek bertan
bazkalduko dute, pre-
zio oso konpetitibo ba-
tean eta haurrak esko-
lara eramateaz ere be-
raiek arduratuko dira».
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Lekarozko Herri-Eskolak sei ikasle izanen di-
tu 2016-2017 ikasturtean. Guztiak gainera, Haur
Hezkuntzako ikasleak dira: lau urteko lau, hiru ur-
teko bat eta bost urteko bat. «Nahiko talde ho-
mogeneoarekin hasten gara lanean eta horrek la-
gundu egiten du» azaldu digute gurasoek. Etorki-
zunera begira ere baikor solasten dute «egia da,
hiru lau urte dituzten haur guztiak ez direla esko-
la horretan egongo baina jaiotzen ari diren guzti-
ak herriko eskolara ekartzeko asmoa dute. Hala,
lauurtean13-14 ikasle izateaaurreikustendugu».

BAZTANGO ESKOLA TTIKIEN BAITAN
Lekarozko Herri Eskolak lehenbiziko pausoak

ez ditu bakarrik emanen «Baztango eskola ttiki-
en barruan sartuko da gure eskola. Haiekin koor-
dinatuko gara eta proiektuka lan eginen dugu».
Etorkizunean, eskola unitario bat izatea litzateke
asmoa «Haur eta Lehen Hezkuntzako klaseak
emanen lirateke bertan. Irakasle eta zuzendari la-
nakeginendituEdurneArrietaketazerbitzuaosa-
tzeko irakasle ibiltariak ere izanen dira».
Baztangoeskola ttikienbaitanegotea funtsez-

koa iruditzen zaie «horrela hartu-emanak susta-
tzen direlako. Lehen Hezkuntzako haurrak aste-
an behin biltzen dira Iruritako eskolan eta horre-
labaduteaukerapoliki-poliki bailarakobestehaur
guztiak ezagutzeko. 6. maila bukatzen dutenean

badute harremana beraien artean eta sozializa-
zioa errazagoa izaten da».

ILUSIOA GAINEZKA
Egutegia begien aurrean, zain dira denak

«gogotik lan egin behar izan dugu, baina posible
izan da azkenean». Motxila bizkarrean eta ilusioa
barrenean, ikasturtearekin batera, bide berri bat
ere hasiko baita txirrinak lehenengoz jotzen due-
nean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lekarozko Herri Eskolako haur eta gurasoak.

� ESKOLA TTIKIAK, PROIEKTU HANDI BATEN PARTE

PREMIEI ERANTZUNEZ
«Hezkuntza komunita-
te guztiaren iritzia
bildu dugu proiektu
honetan eta egungo
premiak izan dira
lehentasuna. Haur
Hezkuntzakoak dira
sei haurrak eta psiko-
motrizitatea lantzeko
gela bat edukitzea
funtsezkoa iruditzen
zitzaigun haurren
garapenerako».

Jon BADIOLA
Lekarozko gurasoa, irakasle
eta psikomotrizista

UTZITAKO ARGAZKIAK
1- Eskola kanpotik . 2- Eskola barruko geletako bat, erabileraren arabera egokitu litekeena.
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Joxe Landa eguraldi gizonarekin solasean
Sortzez itziartarra, urteak daramazki Joxe Landak eguraldi-gizon bezala lane-
an, tartean Xorroxin eta Karrape Irratietarako. Duela 15 urte TTIPI-TTAPAri eskai-
nitako elkarrizketan zioenez, «gure burua nolabait salbatzearren, iragarritakoa-
ren gain ez garela konprometitzen esan ohi dugu», zioen. «Belarrak mozteko
garaian daukat kezkarik gehien, gehienetan asmatzen dugu eta hori da gure
pribilegioa, baina Euskal Herriko eguraldia den bezala izanda, batzutan txarke-
riak ere egiten dizkigu». Euskal Metereologoen Elkartea sortu berria zuten or-
duan, eta «euskal saremetereologikoa osatu nahiko genuke, estazioak ezarriz».

Bestaegiteraateragara.Kotxeaaparkatu, eta
La ostia, horko kartel hori, sasitara botatze-
ko tentazioa. Ale ba, lauen artean indar pix-

ko bat egin eta sasi gainetik bota dugu. Hasi da
hasi, gure besta. Lan hunek egarria emandigu, eta
behin ostatuan… Ah, komunak, ze tentazioa hori
ere…. Ale ba, komunean sartu naiz eta bi indar-
kolpez, kri-kra, ispilua puskatu dut. Gero kuadri-
llakoei kontatu, eta ze ajatak egin ditugun! Burua
ia lainotua daukat pixka bat, nere punttua hartzen
ari naiz, eta dantza egiteko gogoa sartu zait: sal-
to, bulka, besoak zabaldu, zakarkeri… badirudi
ingurukoak molestatzen ditudala pixka bat, baina
izorra daitezela. Ondokoa lurrera erori da… hau
okasioa!: ni bere gainera! Behin kanpoan asper-
tzen hasi gara, eta batek herri-kirolak proposatzen
ditu.Lehenbizi: zabor-kontenedoreaerrekarabota-
tzea. Hau talde lana da, eta elkarrekin bultza egi-
nez, txapeldun gara: hantxe utzi dugu erreka er-
di-erdian kontenedorea. Hurrengoa segalari lana
da; ez dugu segarik, baina eskuak baliatuz hon-
doko loretokia garbitu dugu. Ez dugu halako bes-
talaririk nahi! Basurdeak bezalakoak baldin baza-
rete: zoazte mendi punta batera besta egitera.

Basurde bestalariak

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Joseba LASARTE
Beran danborrada berriz ere

Joan den urteko lehen
entsaioaren ondotik,
duelahamarkadabatzuk
galdu zen danborrada
berreskuratu zuten Be-
rako bestetan. Joseba
Lasarte izanzutengidari
48 danborjolek.

Iñaki MIHURA
Berako gau krosean garaile

Arraioztarrak irabazi
zuenManttalek hiruga-
rren aldiz antolatutako
lasterketa, Fernando
Etxegarai eta Dani Ipa-
rragirreren aitzinetik.
Nesketan, Ane Eltzaur-
dia hirugarren izan zen.

Ane PETRIRENA
Munduko txapelketan finalista

Polonian jokatutako
Munduko juniormailako
atletismo txapelketan
parte hartu zuen sun-
bildarrak. 4x100 laster-
ketan lehenaldiz finalera
sartu eta Espainiako
errekorrahobetuzuten.

Nahiz eta aurtenOlinpiadak jokatu diren berri
eskasiarengaraia izatendaetahortaz,udako
sugetzarrasortubehar izatendamedioetan:

Garrantzi handiegirik gabeko berrixka, ibili eta
buelta erabiltzen dena. Aurtengoan izendegiak
eman du gaia: Madrilen ezin Lobo jarri semeari
(LeónedoApapuciobai),Zumaian,ezinLur izenda-
tu semea (alaba balitz bai, Euskaltzaindia dixit).

Udako sugetzarra izendegian

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€
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Kolaborazioak

Malba Tahan, ezizenez ezaguna, Rio de Janei-
ron 1895an jaio zen eta 1974n hil. Egiazko ize-
na Julio César de Mello y Souza zuen, baina

bere ezizena ofizialki onartua izan zen. Ospe handiko
idazlea izan zen, batez ere matematiketan. Futbolari
batekbeste fama lortu zuenmatematika irakaslebaka-
rra izan zela diote. Ipuin-liburu asko idatzi zituen, bai-
na ospetsuenak matematikaz lotutakoak dira. Tartean
eta ezagunena: "El hombre que calculaba". Bere us-
tez,Brasilgo irakasleen irakasbideak,matematikanba-
tez ere, ez ziren egokienak. Bere esaldi hau ezaguna
egin zen: «Matematika-irakaslea sadikoa da. Hau da;
ikasleak sufritzen ikustea, ikasgaiak korapilatzea, kon-
plikatzeamaite duena». Hori adierazi zuenetik urte ba-
tzuk pasa dira, eta irakasteko metodoak asko aldatu
dira. Behar bada ez berak nahi beste, zeren bere me-
todoak oso bereziak, oso orijinalak ziren. Ospetsua da
bere ipuin batean, hiru anaiek zuten arazoari ematen
dion irtenbide orijinala. Hiru anaiak gurasoengatik 35
gamelu jaso zituzten herentzian. Zaharrenak erdiak ja-
so behar zituen. Bigarrenak herena, eta gazteenak be-
deratzirena.Bainaberaien artean ez ziren konpontzen.
Zaharrenari 17 gamelu eta erdi tokatzen zitzaion. Bi-
garrenari 11 eta zerbait gehiago. Gazteenari 3 eta bes-
te baten zatia. Eztabaida gogorra zuten, irtenbiderik
aurkitu ezinik. Une horretan agertzendagurematema-
tikoa bere lagun batekin, eta jabeturik hiru anaiek kon-
pondu ezinik jarraitzen zutela, berak konponketa erra-
za zuela agertu zien. 35 gameluei beraiek zeramatena
gehituko zien, eta horrela 36 izanik, denak irabazten
aterako ziren. Laguna,ordea, kezkatuta gelditu zenga-
melu gabe bidaiatu ezinik geldituko zirela pentsatuz.
Ez arduratzeko esan zion lagunari eta 36rekin, zatike-
ta samurra eginez, emaitza zehatzak ateratzen ziren.
Anai zaharrenak, zatiketa berriakin, 17 gamelu eta er-
diren ordez 18 gamelu izango zituen. Bigarrenak 11
gamelu eta beste baten zatiaren partez, 12 gamelu be-
reganatuko zituen. Eta hgazteenak ere pozik egoteko
arrazoiak zituen; 3 gamelu eta zati baten ordez, 4 har-
tuko zituen. Hiru anaiok, beraien arteko haserreak al-
de batera utziz, pozik gelditu ziren, eta zer esanik ez
bi lagunak egoera berriarekin; eraman zuten gamelu
baten ordez, birekin gelditu zirelako. Pozaz aparte, ba-
naketa berri honek txunditurik utzi zituen hiru anaiak
eta baita bere laguna ere. Baina matematika-eragike-
takemaitzahoriekematenzituen.18+12+4=34dira,eta
beste 2 gehiago gelditzen zirenez, laguna bere game-
luaz gelditu zen, eta bestea beretzat hartu zuen. De-
nak pozik gelditu ziren egindako banaketaz, eta ho-
rrelaakabozirenanaienartekohaserreak.Bestealdetik,bi
lagunak bere bidea jarraitu zuten, baina orain bakoi-
tzak bere gameluarekin. Ipuin honek zer pentsa ema-
ten du. Askotan, bizitzan, irtenbide samurra duen ara-
zo baten aurrean ez dakigu zailtasunak saihesten eta
beste batzutan geure burugogorkeriek ez digute uzten
irtenbide samur bat aurkitzen.

Malba Tahan

Esteban IRUSTA MALLEA

Kapar edo akainak pertsonaren gainera ailegatuta, to-
ki bero eta hezeetara joaten dira; besapeetara, izter-
txokoetara zein buruko larruazalera.

Prebentzio-neurriak:
Galtza luzeak eta atorramahukadunak jantzi baso edo
belar luzeko larreetan.
Galtza-barrenakgaltzerdienbarrenetik sartu, kaparrak
sartu ez daitezen.
Atorra galtza barrenetik sartu, arropa argia jantzi (ka-
parrak ikus daitezen) eta zomorroak uxatzekoa bota.
Halako tokietan, maiz begiratu arropara eta azalera,
kaparrik ba ote duzun ikusteko.

Kaparra kentzeko, hauxe egin:
Burutik hurbil heldu kaparrari, pintzekin. Beharrezkoa
bada, paperezko eskuoihal bat erabili.
Kanpoaldera tiratu, baina mugimendu xuabe batekin,
kaparra zanpatu gabe. Kontuz egin, kaparraren burua
azal barrenean geldi ez dadin. Gero, urez eta xaboiz
garbitu azala, baita eskuak ere.
Aste pare batez, begiratu Lymeren eritasunaren sinto-
marik agertzen ote den (alde hori gorritzea, gripe mo-
duko zerbait).
Kaparra osorik atera ez bada, joan Osasun Etxera.

Zer egin kaparrei aurre egiteko?

Leire AZNAREZ ALVAREZ (Doneztebeko Osasun Zentroa)

� OSASUNEZ

Zein da zomorro baten ziztada ondoko erreakzio
normala?
Sintomak: handitua, gorritzea, mina eta beroa.

Zainketa orokorrak:
Ez arraskatu, zauria egin dezakezu.
Erleakeginabada,begiratueztenaazaleangeldituden.
Hor bada, igurtziz kendu, ez estutuz edo pintzekin.
Urez eta xaboiz garbitu eta beroa jarri (beroak toxinen
indarra ahultzen du).
Eltxoak edo ezparak egina bada, urez eta xaboiz gar-
bitu eta hotza jarri, handitua eta asnahia arintzeko.
Asnahia baretzeko ere, amoniakoa duen produkturen
batekin igurtzi edo baratxuri batekin.
Erleenziztadaaskobaldinbaduzu,begietatik zeinaho-
tik hurbil badaude edo oso gaizki bazaude, Osasun
Etxera hurbildu.
Edozein pertsonengan: ziztatu ondotik, arnasa har-
tzeko zailtasuna, arnasa txistukaria eta aurpegia, be-
tazalak, belarriak, ahoa, eskuak edo hankak handitzen
baldin badira; goragalea, goitika egitea edo beheitiko-
ak, zorabioak izan edo konortea galtzen bada, lehen-
bailehen 112ra deitu.
Prebentzio-neurriak: gorputza ongi estaltzen duen
arropa, intsektuak uxatzeko tresnak erabili...
Edozein zalantza duzula ere, galdetu zure erizainari.

Intsektuen ziztada eta ausikiak



Zigako gazteen eta
herriaren eskertza
Zigako gazteak

Eguraldi lagun,ehunkaper-
tsona elkartu ginen abuztua-
ren 7an Zigako Plazan Beni-
toLertxundirenkantaldiazgo-
zatzera, herriko ezkil-jotzaile-
ek hasiera eman zioten bi or-
du baino gehiago luzatu zen
kontzertuari. Aurretik herritar
kuadrillabat trafikoagidatzen,
sarrerak kontrolatzen, taber-
na eta bokatak egiten ibili zi-
ren. Herri txikiak lan handia
egin du, bai aitzinetik bai egu-
nean bertan, eta aldez aurre-
tikbarkamenakeskatunorbai-
ti zerbitzuren bat ez bazitza-
ion egoki iduritu. Guk gure es-
ku zenguztia egin genuen, ilu-
sio eta auzolan ikaragarriz!!
Etahortaz,Zigakogazteeta

herriaren partetik eskerrak
eman nahi ditugu kantaldira-
kozuen laguntzaeskaini digu-
zuen guztioi: Orona, Etxezuria
Landaetxea,Baztandarrenbil-
tzarra, Ze-goxo fruta dendak,
Aldekoa landetxea, Urballo
eraikuntzak, Xanti ibarra elek-
trizitatea,Zur-zar zurgindegia,
Migelene eraikuntzak, Indau-
to, Elicetxe suministros, Fan-
txike arropa eta opari denda,
IdoiaOteiza ileapaindegia,Sa-
robe eraikuntzak, Saioa osta-
tua,Txokoa ileapaindegia,Pa-
nificadoraBaztanesa,Apezte-
gia burdindegia, Bittor Eliza-
goien eraikuntzak, Arozberri,
Jauregia, Iparla kirolak, Oska-
riz anaiak, Oskorri, Martintxo
Arraztoa, Pierresenea, Koke-
tte, Arkupe gozotegia, Juan
PedroAgerreberearoztegime-
talikoa. Eta borondatea eman
duten partikularrei.
Mezua zabaltzen lagundu

diguzuenoi:Xorroxin irratia,Tti-
pi-ttapa, Xaloa, Karrape, Irati,
Euskalerria eta Esanerran i-
rratiak.
Eserlekuak utzi eta ekarri

dizkigutenei:BaztandarrenBil-

tzarra, Baztango udala, Be-
rroeta, Aniz eta Iruritako he-
rria, Migelene eraikuntzak.
Txartelensalmentaegindu-

ten komertzioei, argazkiak u-
tzi dituzten Juanito Lameirin-
hasetaEdurneBiguriari,etxee-
tan tokia utzi duten Etxezuria,
Aldekoa,EtxenikiaetaAuzteia
etxeei. Hilabete hauetan au-
zolanean, antolaketa lanean
aritudirenetagarenguztioi es-
kerrak,baigazteetaheldu,eta
norbait atzendu badugu, hari
ere eskermile!!!

Bertsolaritzaren
transmisioa
Zigako gazteak

Bertsolaritzariburuzkoerre-
portajea irakurri ondoren, nire
familiari buruzko kontuak aipa-
tu nahi nituzke:
GoizuetakoAndresMitxele-

na, nire aitona, etaAndresNar-
barte Xalto izan dira munduko
bertsolarihoberenaknireustez.
Gogoandut,ardiei ileamozteko
egunaizatenzelaegunikpolite-
na, bertsotan aritzen zirelako.
Txapelketabatean,XaltoriBelgi-
kako erreginari buruzkoa pun-
tuajarriziotenetaberakBelgika-
koerreginarenkontuakezzekiz-
kienez, bertsoa aldrebes bota
zuelako txapelketagalduzuen.
Nire aitona ez zen txapelke-

tetanaritu, bainabehar zenga-
raian bertso ederrak botatzen
zituen.AndresMitxelenaInsaus-
pe, AranokoMaiatzeneko bor-
dakoa, zen nire aita. Herriko
neskabatekin ateratzenari zen
eta haserretu zirenean 24 ber-
tso jarri zizkion, zein baino zen
hobeak!RamonaLoiarteInsaus-
perekinezkonduzen,Bordazpi-
ko Erramona deitzen zioten.
Bost seme alaba izan zituen.
KankarrodeitzenziotenAndre-
si, Frantzian hil zuten. Amona
Olaberrietxean,Goizuetangel-
ditu zen 5 seme-alaben ardu-
rapean.
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Irakurleak mintzo

1. Gogoan dut nola_oraindik
aitatxi eri zagonean
bere maindire artean
zebilen gogoz bizirik
hankak ezin mugiturik
ama hizkuntza ahoan
ta ni ninduela_alboan
kontakizun bat hasirik
“Ai nire gazte denbora
gerra, hotza ta gosea,
garai hartan ixiltzea
ez zen hautagai, ez moda
etorri nire ondora
eta laburtuz, eta motz
ahaztu dena, dena_arrotz
ekarriko dut gogora».

2. Aitatxin hitz jarioa
aditu nuen ixilik
bihurtu zuen gogotik
historia-istorioa
hasiera, konklusioa
den-denak gogoz kontatuz
bere solasa maitatuz
bizituz ilusioa
ahazturaren barrenean
zuen ahanztea ahantzi
ta nik behar dut idatzi
zerbait horren ohorean
Alzheimerra barrenean
baitzun memoria janez
horren fruitua indarrez
hementxe bertso batean:

4. Hizkuntza eta herria
herria eta hizkuntza
egunero behar du bultza
zaharra eta berria
zein da_oraingo iturria?
Zein oraingo helburua?
muga legalen murua
ez da gure armarria
bitan zatitu gintuzten
ta zati oso bat gara
memoriaren ganbara
segiko dugu mantentzen
ta beti eskamak kentzen
larrutu zaigu azala
halere nola-edo hala
gabiltz kateak astintzen.

4. Zurea nire modura
hortxe duzu laburtua
gure herri urratua
jostea dugu helmuga
aisialdiko ohitura
etorkizuneko-ardatza
izan bedi esperantza
konpromisoa ardura
«Nekez uzten du herria
sustraiak han dituenak»
zion poetaren lemak
pena bere oinarria
ta gogoan aberria
Euskal Herria gurea
egin dezagun bidea
zuri berde ta gorria.

Herria eta hizkuntza

Bota bertsoa
Olaia INZIARTE (Oronoz-Mugairi) • Doinua: Habanera

Baztan-Bidasoko Bertsopaper lehiaketan 1. saria (15-18 urte)
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Prentsatik bildutakoak

«Pinturak berak esa-
ten dizkizu gauzak…
Askotan, zuk ideia bat
duzu buruan, eta gero
bestelakoa margotzen
duzu. Aldatzen da, eta
harritzen zara egiten
duzunaz. Margotzea
koadroarekin elkarriz-
keta bat izatea da.
Entzun behar diozu».

«Paisaiak bidea ema-
ten du. Ez dakit, nik
uste dut Baztanen
badugula sentsibilitate
artistikoa».

Tomas SOBRINO
Elizondoko margolaria
Naf.HITZA 2016.07.29

«[Murala margotzeko]
Udaletxetik berdinta-
sunaren mezua isla-
datzeko eskatu zida-
ten eta Ezpatadantza
horren adibide ona
da. ALKE taldearekin
kontsultatu eta gero,
nere esku utzi zuten
zer pintatu pareta
bakoitzean».

«Esperientzia polita
eta aberasgarria izan
da ni margotzen ari-
tzea eta jendeak pro-
zesu osoa ikustea».

Mikel ALKOZ
Leitzako margolaria
D.NOTICIAS 2016.08.10

Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
22 urte dituen eratsundar gaztea
naiz.
Zein afizio dituzu?
Mendira joan, arratsalde lasai bat
lagun artean pasa...eta astebu-
ruan kotxea hartu eta kosta alde-
ra joatea.
Ile-apaintzailea izanda.Aixturrak
zorrotz eta...
Momentuzbelarririkezdut tartean
harrapatu! Eta espero dut inoiz
horrelako anekdotarik kontatu
behar ez izatea.
Ile-apaintzaileak maiz aldatu
behar izaten du orrazkeraz?
Beharrezkoa ez da baina, egia da
bezeroak horrela animatzen ditu-
gu aldaketak egitera.
Festazalea zara?
Bai baina neurrian, dena bezala.
Zein da Erantsugo festetako be-
rezitsuna?
Herrianegotendengiroa.Eguneta
ekitaldiguztiekbaduteberexarma.
Zer dute festek soberan eta zer
faltan?
Herri ttiki bat izateko nik uste fes-
ta konpletoak direla, adin guztie-
tako jendearentzat daude ekital-
diak.
Eguna edo gaua nahiago?
Biak gustatzen zaizkit, momentua

eta lekuarenaraberabataedobes-
tea.
Eratsunen egon ez denak, zer
galtzen du?
Herri eta inguruko paraje dotore-
ak.
Bidaiatzea gustuko duzu?
Bai, nahiz eta orain arte ez dudan
aukeragehiagirik izan.Egunenba-
tean New York bisitatzea gusta-
tuko litzaidake.
Zer behar duzu zoriontsu izate-
ko?
Nere inguruko jendearekin egon
eta orain arte bezala ile-apain-
tzaile moduan lanean segitzea.

11 galdera labur

� Alazne JAURENA � Eratsungo gaztea
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IKASTURTE HASIERA

GGoorrppuuttzzaa aassttiinnttzzeekkoo ggaarraaiiaa......

Iraila hasieraren sinonimo izanen da  aunitzentzat. Uda
luzearen ondotik liburu artera itzultzeko garaia, gorputza
berriz ere lanean jarri edota erronka berriei heltzeko unea.

Kirola egiteko probestuko zituzten batzuek udako
 hilabeteak, baina egiari zor, gehienentzat atseden

hartzeko garaia izaten da. Irailetik aurrera ordea,
kirolerako arropa eta zapatilak soinean jarri eta
gorputza zaintzen hasteko unea iristen da.

PILATES, ZUMBA, YOGA...
Ikastaro berri batean izena-eman,

 pasa den urteko taldean segi... askoren
zalantza izaten da ikasturte hasiera hone-
tan.  Horregatik, eskualdeko kiroldegi eta
kirol zentroetan saio irekiak antola tzen di-
tuzte batean eta bertzean probatu ondo-
tik norberaren gustukoa aukera tzeko. Irai-
lean izan ohi dira saio hauek eta baita ma-
trikulazio epeak, beraz adi ibili!

ADITUEN GIDARITZAPEAN
Kirolean gozatu eta ariketak behar
den bezala egiteko, garrantzitsua
izaten da kirol irakasleek betetzen
duten papera. Gure eskualdean,
urtetako esperientzia duten adituak 
ari dira lanean, metodo, kirol apa-
ratu eta teknika berritzaileenak kla-
seetako ariketa desberdinetan txer-
tatuaz. Kirola egitea bezain garran -
tzisua izaten da egiten diren arike-
tak ongi egitea, jarrera egokiak har-
tuz... irakasle hauek arreta pertsona -
lizatua eskaintzen dutenez,  lesioak
ekiditea errazagoa da.

Hainbat ikerketek frogatu
dute taldean egiten diren
jardueretan errendimendua
altuagoa izaten dela.
( )
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IKASTURTE HASIERA

...... eettaa bbuurruuaa llaanneeaann jjaarrttzzeekkooaa

Iraileko lehenbiziko astean hasiko dute ikasturtea eskualdeko ikastetxe
gehienek eta gazte eta helduek ere lanari ekin beharko diote. Kosta egi -
ten da batzuetan errutinara bueltatzea baina dena ez da makurra izaten,
Ikasturte hasierak izaten duelako berri usaina ere. Liburu berrien usaina
eta norbere buruari jartzen zaizkion helburu berriena.

MOTXILAK BETETZEKO GARAIA
Ikasgeletara joan aurretik beharrezko ikas-materiala erosten hastea komeni
da. Koloretako margoak, kuadernoak, boligrafoak... urtero bezalaxe pro-
duktu aukera zabala prest dute eskualdeko komertzio ttikietan, azken
berrikuntzak eta urtetako esperientzia lotzen dituen hurbileko zerbitzua
eskainiz.

HIZKUNTZEKIN LANEAN...
Ikastetxeekin batera hizkuntza akademiak eta
euskaltegiak ere lanean hasiko dira. Ikasleen
ezagutza mailari egoki tutako klaseak es-
kaintzen dituztenez eza gutzak zabaldu edo-
ta hutsetik hizkuntza bat ikasten hasi nahi
dutenetzat, denentzat dituzte aukerak. Gaine -
ra, atzerriko hizkuntzen artean ingelesak na-
gusi izaten segitzen duen arren, bertze
hizkuntzak ere ari dira pixkanaka tokia
hartzen: alemaniera, frantsesa... 

Animo eta ekin gogor lanari! 
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Idiek tiratuta
Albaolara bikea
eta alkitrana
garraiatuko
dute

TTIPI-TTAPA
Olazti eta Leitza ar-

teko Nafarroako hogei-
ren bat herrik egingo
diete harrera irailaren
10etik 15era idiek eta

mendi-behiek tiratuta-
ko hiru gurdik osaturi-
ko ilarari. Bikea eta al-
kitrana garraiatuko di-
tuzte Burgosetik hasi
eta Pasaiaraino, San Ju-
an itsasontzia istinka -
tzeko. Albaloan ari dira
eraikitzen, eta XVI. men-
deko baleontziaren erre -
plika zehatza da.
18 etapatan dago ba-

natuta 200 kilometro
inguruko ibilbidea eta

Burgoseko, Errioxako
(Foncea), Arabako, Na-
farroako eta Gipuzkoa-
ko lurrak zeharkatuko
ditu Gurdi Bidea ekime-
neko segizioak. Abuz -
tuaren 31n hasi da Bur-
gosen eta Donostia eta
Pasaiara iritsiko da ira-
ilaren 17an. Nahi due-
nak har dezake parte
ibilbidean.
Goizeko 8ak aldera

hasiko dira etapak, eta

ibilbidearen edo anto-
latutako jolas- eta kul-
tura-jardueren arabera-
koa izango da etapen
amaiera.
Nafarroan, irailaren

10ean sartuko da segi-
zioa Olaztin eta Altsa-
sun. Hauek izango dira
etapak ondorengo egu-

netan: irailak 11, Altsa-
su-Uharte Arakil; irailak
12, Uharte Arakil-Irur -
tzun; irailak 13, Irurtzun-
Lekunberri; irailak 14,
Lekunberri-Erasote-Lei -
tza. Irailaren 15ean, Le-
itzatik aterako da segi-
zioa, Andoainera bide-
an.

Hamargarren
urteurrena
ospatuko dute,
‘Urrinean
Biltruk’
goiburupean 

TTIPI-TTAPA
Euskal Artzainak

Ameriketan elkarteak
artzain "amerikanoen"
festarako egitarau za-
bala prestatu du aurten
ere. Irailaren 3an ospa-
tuko da, Izaban (Erron-
kari), Urrinean Biltruk
goiburupean. 2006an
Lesakan lehen aldiz egin
zenetik hamar urte be-
te dira. Joan den urte-
an Beran egin zen.

IRAILAREN 3KO
EGITARAUA
•10:00etan Harrera eta
"migas con pan"ekin

egindako hamaiketa-
koa, fanfarre eta dan -
tzariekin.
• 12:00etan bi aukera
izanen dute artzainek.
Alde batetik, zenduta-
ko artzainen omenez
egindako mezara joa-

tea, Julian Gayarre
abesbatzak lagundu-
ta. Bertze aldetik, Mu-
seo etnografikora bi-
sita egin dezakete.
• 13:30ean Bazkaria:
higball, musika eta
zozketak.

• 19:30ean Itzulera.
Aurtengoa leloa Urri -

nean biltruk da (Erron-
kar ieraz,  Urrunean
bilduak erran nahi du),
hain ezberdinak diren bi
lurraldetan, bizitza eta
lana egiteko modu ber-

dina egin ahal izana go-
raipatu nahi du.
Tiketak ohiko tokie-

tan salgai egonen dira.
Aurten gainera, Eus-

kal Artzainak Amerike-
tan elkarteak bere ibi-
laldi honetan ondoan
eduki dituen bazkide na-
hiz erakunde ezberdi-
nei bere esker ona adie-
razi nahi die. 
Ibilbidea 2005 hasi

zen, Lesakan, bertako
artzain taldetxo bat bil-
du zenean. Hori izan zen
hu r rengo  u r t ean ,
2006an, berriro Lesa-
kan, ospatu zen besta-
ren lehen edizioa. Ho -
rregatik, 10 urte haue-
tan egin diren festa eta
ekimen ezberdinetako
argazkiak biltzen ditu-
en egutegi bat egin du-
te, eta «bazkide eta era-
kunde desberdinei ba-
natuko diegu, gure es-
ker ona adieraziz».

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 3AN EGINEN DUTE

Artzain amerikanoen Egunak
hamargarren urteurrena du Izaban

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Beran bildu ziren Ameriketan ibilitako artzainak.

GIZARTEA

ONDAREA � IRAILAREN 14 ETA 15EAN, BURGOS ETA PASAIA LOTZEN DITUEN BIDEA

Gurdi Bidea Leitzatik
ere pasatuko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gurdi Bidearen aurkezpena, Pasaiako Albaolan.
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Hondakin
guztiak nahasita
botatzea
sahiestu nahi
dute

TTIPI-TTAPA
Hondakinen bereiz-

keta eta birziklapenean
Etxalar eredugarria iza-
teko kanpainan bertze
urrats bat eman du Bor -
tzirietako Hondakinen

Mankomunitateak. Erre -
fusa zaborrontziaren ta-
pa berria paratu diete
herr iko zaborrontzi
guztiei. Proba pilotu bat
da, aitzindaria Nafarro-
an, eta honela, bertara
hondakin guztiak naha-
sita bota daitezen sai-
hestu nahi dute.
Bide batez, Bortzi-

rietako Hondakinen
Mankomunitatetik oroi-
tarazi nahi izan dute «bir-
ziklatzea derrigorrezkoa

dela denentzat, eta de-
nen erantzukizuna de-
la». Izan ere, edukion -
tzi berdera botatzen di-
ren hondakinak ez dira
bereizten eta ezta birzi -
klatzen ere. «Mankomu-
nitateak zerbitzu aunitz
ditu etxeetan eta salto-
kietan sortzen diren
hondakin gehienak be-
reizita bildu ahal izate-
ko».
Errefusa edukiontzie-

tara zenbait hondakin

mota bota behar direla
ere gogoratu dute: par-
delak eta konpresak,
hortz eskuilak, bizarra
mozteko bizar-xaflak,
zeramika eta portzela-
nazko objektuak, ispi-
luko eta leihoetako kris-
talak, kristalezko eda-
lontziak, paper plastifi-

katua edo materia or-
ganikoaren edo oilo in-
dustrialekin zikinduta-
koa... «Artikulu hauek
erraz sartzen dira edu-
kiontziak duen aho
berri tik. Beraz, Manko-
munitateak ez du onar-
tuko poltsak lurrean
uztea», gaineratu du.

6 milio euroko
inbertsioa
egitea adostu
dute Nafarroako
Mendialdean 

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 23an, as-

teartea, Cederna Gara-
lurrek eta Nafarroako
Gobernuak 2014-2020
Mendialdeko Landa Ga-
rapenerako Programa
(LGP) berriaren hitzar-
mena sinatu dute.  Ho-
ni esker datozen urteo-
tan 6 milioi euro inber-
tituko dira Nafarroako
Mendialdeko ehun eko-
nomikoa eta zerbitzu
publikoak hobetze al-
dera, erakunde publi-
koek eta ekimen priba-
tuak sustaturiko proiek-
tuak laguntzen.
Zentzu honetan,

Mendialdeko 2014-

2020 PDR berriak jar-
duera ekonomiko eta
enplegua sortuko duten
ekimen produktiboen al-
de egingo duen apus-
tua azpimarratu behar
da.  Honekin batera,
proiektu ez produktibo-
ak lagunduko dira, ha-

la nola zerbitzu edo eki-
pamendu  publikoak.
Proiektu hauek Ceder-
na Garalurren Lurralde
Estrategian definituta-
ko 5 ardatzen baitako-
ak izan beharko dute:
Populazioaren mante-
nimendu eta kontsoli-

dazioa; Lehen sektorea
eta basogintza; baliabi-
de naturalak; zerbitzu-
en garapena eta onda-
rearen balioa sustatzea;
enpresen kontsolida-
z ioar i  laguntza eta
enplegua sortzea. 
2014-2020 Nafarroa-

ko Mendialdeko LGP-a
2014-2020 Nafarroako
Landa Garapenerako
Programaren 19.2 neur-
riaren baitan sartzen da
(“LEADER”), eta Nafar-
roako Gobernuaren
Landa Garapenerako
Departamentuak ema-
ten dio aurrekontuaren
%35-a, eta beste %65-
a, Europar Batasunak
FEADER fondoen bitar-
tez. 
Mendialdeko Landa

Garapenerako Planak
jarraipena emango die
Nafarroan Europako Ba-
tasunak landa eremua
sustatzeko egiten ditu-
en politikei. Duela 25 ur-
te jarri zen martxan Ce-
derna Garalurrek kudea-
turiko lehenengo LEA-
DER programa.  Diru la-
guntzen lehengo deial-
dia 2016ko azkeneko
hiruhilabetean argitara-
tuko da.

HITZARMENA � CEDERNA GARALURREK ETA NAFARROAKO GOBERNUAK

2014-2016 Mendialdeko Landa
Garapenerako Programa hitzartu dute

ARGAZKIA: CEDERNA GARALUR

Argazkian, Ignacio Gil Landa Garapen, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendari Orokorra
eta Maite Iturre, Cederna-Garalurreko lehendakaria.

GIZARTEA

HONDAKINAK � AITZINDARIAK NAFARROAN

Errefusa zaborrontziaren tapa
estreinatu dute Etxalarren

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxalarko zaborrontzi guztiei jarri diete tapa berria.
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BERA

Hamabi
urtetarako
balioa izanen
du hitzarmenak

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 23an, si-

natu zuten Josu Iratzo-
ki, Berako alkateak, eta
Jaione Dozagaratek,
Gure Txokoako lehen-
dakariak, Matzada fut-
bol zelaiaren erabilera-
ren gaineko hitzarme-
na. Hala, aurrerantzean
ere, Gure Txokoa elkar-
tea arduratuko da Ma -
tzada zelaiaren kudea-
ketaz eta trukean zelaia
erabiltzeko baimena iza-
nen du. 12 urtetarako
balioa izanen du hitzar-
menak eta bi aldeek ha-
la erabakiz gero luzatze -
ko aukera izanen dute.
Dena den, beharrezkoa
denean, Udalari, ikas-
tetxeei eta herriko el-

karteei zelaia utziko die
Gure Txokoak. Egin be-
harreko hobekuntza la-
nen ardura ere elkartea-
ren esku egonen da,
Udalaren laguntzarekin.
Hitzarmen honen bai-
tan, zelai naturala belar
artifizialagatik aldatze-
ko lanen in guruko xe-
hetasunak zehaztu di-
tuzte.

BELAR ARTIFIZIALA
JARTZEKO PAUSOA
Belar artifiziala jarri-

ta futbol zelaia egune-

ro erabili ahal izatea lor-
tu nahi dute «orain ar-
tean, belar naturalare-
kin ez zen posible hon-
datu egiten zelako». La-
nak dagoeneko hasiak
dituzte eta lehenbiziko
fasean futbol zelaiaren
inguruko perimetro ba-
teko eta itxierako bela -
rraaldatuko dituzte. Ho-
bekuntza lan hauen kos-
tua 500.000 eurokoa
izanen da eta horietatik
za t i r i k  hand iena ,
380.000 euro zelai arti-
fiziala jartzera bideratu-
ko dira. Udalak mante-
nimendu gastuak orda-
intzeko 20.000 euroko
laguntza emanen dio
aurten ere Gure Txokoa-
ri.
Duela urte asko ha-

si zen Gure Txokoa el-
kartea, inguruko Uda-
len laguntzarekin, Ma -
tzadan egiten hasi di-

ren obra hauek egiteko
finantziazio bila eta ur-
tez urte, Nafarroako Go-
bernuaren eta Futbol
Federazioen ezezkoa ja-
so izan dute. Aurten or-
dea, Futbol Federazio-
ak baiezkoa eman die
e ta  Gu re  Txokoak
proiek tuari heldu dio. 
Berez, hiru zatitan or-

daindu ohi direlako gi-
sa honetako proiektu-
ak: Gobernuaren, Fut-
bol Federazioaren eta
Udalaren artean. Uda-
laren babesa hasieratik
izan du Gure Txokoak
eta Futbol Federazioa-
ren baiezkoa lortuta, Na-
farroako Gobernuko Ki-
rol eta Gizarte gaietako
arduradunekin elkartu
ziren obrak finan tza -
tzeko laguntza eske.
Egoera ekonomikoa tar-
teko laguntza hori ema -
tea ez dela posible eran -

tzun zien Gobernuko or-
dezkariak eta azkene-
an Gure Txokoak bere
gain hartu du zati hori
ordaintzeko finantzia-
zioa lortzea.
Horretarako, babes -

leen bila jo dute eta Go-
bernuak, elkarteari egin-
dako aportazio horiek
desgrabatzeko konpro-
misoa hartu du. Azke-
nean, hogei enpresa bi-
hurtu dira Gure Txokoa-
ren babesle eta hala lor-
tu da obrak ordaindu
ahal izateko falta zen hi-
rugarren zatia. Nafarro-
an halakorik gertatzen
den lehenbiziko aldia da
eta horri esker, Gure
Txokoako 160 jokaariek
eta azken finean, Bera-
ko herritar guztiek Ma -
tzada futbol zelaiari da-
gokion erabilera ema-
teko aukera izanen du-
te etorkizunean.

HITZARMENA � ABUZTUAREN 23AN

Gure txokoak
Matzada futbol
zelaia erabiltzeko
hitzarmena sinatu
du Udalarekin

ARGAZKIA: GURE TXOKOA ELKARTEAK
Josu Iratzoki, Berako alkatea eta Jaione Dozagarat, Gure Txokoako lehendakaria.  DATUA

20
ENPRESEK

elkarteari emandako
 babesa funtsezkoa izan da

futbol zelaian belar
 artifiziala jarri ahal izateko.



Excavaciones
Corella
enpresak
eginen ditu
166.771,65
euroren truke 

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Inguru-

men Kudeaketarako el-
karteak (GAN) Excava-
ciones Corella SL enpre-
sari eman dio Endarlat-
sa eta San Martingo pre-
sak botatzeko lanak. Le-
henbizikoa 71.995,87
euroren truke eginen du
eta bigarrena 94.775,78
euroren truke, denera,
166.771, 65 euro. Hor-
retaz gain, aipatutako
presen eraistearen jar-
raipen geomorfologikoa
egiteko asistentzia tek-
nikoa Euskal Herriko
Unibertsitateari eman
dio GANek, 54.500 eu-
roren truke.
Endarlatsako presa

botatzeko lanetararako
zazpi enpresa aurkeztu
ziren eta San Marting-
orako zortzi eta guztien
artean Excavaciones
Corellaren eskaintza izan
zen onena.

Europako Batzorde-
ak diruz laguntzen du-
en Life 2014-2020 Pla-
naren baitan, Life Ireki-
bai programaren barne-
an dago presa hauek
botatzea, oztopoak
kentzerakoan erreketan
bizi diren espezieen ha-
rat-honatak errazteko
helburuarekin. Orain, Itu-
rengo piszifaktoriko pre-
sa botatzea geldituko li -
tzateke.
Udalak gai hau lan-

du zuen uztaileko batza -
rrean. Bera eta Baztan-
go Ehiza eta Arrantza el-
karteek eta Bidasoko
Nazak Arrantzale Elkar-
teak Endarlatsako pre-
sa bota ordez, San Mar-
tingoa bota ondotik En-
darlatsakoaren ateak za-
baltzea proposatu zu-
ten, bi urtez zer eragina
duen ikusteko. Nahiz eta
Herrirako taldeko bi zi-
negotzik eta UPNkoak
alde bozkatu, puntu ho-
ri ez zuen onartu Uda-
lak (gainerakoak bai) eta
Endarlatsakoa ere bo-
tatzearen alde agertu
zen, «ibaiari onura ekar -
tzen diolako eta Euro-
pako araudiak hala es-
katzen duelako», alka-
tearen erranetan
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INGURUMENA � ESPEZIEEN JOAN-ETORRIA ERRAZTUZ

Endarlatsa eta
San Martingo
presak botako
dituzte abudo

BERA

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Danborradak Herriko Etxeko eta Altzateko plazak lotu ditu
Besten aitzinetik egin zen Erraldoien Topaketaz edo Beragazte elkartekoek bo-
tatako txupinazoaz gain, hainbat hamarkadaren ondotik berreskuratutako dan-
borrada izan da aurtengo bestetako berrikuntza nagusia. Hasieran,Totono Er-
randoneak aginte-makila eman zion Joseba Lasarteri eta honen gidaritzapean
aritu ziren 48 danborjole Herriko Etxeko eta Altzateko plazen arteko bidean.

JON ABRILEK ZUZENDUA

‘Neskatoak’ dokumentala
DVDan salgai paratu dute
TTIPI-TTAPA

Martxoaren 6an estreinatu zenetik 30 ema-
naldi baino gehiago eman ondotik, DVD formatu-
an argitaratu da Neskatoak dokumentala.
Udazkenean Euskal Herriko hainbat tokitan

pantaila handian ikusteko aukera egonen da ora-
indik, bertzeren artean, irailaren 8an Iruñean (Na-
farroako Filmotekan); urriaren 13an Portugale-
teko Ballonti zineman; eta urriaren 26an Getx-
oko Villamonteko kultur etxean. Datak zehaztu
gabe badaude ere, Lapurdin, Araban eta Gi-
puzkoan ere ikusi ahal izanen da. 
Nolanahi ere, etxean ere ikusi ahal izanen du

nahi duen orok, DVD formatuan salgai paratu
baita dokumentala, 10 euroren truke.
Dokumentala toki hauetan dago salgai: Be-

ran: Agara prentsa, Artieda estankoa, Elkar pa-
per-denda, Igone paper-denda, Irene prentsa
eta Zelaieta estankoa. Lesakan: Legarra estan-
koa, Telletxea estankoa eta Xagu paper-denda.
Iruñean: Karrikiri-dendan eta Katakraken. Las-
ter Euskal Herriko bertze toki batzuetan ere ero-
si ahal izanen da.

Pirritx, Porrotx eta
Marimotots-en
‘Amalur’
Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimotots pailazoen
Amalur ikuskizuna
ikusgai izanen da ira-
ilaren 24an Eztegara
pilotalekuan. Sarrerak
irailaren 1etik aitzine-
ra salgai izanen dira
Doneztebeko Kimetz,
Etxa la rko  Her r iko
Ostatuan, Lesakako
Atxaspin eta Berako
Purienean.

3.845 liztor beltz
udaberrian
15 erlezainen artean
tranpak eta liztorrak
erakartzeko likidoa ba-
natu zuen Udalak.
Emaitza aski onak lor-
tu dira, apiriletik ekai-
na arte 3.845 liztor ha -
rrapatu baitira Bera
inguruan, hauetako ge-
hienak edo ia denak
erreginak. Orain ikusi
behar udazkenean na-
ba r i  den  l an  hau .
Udazkenean bertze bi-
lera bat eginen da sa-
soi horretan zein neur-
ri hartu erabakitzeko.

� FLASH
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Dokumentazio
ofizialarekin
ziurtatu
daitezkeen
galerak dira

Aitor AROTZENA
Joan den ur teko

aben duaren 19an Frai-
nen izandako suteak sor-
tutako kalteak estal -
tzeko 130.000 euroko
kal teordaina eskatu dio
Udalak Iberdrola argin-
dar enpresari.
Jose Luis Etxegarai

alkateak aipatu duenez,
«hori, dokumentazio ofi-
zialarekin ziurtatzen ahal
diren kalteak dira, Uda-
lak egindako plantazioei
dagozkionak, baina se-
guru galerak handiago-
ak direla. Guk egindako
kalkuluaren eta Foruzain -
goak egindako atestatu-
an Hektareako balio bat
jarri dugu eta itzaltze gas-
tuak gehituta, 944.106,90
euroko gastua da. Epai-
ketan jakinen da egia». 
Lesakan 147,90 Hek-

tarea e rre zituen aben-
duko suteak, horietatik
143,60 Hektarea herri-
lurrak. Lekukoen arabe-
ra, zu haitz bat argindar

sarearen gainean erorita -
koan hasi zen sua eta
Iber drolak eremu horiek
garbitzeko baimena dau-
ka.
Udalak ahobatez har-

tutako akordioaren ara-
bera, abokatu batek bil -
duko du behar den infor -
mazioa. Iberdrolarekin
eskutitzez egindako le-
hen harremanean enpre-
sak eskuak garbitu zitu-
en eta izatekotan, sutea-
ren ardura zuhaitzaren
jabearena zela erantzun
zuen eta hortaz auzibi-
dea hartu du Udalak. Al-
kateak dio salaketa ho-
nekin bi helburu dituzte-
la: «alde batetik sutean
galdutako guz tia edo ge-
hiena erre ku peratzea eta
bertzetik, gertatzen di-
ren sute guz tiak ikertu-
ko dituztela jakinaraztea,
arduradunek ordain de-
zaten eta kontu gehua-
gorekin ibil daitezen».

Bittiriko bestarik ez
Aurten ez da Bittiriko

bestarik izanen. Antola-
kuntzan ibiltzen den jen-
dea «nekatua» dagoela
adierazi dute, eta «indar
berririk ez dagoenez»,
ber tan behera uztea era-
baki dute.

LESAKA

GIZARTEA � ABENDUAREN 19KO SUTEARENGATIK

130.000 euroko
kalteordaina
eskatu dio
Udalak
Iberdrolari

ABUZTUAREN 15EAN FRANTZIAKO ALPEETAN

Bixente Igartzabal Embrunman
proba gogorrean

Munduko probarik gogorrenetarikotzat jo tzen
dute Embrunman proba, baina Bixente Igartza-
balek ez du hutsik egin aurten ere. Abuztuaren
15ean egin zen Embrun hirian, Frantziako Alpee-
tan, bero eta haize haundiari aurre eginez. 1.048
kirolari atera ziren irteeran, baina horietatik 240k
utzi zuten, normalean baino gehiagok. Hala ere,
Beti Gazteko kirolariak lasterketa ona egin zuen
eta 11 ordu, 32 minutu eta 9 segundotan helmu-
garatu zen. Sailkapen orokorrean, 41. gelditu zen,
beteranoetan 5. eta V2M kategorian lehenbiziko.
Igeriketako probatik 747. atera zen (01:17:33), bi-
zikletako probatik 27. (06:30:28) eta oinezko laster -
ketan, maratoian, 51. (03:34:47).

ARGAZKIA. A. AROTZENA

Liburutegia Herriko Etxetik Harriondora eramaten ari dira
Liburutegiak egoitza berria izanen du urritik aitzinera. Abuztuaren 8an, Herriko
Etxeko hirugarren solairukoa itxi eta Harriondoan izanen duen leku berrira al-
datzen hasi ziren. Abuztu eta irail osoa beharko dute 18.000 bolumenak erama -
teko. Liburutegi berriak 380 metro koadro izanen ditu (gaur egungoak 240) eta
irakurketarako 82 toki, baita Interneten kontsultak egiteko sei ordenagailu ere. 

IRAILAREN 23-24AN

Garapen 
atipikoaz 
ikastaroa

A. AROTZENA
Nafarroako Uniber -

tsi tate Publikoak Gara-
pen atipikoa duten haur-
ren prozesu inklusiboa
hezkuntza eta gizarte
sistema eleaniztun ba-
tean ikastaroa eskaini-
ko du irailaren 23 eta
24an Harriondoan.
12 orduko ikastaroa

izanen da, ortziral arra -
tsaldean eta larunbate-
an. Osasunaren, hez -
kun tzaren eta gizarte
zerbitzuen arloetako
profesionalentzat, ga-
rapen atipikoa duten
haurren familiakoentzat
eta ikasleentzat zuzen-
dua da eta matrikula-
zioa 50 euro gostako da.
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ETXALAR

Abuztuaren 2tik
15era Japonian
egon dira

Irune ELIZAGOIEN
Apirilean Europako

kopa jokatu zen Ange-
lun eta bertan irabazita
joan dira Edorta eta Unai
Japoniako Mun du ko
Kenpo kai txapelketara.
Abuztuaren 7an Hama-
matsun jokatu zen txa-
pelketa handia eta emai -
tza onak lortuta itzuli dira 
etxera. Edorta semikon-
takto modalitatean talde -
ka (Oreretako neska eta
Madrileko mutil bate kin)
munduko txa pel dun izan
da. Lehenen go Fran tzia -
ren kontra irabazita, az -
kenik finala japonia rren 
aurka egin eta hau ere
ira bazita mundu ko txa -
peldun gelditu ziren.
Unai k ere lan bikaina egin
zuen Japoniako haur go-
gorren aurka. Nabari da
bertako gazte txoak ttiki -
tatik hortara ohi tzen dire -
la eta hagitz fuer te pres -
tatzen direla. Unai infantil -
etan lehiatu zen kon tak -
to eta kata modalitate-
an eta bi konbate egin
zituen japonia rren aurka . 
Turismoa egiteko ere

aprobetxatu dute bidaia
eta positiboki baloratu
dute Edorta eta Unaik.

Santa Krutzak 
Urritzokietan auzoan

bestak izanen dituzte:

IRAILAK 14, ASTEAZKENA
• 11:00etan txupinazoa
Sainduneko zubian.
• 12:00etan meza San-
ta Krutz ermitan. Ondo-
tik auzotarrek eskainita-
ko hamaiketakoa.
• 18:00etan txokolatada
Sainduneko zubian hur-
biltzen diren guztientzat.
• 21:00etan zingar jatea
auzotarrentzat Saindu-
neko zubian.

IRAILAK 18, IGANDEA
• 12:00etan meza San-
ta Krutz ermitan.
• Ondotik trikitilarien ka-
lejira auzoan barna.
• 14:00etan asaua Sain -
duneko zubian. Ondotik
mus eta partxisa.
• 17:30ean jokoak.
• 18:30ean erromeria Eli-
zagoien Ahizpen eskutik . 
• 21:00etan afaria. Afa-
londoan trikitilariak.

IRAILAK 21, ASTELEHENA
• 09:00etan gosaria an-
tolatzaileek. Karpa des-
montatu eta zubi ingurua
txukuntzea.
14ko afarira edo 18ko

bazkarira joateko 948
635134 edo 948 635110 -
era deitu behar du iraila-
ren 10a baino lehen.

KIROLA � ARTE MARTZIALAK

Munduko Kenpo kai
txapelketan izan
dira Unai Arburua
eta Edorta Iturria

ARGAZKIAK: AIMAR IPARRAGIRRE 

Giro ederrean joan dira herriko bestak
Abuztuaren 14an hasi eta 18ra arte izan da zertaz gozatu Etxalarren. Ekitaldi gehie -
nak jendetsuak eta arrakastatsuak izan dira eta jende aunitz ibili da herrian besta
egunetan. Urtero bezala, bestetako pilota txapelketa jokatu da, aurten 30. edizioa
izan da. Abuztuaren 17an jokatu ziren finalak eta guztira haurren txapelketan 24
pilotarik hartu dute parte eta gazteen txapelketan 18k. Benjaminetan Arri Atondo
eta Kepa Telletxeak 22-9 irabazi zieten Aitor Azkarraga eta Ekaitz Maizeri. Alebinetan 
Eneko Zubieta eta Joseba Telletxeak 22-14 irabazi zieten Enaut Iturbide eta Kemen 
Ansalasi partida gogorra jokatuta. Infantiletan, Andoni Otxoteko eta Xabier Telletxeak 
22-15 irabazi zieten Markel Etxarte eta Unai Arburuari. Azkenik, Aitor Danboriena
memorialean Xabier Etxarte Armitx eta Olivier
izan ziren txapeldunak Beñat Irazoki  Babole
eta Julen Telletxearen aurka, 22-11. Txapelketa -
ren ondotik, sari banaketa  egin zen eta Joxe -
mari  Maiari omenaldia eta txapela eskai-
ni zizkioten, 17 urtezhaurrak entrenatzen
aritu delako eta oraindik ere lan
horretan jarraitzen duelako .

ARGAZKIAK: IDOIA ITURRIA 
Edorta Iturria eta Unai Arburua Japonian. 

Ba al zenekien
Uztailaren 31n Erraldoi topaketa
egin zela Beran eta bertan  parte
hartu zutela  Etxalarko
  bi erraldoiek ere?

?
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Felix Etxeberria
eta Donato
Larretxea
aizkoran ariko
dira

Nerea ALTZURI
Hondarreko urteetan

bezala, irailaren lehenbi-
ziko larunbaterako bes -
ta eguna antolatu dute
Eguzkialdeko auzota rrek.
Aurten 6. aldiz Eguzkial-
deko bestak izanen dira
irailaren 3an, larunbat ho-
netan.
12:00etan altxaferoa

botako dute. Ondotik,
herri kirol saio ederra iza-
nen da, aizkoran, arpa-
nean eta sokatiran ariko
dira. Aizkolarien artean,
Donato Larretxea eta Fe-
lix Etxeberria ariko dira.
Sokatiran auzota rrak ari-
ko dira: berez auzota rrak
direnak eta kanpotik au-
zora bizitzera etorri  dire-
nen arteko tiral diak iza-
nen dira.
14:00etan bazkaria

izanen da eta joan nahi
dutenek herriko ostatue-
tan txartelak salgai di-
tuzte.
Eguna borobiltzeko,

bazkalondoan, Beñat
Mitxelena he rriko musi-
kariarekin dantzaldia iza-
nen da.

Abuztuko udal
informazioa
Berri sorta irakurri ahal

izan da etxeetara bidali -
tako informazio orrietan.
Herria txukun mantendu

eta herriaren alde lanean 
ari diren herritar guztien -
tzat esker oneko hitzak
izan ditu Udalak.
Gainerakoan, lehen-

dik ere hemen aipatuta-
koez gain, 2015 eko diru
kontuak xehe-xehe age-
ri dira. Ho rre kin batera,
ohartarazi dute berriz ere
marrak margotu dituzte-
la herrigunean non apar-
katu daitekeen eta non
ez zehaztuz. Errespeta -
tzea eskatu dute, bertze -
la, kamioiak pasatzeko
arazoak izaten baitira.

TXOKORIK POLITENAK
Udalak antolatuta

estreinakoz egin den
Txoko polit eta hobeki
zainduaren lehiaketara,
guztira zazpi argazki aur-
keztu dira eta 144 herri-
tarrek botoa eman on-
dotik, ondokoak izan di-
ra saridunak: herrigune-
an, lehenbiziko saria Ha -
rregi eta bigarrena Ze -
laial derentzat izan da; ba-
serrietan, berriz, lehen-
biziko postuan Albiz Az -
pi koaldea eta biga rren
Aranibar. Zorionak denei !

ZAKURRAK
Zakurrak herrigune-

an eta baserrietan beu-
ren gisa ibili gabe, kon-
trolpean izan behar dire-
la ere oroitarazi dute Uda-
letik. Eta herrian barna
lotuta da bil tzan zaku rren
kakak jabeak bildu be-
harko dituela ere bai.

OBRAK
Udaletik oroitarazi

dute etxe barrenean edo

OSPAKIZUNAK � AURTEN SEIGARREN ALDIZ

Eguzkialdea
auzoko bestak
larunbat honetan
izanen dira

ARANTZA

ARGAZKIAK: IGOR UGALDE

Bestak eta Arantza Rock ezin hobeki 
Bertze aldi batez, herritarren  auzolanak fruituak eman ditu eta ezin aipatu gabe
utzi. Lau egun bete-bete izan ziren bestetan. Haur, gazte eta helduek, denek izan
dute jardueretan parte hartu eta gozatzeko aukerarik. Balkoitik altxaferoa botatzeko 
ohorea Zahar Txokok izan zuen, eta bazkideen artean, Kamino Errandoneak bota 
zuen lehen suziria. Haur eta gaztetxoen dantza saioa izan zen ondotik eta gero,
140 bat bazkaltiar  bildu ziren Goiko Karrikan egindako zikiro jate arrakastatsuan.
Abuztuaren  14an, igande goizean, 59 haur eta gaztetxok parte hartu zuten lasterke -
te tan. Arra tsal dean ere, giro ederra izan zen plazan. Bertso saio polita izan zen eta
tartean, Juanita Larraldek, aurten erretiratu den andereñok, hitz ederrak eta opariak 
jaso zi tuen. Txamukos mariatxiek ere harrera ona izan zuten bertze urte  batez.
Amabir jin egunean, 50 inguru dantzari bildu ziren herriko dantzak dantzatzera.
Gainerakoan, nes ken eta mutilen pilota partidak, herri  kiroletan Nafarroako txokor 
biltze txapelketa, elkartasun afaria, auzoetako afariak, herriko haur eta gaztetxoen 
pilota partidak, kantu poteoa... izan dira. Eta haur eta gaztetxoentzat, puzgarriak,
entzie rro  ttikia, herri kirolak, ginkana, espartzin tiraketa, puxika  leher tzeak, aurpegi 
margo tzeak, eskulanak... Abuztuaren 20an, azkenik, Arantza Rock jaialdia izan
zen, 21.aldiz. Gazte Asanbladatik balorazio ona egin dute, auzolanean  arituriko
eta bestara bertaraturiko guztiak eskertuz. Egun horretan egin zen boletoen  zozke-
ta ere. Lehenbiziko saritua 0378 zenbakia izan da (Euskal Herriko landa-etxe  ba-
tean bi lagunentzako asteburua); bigarren saritua 0334 zenbakia izan da (Aterpen
hiru lagunentzako afaria) eta hirugarrena 1.746 zenbakia (Bortzi rie tako liburu-den-
dabatean gastatzeko 50 euro). Saridunek hilabeteko epea izanen dute agertzeko .

kanpoan obraren bat
egin nahi bada, ttikiena
izanda ere, baimena es-
katu behar dela. Lan
horren izaera eta neu -
rriaren arabera, Udalak
adieraziko du zein do-
kumentazio gehiago
aurkeztu beharko den.
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Eguraldi onare -
kin liburu eta
aldizkariak
eskura daitezke
igerilekuan

TTIPI-TTAPA
Herritar talde baten

ekimenez, irakurzaleta-
sunaz gozatzeko aukera 
dute igerilekura joaten
direnek.
Urteak badira esko-

lan liburutegia antola tzen
hasi zirela, eta egindako
lanari esker, gaur egun,
ehunka eta ehunka libu-
ru katalogatuak daude
eskolako liburutegian.
Baina uda honetan, hara -
tago joan dira eta liburu
horiek liburutegitik ate-
ratzea pentsatu du herri -
tar talde batek, liburute-
giko eskaintzari pro-
betxua ateratzeko, ba-
tez ere, helduen eta
gazteen  artean. 
Ekimen honi esker,

abuztuan eta irailean,
eguraldi ona den egune-
tan, liburu eta aldizkari
ba tzuk igerilekura erama -
ten dituzte. Igerileku sa -
rreran paratzen duten
mahaitik nahi duenak li-
buruak eta aldizkarian
har ditzake, 17:00 etatik
19:00etara. Aldizkariak

egunean bertan buel -
tatzen dituzte, eta libu-
ruak maileguan har di -
tzakete. 
Ekimenaren bultza -

tzaileek adierazi digute-
nez, haur eta gaztetxoak
hurbiltzen dira, baina hel-
du eta gazteei ere ani-
matzeko deia luzatu die-
te. Igerilekuko denboral-
dia bukatu arte eskaini-
ko dute zerbitzua.
Aitzinera begira libu-

rutegia jendearengana
zabaltzen segitu nahi
dute .

Bideak eta pistak
moldatzen
Berriki bukatu dituzte

Irisarri auzoan, Beko-
etxea eta Argata base -
rrien arteko bidea molda -
tzeko lanak. Udalak
20.381 eurotan esleitu
zizkion obrak Mikel Ubi-
ria en presari eta honek
abuz tuaren 31ra bitarte-
ko epea zuen lanak egi-
teko. Nafarroako Gober-
nuak lan hauek egiteko
%70eko diru-laguntza
onartu du.
Bertzalde, Frain eta

Abelu alderdiko pistak
moldatzeko diru-lagun -
tza ere emanen du Go-
bernuak. Lerro hauek
idazterakoan lanak eslei -
tu gabeak zituen Udalak . 

Guraso Elkartearen
ostatua 
Aurten ere ostatua pa-

ratzeko asmoa du Gu-
raso Elkarteak herriko
bestetan. Lagundu nahi

duena elkarteko kidee-
kin harremanetan jartzen
ahal da.

GIZARTEA � ABUZTUAN ETA IRAILEAN

Liburutegi
zerbitzua
eskaintzen ari
dira igerilekuan

IGANTZI

XXVI. EDIZIOA

Mendi bizikleta ibilaldia igande honetan 

Hitzorduari hutsik egin gabe, aur-
ten XXVI. aldiz Mendi Bizikleta Ibilal-
dia antolatu du Biltoki Elkarteak igan-
de honetarako, irailak 4.
Froga ez da lehiako rra izanen eta

lasterkariek bi ibilbide izanen dituzte
aukeran: luzea 33 kilometrokoa eta
ertaina 23 kilometrokoa. Hauetan par-
te parte hartu nahi dutenak 09:00 -
etan abiatuko dira. Horiez gain, hau -
rrentzako eta koxkorrentzako ere ibil-
bidea izanen da eta hauek 10:00etan
aterako dira. Probaren ondotik, du -
txak, bizikleta  garbi tzeko aukera, lun -

txa eta zozketak izanen dira parte-
hartzaileentzat.
Herritik abiatu eta Iñarburura jo-

an beharko dute txirrindulariek. Han-
dik Frainerako bidea hartuko dute eta
trenbidera jautsiko dira gero. Kaxo -
ten harria dagoen tokira igo beharko
dute gero eta Errotarako bidean be-
heiti egin beharko dute be rriz txirrindu -
lariek. Ibilbide luzea aukeratzen dute -
nak Apittura igo tzen ahal izanen di-
ra eta ertaina nahiago dutenak Apittu -
ra igo gabe helmugarako bidea har -
tzeko aukera izanen dute. 

ARGAZKIAK: MAITE ZELAIETA 
Herritarrek aldizkari eta liburuak irakurriz gozatzeko aukera dute igerilekuan.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA 
Iñigo Telletxea herritarra,

Petrikoren bordan.
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SUNBILLA

Euskaltzain
izendatutako
Patxi Petrirena
omendu dute

Maider PETRIRENA
Abuztuaren 10ean

botatako altxaferoarekin
hasi ziren bestak. Hale-
re, lehenik Sunbite elkar-
teak antolatutako bizikle -
ta ginkana egin zen pla-
zan eta haur andana el-
kartu ziren. 20:00etan al -
txaferoaren txanda aile-
gatu zen eta aurtengoan
Herriko Dantzari Taldea-
ren izenean Mikel Arrieta 
eta Zaira Gaztelumendik
bota zuten. Hori baino le-
hen, apirilaren 29an Eus-
kaltzain urgazle izenda-
tu zuten Patxi Petrirena
Alzuguren sunbildarra
omendu zuen Udalak, he -
rriaren ize nean. 
Abuztuaren 11, Ti-

burtzio Deunaren eguna,
egun haundia izaten da.

Goi ze ko gaiteroen doi-
nuen ondotik, dan tzari,
erraldoi eta Udaleko ki-
deak eliza ra joan ziren
gaitero eta txistularien la-
guntzarekin. Meza Nagu-
siaren ondotik, dantza -
rien emanaldia eta lun -
txa izan ziren. Arra tsalde
partean, berriz, toka, ai -
tzur eta zartain tiraketa
jokatu ziren. Tokan 29 par-
te-hartzaileren artean,
Joxe Mari Urroz nagusi-
tu zen. Ai tzurrean, 16 par-
te-hartzaileren artean,
Unai Bertiz izan zen abile -
na. Zartain tiraketan ha-
marrek parte hartu zuten
eta Mañoli Agirre izan zen
onena. Ondotik, plazan
Puro Relajo taldearen
emanaldia izan zen eta
gauez su artifizialak.
Abuztuaren 12an,

egun ederra izan zuten
hau rrek. Goiz eta arratsal -
dez plaza jokoz betea izan
zuten eta disfrutatu zuten .
Arratsaldean jo-
katu zen plate-

KULTURA � HERRIKO BESTEN ERREPASOA

Eguraldi ona eta
partaidetza ezin
hobea bestetan

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

21 lagun V. Arretxokobordako kronoigoeran
Abuztuaren 6an V. Arretxekobordako kronoigoeran 21 partaidek parte hartu zu-
ten, bizikle tan  nola lasterka. Lasterka Antonio Casado izan zen bizkorrena eta bi-
zikletaz, berriz, Xabier Irazoki. Aipatu behar da urtetik urtera gaztetxo gehiago ani-
matzen direla eta nolako mailarekin gainera. Aurtengoan 10 eta 13 urte bitartekoak 
sei ziren. Aurtengoan emakume bat animatu zen eta ea hurrengoan gehiagok par-
te hartzen duten. Sariez gain, parte hartzaileen artean zozketak  egin zituzten. Zo-
rionak denei eta eskerrik asko igoera  polit hau antolatzen duten guztiei.

ARGAZKIAK: GARI AYESA, INES ELIZONDO, UNAI BERTIZ ETA MAIDER PETRIRENA 
Giro politean joan dira aurtengo bestak.

ro tiroketa, bertzalde, Iña-
ki Mikelarenak irabazi zu-
en. Zunbarekin gorpu tza
mugitzeko aukera ere izan
zen eta nola gainera.
Gauean kon tzer tuak izan
ziren eta jende andana
hurbildu zen.
Abuztuaren 13an,

gazteen egunean, goizez,
herri krosa egin zen eta
69 lagunek parte hartu
zuten: 0-6 urtekoetan Xa-
bi Armendariz nagusitu
zen, 7-12 urtekoetan Xu-
ban Ze laieta eta heldue-

tan Xanti Manterola. Egun
osoan tren txu-txuaz go-
zatzeko aukera ere izan
zen. Eguerdian kua dri llen
bazkaria izan zen eta on-
dotik, herrian barna ura
uraeskatuz ibili ziren. Ilu-
nabarreko lehia ke tetara
sei patata torti lla (Juana
Marizkurrena irabazle) eta
12 postre aurkeztu zituz -
ten (1. Maite Berasategi). 
Akitzeko, abuztuaren

14an ezkonduen eguna
izan zen. Goizeko mus
txa pelketan, 18 bikotek

parte hartu zuten eta Jo-
se Miguel Galain eta Jo-
se Luis Agirrek irabazi zu-
ten. Arratsaldez, haurrek
herri kirolak izan zituzten
eta gauean he rri afaria
egin zen. Goizaldera aki-
tu ziren bes tak. 

Erraldoiak Beran
Uztailak 31n Beran es-

kualdeko erral doien topa -
keta egin zen eta tartean
herri ko erraldoiek parte
hartu zuten. Hagitz ongi
ibili ziren.

Ba al zenekien
Uztailean herritar batek Iturriotz iturria guztiz
hautsia aurkitu zuela?

?
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DONEZTEBE

Asteburuan
goiz eta
arratsaldez eta
aste tartez
arratsaldez
ikus daiteke

Marga ERDOZAIN
Tren Txikitoren men-

deurreneko erakusketa
Doneztebera ailegatu
zaigu eta irailaren 5era
arte Herriko Ostatuan
ikusgai izanen da, ho-
nako ordutegi honetan:
larunbatean eta igande-
tan 10:30-13:30 eta
18:00-19:30, eta gaine-
rako egunetan arratsal-
dez bakarrik (18:00-
19:30). Azaroaren 10etik
20ra berriro ikusgai iza-
nen da  publiko oroko -
rrarentzat eta bertako
ikastetxeetako ikasleek
ikus dezaten.

21 INFORMAZIO PANEL
ETA GEHIAGO
Erakusketa ibiltari

honek ekainean hasita-
ko bideari jarraituz gu-
rean egun batzuk ikus-
gai izanen da, aurten
sorreraren 100 urteak
ez ezik, itxieraren 60 ur-
teak betetzen direla go-
gorarazteko.
Erakusketa hau  gu-

re bailarara etorri baino
lehen Azpeitiko Euskal
Museoan jarri zen. Ho-
geita bat informazio-pa-

nelek osatzen dute, bai-
na horretaz gain, Ma-
nuel Cariñena irunda -
rrak eta Juan Mari Te -
lletxeak, Iturenen bizi
den elizondarrak bildu
eta doan utzitako ma-
teriala (maketak, ar-
gazkiak, bidaia-txarte-
lak, prentsako berriak,
telefonoak, aulkiak…).
Aukera ona garai harta-
ko bizipenak eta Tren
Txikitoren ttur-ttur ttur-
ttur berriro entzuteko,
anitzen oroimenean bai-
tago.

Agorreta Musika
eskolak matrikula
epea zabaldu du
Irailaren 5etik 9ra

2016-17 ikasturterako
Agorreta Musika Esko-
lan izena emateko bi-
garren epea zabaldu du
Udalak. Interesatuak
11:00etatik 13:00etara
eskolatik pasatzen ahal
dira argibideak eta do-
kumentazioa eskura -
tzera. Zalantzak 636
669750 telefonoan edo
esmusidoneztebe@gmail

.com helbidera idatziz
argituko dira. 
Aurtengo ikasturte-

ko eskaintzari dagokio-
nez, aipatzen ahal da
honako instrumentu
hauek ikasteko aukera
badela: akordeoia, gi-
tarra, perkusioa, pianoa,
trikitixa eta txistua. 12
urte edo gehiago dute-
nentzat solfeorik gabe
musika jotzen ikasteko
aukera izanen da, eta
instrumentu bat jo edo
berreskuratzeko asmoa
dutenentzat ere aukera
zabaldu da. Eskaintza
osatzeko haur abesba -
tza ere aukeratzen ahal
da: musika ikasten ari
ez, baina kantatzea gus-
tuko dutenentzat. Aur-
tengo ikasturte, urtero
bezala, urrian abiatuko
da.

HERRIKO OSTATUAN � IRAILAREN 5ERA ARTE

Tren Txikitoaren erakusketa
irailaren 5a arte zabalik

Besta ttikiak eta Basurde peña motorzalearen urteurrena
Iaz bezala, aurtengo besta ttikiak Basurde peña motorzalearen topaketarekin ba-
tera ospatuko dira. Besta ttikiak irailaren 16 eta 17an ospatuko dira eta Basurde
peña motorzalearen urteurrena irailaren 17 eta 18an. Burrunba gazte taldea eta
Basurde peña buru-belarri ari da asteburu dotorea antolatzeko. Abuztuaren 24an
udaletxean burutu zen bileran, gazteek egindako ekarpenak eta proposamenak
landu ziren. Besta hauen programazioa eta, batez ere, umetxoendako ekitaldiak
antolatzeko gurasoen lagun tza beharrezkoa da programa adin guztien jendearen-
gana ailegatu ahal izateko. Beraz, animatu eta ekarpenak luzatu. Hurrengo alean
programaren zehaztapenak idatziko ditugu.

Ikasturte berria
martxan
Irailarekin batera ikas-
geletara itzultzeko or-
dua ailegatu da gure
ikastetxeetan ariko di-
ren 500 ikasle baino
gehiagorentzat. Goiz-
tiarrenak Askin Haur
Eskolakoak izanen di-
ra, irailaren 5ean man-
talak jantzi eta ikastur-
te berriari hasiera ema-
men baitiote. Ondoren,
irailaren 7an (asteazke-
na) San Miguel ikas-
tetxeko Haur eta Le-
hen Hezkuntzetako
ikasleak eskolaratuko
dira. Irailaren 9an, Men-
daur Institutuko DBH -
ko ikasleek ikasgelak
beteko dituzte. Ani mo,
ongi hasi, poli ki-poliki
erritmoa hartu.

Eskoletako
 garbiketa Udalak
bere gain hartu du
San Miguel eta Men-
daur ikastetxeetako
garbiketaren zerbitzua
kanpoko enpresa bati
esleitua egon ondotik,
Udalak zuzenezko ku-
deaketaren aldeko era-
bakia hartu du. Eraba-
ki hau zerbitzua hobe -
tzeko egin da, ordu ko-
purua handitu baita,
%25a, hain zuzen ere.
Langileak legeak ezar -
tzen duen betebeha -
rra jarraituz subroga -
tuak izan dira.

Laxoan 
azpitxapeldun
Aurten XXXVII. aldiz jo-
katu den Baztan-Erre-
kako Laxoa Txapelke-
tan azpitxapeldun izan
da herriko taldea, Do-
neztebe The Moment.
Finalean 9-4 galdu zu-
en Iruritako taldearen
kontra. Taldean Pascu-
al Bertiz, Koldo Legar-
ra, Jokin Arraztoa eta
Javier Bertiz aritu zi-
ren. Xehetasunak kiro-
letako orrialdean ira-
kurgai.

� FLASH
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ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako tailerra
Abuztuaren 8an genero indarkeriaren aurkako tailerra egin zen. 14 urtetik go-
rakoei zuzenduta zegoen tailerra eta Oihana Calderon aritu zen gidari lanetan.
Bi orduko saioa izan zen eta indarkeria mota desberdinak identifikatzeko bitar-
tekoak eman eta ariketen bidez landu zuten gaia.   

ABUZTUAREN 11, 12 ETA 13AN

Giza eskubideen inguruko film
emanaldiek arrakasta izan dute
F. ETXEKOLONEA
Festa aurreko egunetan, hiru pelikulatxo ikus-

teko aukera izan genuen herrian: Difret, Coria y
el mar eta Le cochon de Gaza. Udalak antola-
tutako ekitaldia izan zen eta giza eskubideen
 gaiak lantzen dituzten filmak dira hirurak. Jato -
rrizko bertsioan, euskarazko azpitituluekin ikus-
teko aukera izan genuen Filmazpit programari
esker. Filmazpit, Zineuskadi elkarteak euska-
razko azpitituludun zinema zabaltzeko finan -
tzatzen duen programa da. Harrera ona izan du-
te filmeek eta udan halako ekitaldiek jende gu -
txiago bildu ohi dutela jakinda, gustura zeuden
antolatzaileak. Sortu zen interesa ikusita, negu
aldera beste emanaldi bat antolatzeko asmoa
dute. 

85 urtetik
gorako 12
herritarrek jaso
dute omenaldia

F. ETXEKOLONEA/I. ZUBIALDE
Herriko festetan pro-

tagonistarik izan bada,
aurtengoan ere herrita -
rrak izan dira. Jendea la-
nerako eta festarako go-
goz zegoen eta hori na-
baritu da emait zan. Gai-
nera, festa aurreko as-
teburuan ere hasi zen
herria girotzen, Erran -
donea tabernaren atari-
an antolatu zuten kon -
tzertuarekin. 
Abuztuaren 14a izan

zen egunik jendetsuene-
takoa eta arbola altxa -
tzeak bete urte batez ere
ikusmin handia piztu zu-
en. 
Abuztuaren 15ean,

Amabirjin egunez, ome-
naldia eskaini nahi izan
zien Udalak, 85 urtetik

gorako herritarrei: Toma-
sa Gorosterrazu, Pedro
Elizalde, Luis Mutuber-
ria, Jose Arbelaiz, Micae-
la Baleztena, Julia Hual-
de, Francisca Santeste-
ban, Maria Santesteban,
Nicolasa Santesteban,
Ezequiel Santesteban,
Pedro Jose Hualde eta
Juliana Mutube rria. 
Abuztuaren 16an,

goizean goizetik ekitaldi
asko izan ziren: umeen
krosa, pilota partidak...
Mus txapelketan 15 bi-
kotek parte hartu zuten
eta Iratxe Telletxea eta
Bautista Loiarte izan zi-
ren irabazleak. Arratsal-
dean berriz, Saltsako Lo-
reto eta Iratxeren tortilla
izan zen goxoena epai-
mahaiaren ustez eta bi-
garren Dandaineako En-
riquerena geratu zen. 
Abuztuaren 17an,

goiz eta arratsaldez haur
jokoz bete zen herriko
plaza. Goizean guraso-
ek antolatutako jokoetan

KULTURA � HERRIKO FESTEN ERREPASOA

Herritik sortu eta
herritarrek
gozatutako festak

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE 
Giro politean joan dira aurtengo bestak.

ibili ziren eta arratsalde-
an Jokolandiakoek anto-
latutakoetan ibili ziren
gustura. Umeen eguna
ospatu zen eta bazkari-
an 80 haur elkartu ziren.  
Abuztuaren 18an,

festetako azken eguna
izan zen eta bukaera bo-
robila izan zen. Eguerdi-
an bertso bazkaria egin
zen eta 60 lagun inguru
elkartu ziren. Andoni Ega-
ña eta Maialen Lujanbiok

saio oso polita eskaini zu-
ten. Pala Txapelketa mis-
toko finalak ere jokatu zi-
ren eta Beñat eta Mike-
lek 22 eta 19 irabazi zie-
ten Naroa eta Joxeani.
Haurren pilota finala Ma-
len eta Aitorrek irabazi zu-
ten. Gauez, eta aurten le-
hen aldiz, estalpean zing-
ar jatea antolatu da eta
Salaberri soinujoleak gi-
ro aparta jarri du. 02:30
aldera arbola botata bu-

katu ziren festak. Bigar-
ren urtez, arbolari kaskoa
moztu zioten eta hala, txi-
kienek helduak imitatuz,
bizkar gainean hartu eta
plazatik atera zuten.

Heriotzak
Abuztuak izan du egun

tristerik ere, Calixto Jau-
narena eta Periko Elizal-
de herritarrak joan baiti-
ra gure artetik. Dolumi-
nak familiei.
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Hiru Erregeen
Mahaian izan
dira hamahiru
herritar 

TTIPI-TTAPA
«Denak pozik eta oso

gustura». Halaxe geldi-
tu zen herritar talde bat
joan den abuztuaren
20an Hiri Erregeen Ma-
haira egindako ateral-
diaren ondotik. Mendi-
ak 2.446 metro ditu eta
Euskal Herriko mendi-
rik garaiena da.
Bestondoarentzako

tarterik ez dute izan.
Festak abuztuaren 18an
akitu eta biharamune-
an abiatu baitziren al-
derdi hartara. Gaua Lin -
tzako aterpean pasatu
zuten, eta arratsean
eguraldi txarra egin zue-
nez, biharamunean,

eguraldiagatik, mendi-
ra igotzeko zalantzak
ere izan omen zituzten.
Azkenean, ordea, saia -
tzea erabaki zuten. Bai-
ta lortu ere. Eguraldiak
lagunduta, sei ordu eta

erdiz egin zuten buelta. 
Adin desberdineta-

ko hamahiru lagun ani-
matu ziren: Patxi, Urko,
Igor, Joseba, Dabid, Yo-
landa, Ernesto, Mari txu,
Mikele, Maialen, Naroa,

Eva eta Josu.
Egindakoarekin kon-

tent, errepikatzeko go-
goz gelditu direla kon-
tatu digute eta orain
bes te ateraldi bat omen
dute buruan.

ZUBIETA/ITUREN

ZUBIETA � MENDI ITZULIA PIRINIOETARA

Euskal Herriko tontorra zapaldu
ondotik gehiagorako gogoz

ITUREN

Egur lotea
eskatzeko
epea zabaldu
du Udalak

Arkaitz MINDEGIA
Arrantzelai parajean
egur loteak (pago egu -
rra) markatuko ditu
Uda lak. Jakinarazi
duenez, loteak etxean
entregatuko dira eta
zaz pi tona ingurukoak
izanen dira. Egurra ate-
ra eta garraia tzeko
kos tua ordaindu be-
harko da. Udalak
orain dik ez du prezioa
zehaztu, baina duela
bi urte jarritakoaren
antzekoa izanen dela
iragarri du. Gehienez
bi lote eska tzen ahal
izanen dira familia ba-
koitzeko eta egurra
herriko lursailean uzten
baldin bada, hilabete-
ko epean moztu be-
harko da. Interesa -
tuek udaletxean eman
beharko dute izena
irai laren 10a baino
 lehen. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Argazkiko kuadrilla hau abuztuaren 20an Hiru Erregeen Mahaian izan zen.
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Interes kultural
eta naturala
duten eraikin,
ibilbide eta
zerbitzuekin

TTIPI TTAPA
Donamaria-Gaztelu-

ko Udalak eta herriko
zerbitzu turistiko des-
berdinek elkarlanean
osatu dute mapa turis -
tiko berria.  Bertan,  he -
rria ezagutu, bertako
gastronomia   das -
tatu eta natur ingu -
runeaz goza tzeko
hamaika aukera   ja-
so eta informazio
interesgarria bildu
dute. 
Herriak ondare

arkitektoniko eta

kultural aberatsa du: eli-
zak, baserriak, garbile-
kuak... baita Erdi Aroko
dorre txe bat ere, Dona-
mariako Jauregia.  
Landetetxe eta osta-

tuen zerrenda eta he -
rrian barna egin litezke-
en ibilbideak ere koka-
tu dituzte mapan. 
Interesa dutenek es-

kuragarri izanen dituzte
mapa turistikoak  be r -
tzeak bertze  herriko
etxean, ostatuetan eta
landetxeetan.  

DONAMARIA

MAPA � UDALAK ETA ZERBITZUEK ELKARLANEAN

Herriko mapa
turistiko berria
argitaratu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguraldia lagun, giro bikaina izan zen bestetan
Abuztuaren 14tik 18ra bitartean ospatu ziren Donamariako bestak eta herritarren
parte hartze handia izan da. Bezperan, txupinazoa baino lehen, herri kirolak izan
ziren eta aurtengoan, lehen aldiz haurrek parte hartu zuten ikuskizun polita eskai-
niz. Ondotik gazteak ez hain gazteen kontra aritu ziren, eta aurtengoan ere gazte-
ak izan ziren irabazle. Haurren saioan, talde urdinak irabazi zuen. Bi talde irabazle-
ek bota zuten txupinazoa. Abuztuaren 16an, gazte eguneko paellada autogestio-
natua jendetsua izan zen eta ondotik 20 goitibehera inguru jeitsi ziren Artzetik be-
heiti. Abuztuaren 17an ospatutako mus txapelketan Angel Mari Larraburu eta Al-
fredo Mendiberri izan ziren irabazleak eta ondotik egindako patata tortilla eta pos -
tre lehiaketetan Loli Mindegiaren eta Txaro Jorajuriaren taldeek. Azkeneko egu-
nean, herri bazkarian, 160 lagun inguru bildu ziren. Bazkaldu ondoren ohitura da
bertsolari eta soinulariekin komentura bisita egitea baina aurten, moja baten he-
riotza dela eta, bisita hori ez zen egin. Horren ordez, herriko ostatuetan bertso-
poteoa egin zen Oihana Bartra eta Oihana Iguaran bertsolariekin eta Aurtizko
trikitilariekin. Komentura joan ez baziren ere, giroa ezin hobea izan zen.
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EZKURRA

Kontxita eta
Ramonak bota
dute altxaferoa

Fernando ETXEBERRIA
Abuztuaren 13tik

17ra bitartean ospatu
dira herriko bestak. Bi
berrikuntza azpimarra-
garri izan dituzte aur-
tengo bestek eta biek
izan dute harrera ona.
Orain artean, Udaleko
kideek  bota ohi zuten
besten hasiera iragar -
tzeko suziria baina aur-
ten herriko bi emaku-
mek, Kontxitak eta Ra-
monak izan dute ohore
hori. Hunkituta jaso zu-
ten albistea eta pozik
zeuden oso egunean
bertan. Herriko haur eta
gaztetxoek aurtengo
bestetan izan duten pro-
tagonismoa ere azpi-
marratu behar da, egi-
taraua presta tzerako or-
duan saiakera berezia

egin da eta jokoetan
parte hartuz, pilota par-
tiduetan jokatu eta ani-
matuz.. .  emandako
erantzuna oso ona izan
da. 
Urtero bezala bezpe-

ran, Barranka ostatuan
egin zen afariarekin
eman zitzaien hasiera
bestei eta mahaiaren
bueltan bilduta, giro bi-
kaina izan zen.
Abuztuaren 14an,

aizkora soinuak izan zi-
ren eguneko protago-
nista. Herri kirolen bu-
eltan jende asko bildu
zen eta tentsioa naba-
ria zen, Nafarroako hi-
rugarren mailako finala
zegoelako jokoan. Bost
aizkolari aritu ziren la-
nean eta 45 ontzako bi
enbor eta beste bi ka-
naerdiko moztu behar
izan zituzten. Guztietan
bizkorrena Patxi Minde-
gia zubietarra izan zen.
Abuztuaren 15ean,

goizean, mezaren on-

dotik, Iruñea dantza tal-
deak emanaldia eskai-
ni zuen. Arratsaldean,
umeak izan ziren prota-
gonista, jokoak eta txo-
kolatada antolatu ziren
beraientzat eta herrita -
rren arteko herri kirol de-
safioa ere jokatu zuten. 
Abuztuaren 16an,

mus txapelketa bikotek
askok hartu zuten par-
te eta arratsaldeko ume-
en pilota partiduek ere
ikusmin handia piztu zu-
ten.
Abuztuaren 17an

bes tei bukaera borobi-

la emateko, herri-bazka-
ria egin zen eta 80 per -
tsona inguru bildu ziren.
Gero, ohikoa denez,
mariatxiekin dan tzan eta
kantuan aritzeko auke-
ra izan zen. Puro Rela-
jo taldea izan zen aur-
tengo gonbidatua eta
herritarrak, aunitz kan-
turako duten afizioa eta
trebezia erakutsiz, go-
gotsu aritu ziren beraie-
kin batera kantuak.
Gauera arte luzatu zen
gero dantzaldia, Joxe
Angel akordeoilariaren
erritmora dantzan. Ha-

si, bezalaxe bukatu, gi-
ro bikainean egin ziren.
Azpimarragarria da,
 herritarrek izan duten
parte hartzea. Bestak
iritsi aurretik eta besta
garaian egindako auzo-
lana ere ezinbestekoa
izan da guztia ongi ate-
ra zedin. Abuztuaren
13an adibidez, kaleak
garbitu eta txukuntzen
aritu ziren eta oholtza
ere beraiek jarri zuten
frontoian.
Animo! Gutxiago ge-

ratzen da eta datozen
urteko bestetarako!

OSPAKIZUNAK � BESTEN ERREPASOA

Giro bikaina izan
da aurtengo
bestetan

ARGAZKIAK: F.ETXEBERRIA
Herriko plazak itxura ederra hartu zuen bestetan.

UZTAILEAN

Txantxangorri ehiztarien
 elkarteak bilera egin du
Fernando ETXEBERRIA

Udako oporrak bukatu eta udazkena ate jo-
ka dagoela ikusita, herriko ehiztariek bilera egin
dute. Elkartearen egungo egoera ekonomikoa-
ri buruz aritu dira solasean eta ehiza denboral-
dia hasi aurretik egin beharreko lanak zeintzuk
diren ere zehaztu dute. Usategietara dozen bi-
deak garbitu beharko dituzte, hondaturik dau-
den postuak txukundu eta egoera txarrean da-
goen postu bat kentzea adostu dute. 
Aurten gainera, ehiza postuak erabili ahal iza-

tea Txantxangorri elkarteak Udalarekin zuen ha-
mar urteko akordioa bukatzen da. Udalarekin
negoziatu eta berriro ere baimena lortzen saia-
tuko dira ehiztariak.
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Ortziral
arratsaldean
gazte eta
helduen arteko
herri kirol saioa
izanen da

TTIPI-TTAPA
Lau eguneko bestak

antolatu dituzte Oizen.
Irailaren 8tik eta 11ra ar-
te kirola, musika, jan eta
edanak, dantzak... iza-
nen dira nagusi plazan
eta ostatuan:

ORTZEGUNA, IRAILAK 8
• 11:00 Altxaferoak eta
ondoren kalejira.
• 12:00 Meza nagusia
eta ondoren luntxa
Herriko Ostatuan.
• 17:00 Haurrendako jo-
koak eta ondoren txo-
kolatada.
• 21:00 patata tortilla le-
hiaketa eta segidan her-
rikoen arteko afaria.

• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Joxe Ange-
lekin. 

ORTZIRALA, IRAILAK 9
• 11:00 Gaztetxoen ar-
teko pilota partidak.
• 16:30 Haurrendako
Grand Prix.
• 18:00 Gazte eta hel-
duen arteko herri kiro-
lak.
• 21:30 Zopak Herriko
Ostatuan.
• Arratsaldez  eta gauez
dantzaldia Joxe Ange-
lekin.

LARUNBATA, IRAILAK 10
• 11:00 Gazteen arteko
Laxoa partidak.
• 11:30ean Mus txapel-
keta.
• 17:30 Doneztebeko
dantzarien emanaldia.
• Goiz eta arratsaldez
Jumping puzgarria,
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Oharkabe
taldearekin.

IGANDEA, IRAILAK 11
• 12:00 aizkora apus-
tua: Labaiendarren
 arteko erronka. Ondo-
ren Julen Kañamare-
sek erakustaldia es-
kainiko du motozerra-
rekin. 

• Eguerdian herri bazka-
ria euskal musikarekin
alaituta. 
• Arratsaldean toka eta
sokatira txapelketa.
• Gauerdian Gaixoa ni
eta besten amaiera.

BESTAK � IRAILAREN 8TIK 11RA

Amabirjinaren
egunean hasi
eta besta giroa
lau egunez

OIZ

ARGAZKIAK: ALBERTO SAN MILLAN
Herritarrak izanen dira protagonista bertze urte batez.

OHARRA

Egunero haurrendako
koltxonetak jarriko
dituzte.
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Berdintasunaren
aldeko Zumba
saioa antolatu
dute ostiralean

TTIPI-TTAPA
Irailaren 7tik 11ra os-

patuko dituzte Eratsun -
go bestak eta aurrez
berdintasunaren alde-
ko tailerra eginen dute.

LARUNBATA, IRAILAK 3
• 17:00 Berdintasuna-
ren aldeko tailerra.

ASTEAZKENA, IRAILAK 7
• 21:00 pesta bezpera-
ko afaria. 

OSTEGUNA, IRAILAK 8
• 09:00 Txupinazoa eta
diana.
• 11:30 Meza nagusia
eta ondoren luntxa.
• 12:30 Aizkora apus-
tua: Oier Kañamares
eta Migeltxo Minde-
gia, Ander Erasun eta
Palaxioren aurka. 
• 18:00 Lau t’erdiko pi-
lota partidak: Olaizo-
la I eta Otxandorena
Olazabal eta Escude-
roren aurka.
• Gauez eta arratsaldez
dantzaldia Oihana eta

Oihana soinujoleekin. 

OSTIRALA, IRAILAK 9
• 11:00 Mus txapelke-
ta eta sari banaketa.
• Goiz eta arratsaldez
haurrentzako jokoak.
• 18:00 Berdintasuna-
ren aldeko Zumba.
• 20:00 Puro Relajo ma-
riatxiak.
• Gauez dantzaldia En-
dara Deejaysen esku-
tik.

LARUNBATA, IRAILAK 10
• 12:00 Etxez etxe ka-
lejira ilunberriko txa-
rangarekin. 
• 14:00 Herri bazkaria
bankako abeslariekin
eta Gillermo Segurola
txiste kontalariarekin.
• 17:30 Jotak Voces Na-
varras taldearen esku-
tik. 
• 19:00 Doneztebeko
dantzariak.
• Arratsalde eta gauez
dantzaldia Endara
Deejaysen eskutik.

IGANDEA, IRAILAK 11
• Goiz eta arratsaldez
puzgarriak herriko pla-
zan.
• 12:00 Tortilla txapel-
keta eta postre txapel-
keta.

• 13:30 Tortilla eta pos -
tre txapelketako sari
banaketa. 
• 14:00 Paella eta tor-
tilla bazkaria plazan.
• 16:00 Ipuin kontake-
ta saioa Txefo eta An-

duriñaren eskutik.
• 18:00 Pilota partidak.
Lau t’erdian Salabe -
rria eta Apezetxea ari-
ko dira aurrez aurre.
Ondoren, binaka Eli-
zalde eta Olaizola ari-

tuko dira Urbieta eta
Gorrotxategiren aur-
ka.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia izanen da
Oihana eta Oihana soi-
nujoleekin.

ERATSUN

BESTAK � IRAILAREN 7TIK 11RA

Aizkora, pilota
eta mariatxi
doinurik ez da
faltako festetan

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Tortilla eta postre txapelketa eginen dituzte bestetako igandean.
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2017ko bidaien
aurreproiektua
ere aurkeztu
dute, zenbait
berrikuntzekin

Fernando ETXEBERRIA
Uztailaren 21ean bil-

du zen Arkupeak elkar-
teko zuzendaritza bat-
zordea. Bertan jakina-
razi zenez, Nafarroako
Gobernutik iaz baino
2.850,74 euro gehiago
jaso dira dirulaguntze-
tan. Zehazki, funtziona-
mendu eta pertsonala-
rendako 7.406,75 euro
jaso dira aurten (iaz
7.394,07 euro) eta pro-
gramak gauzatzeko
9 .591 ,12  euro  ( i az
6.753,06 euro). Nafa -
rroako Kutxa Fundazio-
ak ere 6.000 euroko la-
guntza eman du aurten,
eta iaz 2.000 euro. Be-
raz, denera iaz baino
6.850,74 euro gehiago-
ko laguntza izanen du
Arkupeak elkarteak.

LEHEN URTE ERDIAREN
BALANTZEA
Aurrez iragarritako

ikastaroetan 197 lagu-
nek parte hartu dute eta
horrek 2.009,48 euroko
defizita sortu du. Bidaie-
tan 1.502 bazkidek par-
te hartu dute eta 681,91
euroko superabita utzi
dute. Literatur lehiake-
tan zortzi lagunek par-
te  ha r tu  zu ten  e ta
www.arkupeak.com
webgunea martxan da-
go eta gai ezberdinak

kontsulta daitezke: esta-
tutuak, argazkiak…

BIGARREN URTE ERDIKO
PROGRAMAZIOA
2016ko bigarren sei-

hilekoan honako ikas-
taroak eskainiko dira:
memoria tailerra, dan -
tza, aquagym, luzape-
nak, yoga, taila eta piro -
grabatua, lorezaintza,
informatika eta argazki-
erretokea, frantsesa eta
pintura.
Bidaiei dagokienez,

Baltikoko herrialdetara
egin beharreko azpima -
rratu behar da, baita
Bazkidearen Eguna ere.
Egun horretan lehiake-
tetako sariak banatuko
dituzte. Elizondon, Do-
nezteben eta Leitzan
erakusketak eginen di-
ra eta aurreikusitako so-
lasaldiak emanen di-
tuzte. Hilabetero egiten
diren mendi ateraldien
baitan, Arantzazutik Aiz-
korrira igotzea eta be-
harbada Gorbea, Saioa
eta zehaztuko diren
bertze ateraldi batzuk
eginen dira.

2017RAKO
AURREPROIEKTUA
Datorren urterako

aurreproiektua ere aur-
keztu zuen bidaien bat-
zordeak. 2017an, ohiko
bidaiekin batera, Portu-
gal, Gaztela, Pasaia,
Bardeak, Bizkaiko kos-
taldea, Getaria eta bert-
ze zenbait txoko bixita-
tu nahi dira. Mendi ir-
teerekin ere segituko
dute.

JUBILOTEKA ETA
FRANTZIAKO PENTSIOAK
Eman har taldeak ju-

bilotekak irekitzeko proi-
ektua aurkeztu zuen
duela denbora bat. In-
teres handiko gaia da
eta Arkupeak elkarteak
behar diren gestioak
eginen ditu egitasmo
hori gauzatu ahal izate-
ko dirulaguntzak lortze-
ko. Beste aldetik, ing-
uruko hainbat pertso-
nek Frantzia aldean lan
egin zuten eta beraien
erretiroa kobratu ahal
izateko gestioak egin
behar izan ziren. Aur-
ten, 14 lagunek lortu du-
te bere egoera erregu-
larizatzea. 

GIZARTEA � URTE ERDIKO BALANTZEA

Iaz baino 6.850
euro gehiago
izanen dira
dirulaguntzetan

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Mendizaleak Etxalarren
Elkarteko 42 mendizale Etxalarren barna ibili ziren uztailaren 19an. Azkuara igo
ondotik, Sualar eta Gorospilen barna pasatu ziren eta hemen ehiztarien gon-
bidapena jaso zuten. Oilo granja bisitatuz bukatu zuten ibilaldia eta gero eder-
ki bazkaldu zuten La Basque jatetxean.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Kantabriara bidaia
Uztailaren 4 eta 5ean Arkupeak elkarteko 69 bazki-
dek Kantabria aldera bidaia egin zuten. Lehen egu-
nean Santillana de Mar, Comillas, Cóbreces eta
Santander hiriburua bixitatu zituzten. Biharamone-
an, Cabárceno ikusi eta etxera bueltatu ziren, Cas -
tro Urdialesen bazkaldu eta gero.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Aralarren San Joakin eta Santa Ana ospatuz
Aitatxi-amatxien patroi diren San Joakin eta Santa Ana ospatzeko 250 bazki-
dek Aralar eta Iruña bisitatu zuten uztailaren 26an. Goizuetako Apezetxea ape-
zak emandako meza aditu zuten Aralarren eta handik Iruñera joan ziren, Tres
Reyes hotelean bazkaltzera. Joxe Angelen musika doinuekin bazkalondo goxoa
izan zuten eta hiriburua bisitatzeko aukera izan zuten.
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Maratoia
Lekunberritik
eta maratoi
erdia Leitzatik
abiatuko da

JM BARRIOLA
Plazaolako trena ibili

ohi zen parajeetan las-
terka egiteko aukera iza-
nen da irailaren 11n. Ma-
ratoia eta maratoi erdia
antolatu ditu  Katalunia-
ko Diversport enpresak,

Plazaola Turismo Par     t -
zuer  goak bultzatueta  es-
kualdeko Udalen lagun -
tzarekin. Lekunberritik
Andoainera arteko bidea
egin beharko dute ma-
ratoia egiten dutenek (42
km) eta maratoi erdia egin
nahi dutenak Leitzatik
atera eta Andoainen iza-
nen dute helmuga. Ize-
na eman edo informazio
gehiago eskuratu nahi
duenak www.maraton-
viasverdes.com/es/pla -
zaola helbidean topatu
dezake.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Alkozen lanak apainduko du
informazio puntua
Mikel Alkoz herriko artista gaztea informazio pun-
tuko paretetan margolan berezia osatzen ari da.
Udalak egin dio Leitzako nortasuna adierazten du-
ten mural bat osatzeko eskaria. Aurreko aldean
ezpatadantzariak, gizonezko bat eta emakumezko
bat margotu ditu. Ezkerreko aldean kirolariak landu-
ko ditu eta ihoteria. Eskuinean gure inguruko per -
tsonaia mitologikoak agertuko dira eta atzekoa al-
dean baserri bat eta naturako elementuak.

KIROLA � X. EDIZIOA

Plazaolako Naturbideko maratoia  eta
maratoi erdia irailaren 11n

LEITZA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Datorren urtekoen esperoan!
Aurtengoan ere borobilak izan dira Santiburtzioak. Parte hartze handia izan da
egin diren ekitaldi guztietan: ezpatadantzariak, xexenak, kontzertuak, herri ki-
rol erakustaldiak, bazka riak, afariak... guztia giro ederrean!

GIZARTE ZERBITZUEN ESKUTIK

Aisialdiaz gozatzeko modu berezia izan da udan, 
ur festa eta ligoteo tailerraren bidez
JM BARRIOLA

Azken urteetako ohitura da bata, ekitaldi berria bestea. Harrera ona izan
dute Gizarte Zerbitzuek uda honetan antolatu dituzten bi ekitaldiek. Ur fes-
ta uztailaren 29an, gauez, ospatu zen. Gozamenez programaren baitan egi-
ten den festa da eta eskualdeko Gizarte Zerbitzuek, Leitzako Kiroldegiak
eta Andraizeko Emakume Zerbitzuak antolatu dute azken hamar urteotan.
Aurten, 93 lagun hurbildu ziren eta ordu erdi lehenago, atea joka ibili ziren
sartzeko gogoz. Euria egin arren, guztiak sartu ziren uretara. Orokorrean,
balorazio ona egin zuten antolatzaileek eta festaren helburua erabat bete
zela diote «gogoz gozatzea, kanpoko oztoporik gabe: drogak, aurreiritziak,
itxurak, modak...».
Gozamenez programaren barruan, Ligoteo Tailerra ere egin zen Leitza-

ko Gazteekin. Tailerraren helburua ez zen ligatzen ikastea, fenomeno ho -
rren azterketa egin eta euren buruarekiko ezagutza lantzea zen gehienbat
helburua, horrekin, ligoteo sanoago bat landuz. Tailerrera 15 lagun joan zi-
ren eta gustura gelditu ziren emaitzarekin. Proposatutako iharduera guztie-
tan parte hartu zuten eta jarrera irekia izan zuten.  
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ARESO

ARANO

21 kilometroko
luzera eta 1.250
metroko
desnibela du
ibilbideak 

Juana Mari SAIZAR
Iraileko lehendabizi-

ko iganderako prestatu
dute mendizaleentzako
hitzordu berezia. Bede-
ratzigarren edizioa be-
teko du Aresoko men-
di Martxak eta goizeko
8etan izango da irtee-
ra. 21 kilome troko luze-
ra eta 1.250 metroko
desnibela duen ibilbi-
dea osatu beharko du-
te parte-hartzaileek.
Aresoko plazatik

abiatuta Ulizar, Urkita,
Pagozelai eta Lau Mu-
garietatik (Guratz) pa-
satu ondoren Aresora

itzuli beharko dute. Ba-
taz beste, 4 edo 5 ordu
inguruan bukatu ohi du-
te proba mendizaleek.
Bidean, indarrak har -
tzeko, edariak eta jaki-
ak ere jarriko dituzte an-
tolatzaileek.

IZEN EMATEA EGUNEAN
BERTAN EDO AURRETIK
Izen-ematea aldez

aurretik internet bidez
edo egunean bertan,
proba hasi baino ordu-
bete lehenago plazan
egin liteke. Izen-ematea
irailaren 2a baino lehe-
nago egiten dutenek 12
euro ordaindu beharko
dituzte eta egunean be-
rean egiten dutenek 15
euro. Proba bukatu eta
kamiseta jaso eta gero
herritarrek prestatutako
paella baz kaltzeko au-
kera izango da
sagardoarekin.

KIROLA � IRTEERA 08:00ETAN

Aresoko IX.
Mendi Martxa
irailaren 4an

ARGAZKIAK: E. IRAOLA

Aurtengoak ere, pesta dotoreak! 
Bost egunez dantza, kirola, musika... eta batez ere umore onez bete zen herriko
plaza. Azken egunera ar te luzatu zen gainera pestarako grina, Joselu Anaiak tal-
deak jendetza bildu zuen beste urte batez. Parte-hartzea ere handia izan da, bezpe-
ratik hasita, gustura ibili ziren jolasean haurrak eta lehia polita piztu zen gazte eta
gurasoen arteko herri kiroletan. Herri bazkariak, bertsolariek, aizkolariek, barri -
koteak... ere jendetza bildu zuten. Kuadrillen eguna ere zoragarria izan zen,
 herria kolorez bete eta alaituz. Txarangarekin batera herrian buelta eman ondo-
ren paella jan eta ondoren kuadrillen arteko jokoak izan ziren. Aurten gainera le-
henbizikoz saria zuen talde irabazleak eta horrek ikusmina areagotu zuen. Talde
arrosak eta beltzak lehia estua izan zuten baina azkenean beltzak izan ziren gazta
eta urdaiazpikoa eskuratu zituztenak. Puntu gutxien bildu zuen taldeak berriz, pla-
za erdian dantzan aritu behar izan zuen; Aresoko pistatxoek ederki mugitu zuten
gerria. Ondoren herriko ingurutxoa dantzatu zen eta jende  asko elkartu zen, ko-
lore eta adin guztietakoa, plaza guztia betez. 

Ba al zenekien
Iraileko lehenbiziko igandean erromeria egingo
dela San Migelera.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Aranotik Urnietara mendi martxa
Abuztuaren 8an, Aranotik Urnietarako mendi martxa 
egin zuten hainbat herritarrek. Argazkia dotore ate-
ratzeaz gain, sasoi ederrean daudela ere erakutsi
zuten!

Miaxiria aldizkaria osatzeko
laguntza eskatu dute
Garai bateko esamoldeak
bildu nahi dituzte 

Ainhoa ANSA
Aspaldi Aranon entzun ez duen

espresio, esaera zahar edota hitza
papertxo batean idatzi eta kontse-
jun jarritako kajatxoan sartuz lagun-
du dezakete herritarrek. Denen ar-

tean garai bateko esamoldeak be -
rreskuratzeko lan polita egin deza-
kegu. 

Txakurren txertaketa 
Irailaren 14an albaitaria etorriko

da plazara txakurrak txertatzera.
16:00etan egin du hitzordua. Suro-
tik ere pasako da. Interesa duena
agertu dadila. 
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Pazienteen
segurtasuna
eta jarraipen
medikoa
hobetuko dira
horrela

TTIPI-TTAPA
Goizuetako kontsul-

tategian lan egiten du-
ten osasun-arloko lan-
gileek Goizueta eta Ara-
non bizi diren eta Do-
nostia Unibertsitate Os-
pitalean eta inguruko
zentroetan laguntza me-
diko espezializatua ja-
sotzen dutenen historia
klinikoak ikusi ahal izan-
go dituzte aurrerantze-
an. Modu berean, azken
laguntza-zentroetako
langileek pazienteen
Osasunbideko historia

klinikoak ikusi ahal di-
tuzte. 
Hala, bi herrietako

688 biztanleren segur-
tasuna eta jarraipen me-
dikoa hobetuko dira.
Izan ere, gertutasuna
dela eta, aipatutako zen-
troetan jasotzen dute
espezialisten arreta, Na-
farroaren eta Euskal Au-
tonomia Erkidegoaren
arteko osasun-lagun -
tzako lankidetza-hitzar-
menari esker. Orain ar-
te, txosten medikoetan
jasotako edo paziente-
ak ekarritako informa-
zioa besterik ez zeuka-
ten Goizuetako osasun-
langileek. Baina, he-
mendik aurrera, histo-
ria klinikoan eta izanda-
ko kontsultetan gehitu-
tako txosten medikoak
eskuratu eta ikusi ahal

izango dituzte. 
Bi osasun-zerbitzue-

tako ordezkariek eta
arre ta ematen duten
osasun-langileek bilera

egin zuten Goizuetan,
batak bestearen histo-
ria medikoak eskuratze -
ko protokoloak zehazte-
ko, sarbidea ahalbide -

tzen duten sistema in-
formatikoak ezagutze-
ko eta sor litezkeen go-
rabeherak konpontze-
ko neurriak ezartzeko. 

GIZARTEA � GIPUZKOAK ETA NAFARROAK

Herritarren
historia
klinikoak
partekatuko
dituzte

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Herriko festak, umore onaren adierazle!
Umeen eta gazteen egunekin motorrak berotu ondotik, abuztuaren 14an hasi zi-
ren ofizialki festak. Abesbatzako kide gazteenak eta beteranoenak bota zuten txu-
pinazoa eta suziria lehertuta, bost egunez luzatu zen festa. Giroa bero eta barru-
tik eta kanpotik ongi bustita ibili dira herritarrak. Peñen eguna, zezeak, sagardo
probaketa... datozen urtekoak noiz ailegatuko zain dira honezkero!

IRAILAREN 16 ETA 24AN

Biodantza ezagutzera emateko
bi saio eginen dituzte
TTIPI-TTAPA

Biodantza zer den ezagutarazteko bi saioa
eginen dituzte irailaren 16an, ostiralean 16:30etik
18:00etara eta irailaren 24an, larunbatean
10:30etik 12:00etara Udaletxeko ganbaran. Saioa
doan izanen da, ez da inongo adin mugarik edo
prestaketa fisikoren beharrik, ezta ongi dantza
egin beharrek ere. Libre mugitzeko arropa ero-
soa eramatea eta ongi pasatzeko gogoekin joa-
tea besterik ez du eskatu Teresa Lopez de Mu-
nain irakasleak. Biodantza zer den ezagutu eta
gozatzeko aukera irekia izanen da, lagun guzti-
entzako.

GOIZUETA-ARANO

UTZITAKO ARGAZKIA

Herrian egindako koordinazio-bileran izan ziren Nafarroa eta Gipuzkoko osasun-langileak.
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Lekarozko
aterpean
bilduko dira bi
egunez musika
mota honen
zaleak eta
musikariak

TTIPI-TTAPA
Blues musika maite

dutenek huts egin ezin
duten hitzordua dauka-
te iraileko lehen aste-

bu ruan  Baz tanen .
Baztango Blues Elkar-
teak lehen aldiz Txuri-
beltz Festibala antola-
tu du Lekarozko ater-
pean.
Irailaren 2 eta 3an Ña-

co Goñi y los Buesca-
vidas, Spanish Blues
Harp Attack (Ñaco,
Mingo, Danny Boy, Jo-
an Pau Cumellas eta An-
tonio Serrano), Miki Ner-
vio y los Bluesmakers,
Big Mama Montse, Sis-
ter Marion eta Tofol Mar-
tinez, Paul San Martin

eta Iker Piris musikari-
ak espero dituzte, ber -
tze zenbaiten artean.
Duela urtebete sor-

tu zen Baztango Blues

Elkarteak Euskal Herri-
ko blues zaleak biltzea
espero du eta festibala
nahitaezko hi tzordua bi-
lakatzea. Gaur egun 87

bazkide ditu elkarteak
eta 14 hilabetez 20 bat
kontzertu antolatu ditu,
batez ere Elizondoko
Ilargi ostatuan.

KULTURA � IRAILAREN 2 ETA 3AN

Txuribeltz
Festibala
antolatu du
Baztango Blues
Elkarteak

BAZTAN

ARGAZKKA: JUAN MARI ONDIKOL

Herriko musikari gazteek parte hartu dute Karrikaldian
Baztan arte adierazpide askoren sorburua izan dela eta badela jakina da. Mu-
sika alorrean, ez da gutxiagorik gertatzen, eta hori dela eta, Karrikaldia izene-
ko egitasmo berriarekin Udalak herriko musikari gazteak bultzatu ditu uda ho-
netan, Erratzu eta Amaiurko plazetan eta Elizondoko Ziga margolariaren pla-
zan egindako emanaldietan, herri horien eta Bertan elkartearen laguntzarekin.
Baztango Musika Eskolan hainbat gaztek ikasten dute eta modu honetan bai
bertakoei bai bisitariei haien lana erakutsi zaie. Karrikaldian pieza instrumen-
talak eta abestuak entzun dira, batzuk bertsioak eta bertze batzuk obra pro-
pioak. Elizondoko Ainara Aginaga, Iruritako Miren Ballarena, Oronozko Xabi
Gaztelu, Elizondoko Ion Maiordomo, Azpilkuetako Enara Arregi eta Oronozko
Olaia Inziarte izan dira aurten parte hartu duten musikari gazteak

Aroztegia… eta
gero zer?
plataformak
elkarretaratzea
egin zuen eta
lehendariaren
jarrera “hipokrita”
salatzeko

TTIPI-TTAPA
Oporrak bakeanpro-

gramaren baitan, Saha-
raztanen bitartez eta
hain bat norbanako eta
erakunderen laguntza-
rekin, 30 neska mutiko
egon dira aurten gure
herrietan: 10 hemengo
familien etxeetan eta
bertze 20 Elizondoko
Lanbide Eskolan lehen

aldiz antolatu duten ba-
kelekuan. Abuztuaren
19an Uxue Barkos le-
hendakariaren bisita
izan zuten, bertze or-
dezkari batzuen artean.

AROZTEGIA… ETA GERO
ZER? 
Uxue Barkosen bisi-

ta baliatu zuen platafor-
mak elkarretaratzea
egin eta salatzeko ha-

ren jarrera «hipokrita»:
«itsasoaren ber tze alde-
koen eskubide urrake-
tak salatu du baina he-
mengoen hitzaren kon-
tra inposaketa dabil». 

GIZARTEA � SAHARAKO UMEAK BAZTANEN

Ume sahararren
bakelekua
bisitatzera etorri
zen Uxue Barkos

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko bakelekuan egon diren 30 neska-mutikoekin batera, Uxue Barkos lehen-
dakaria, Joseba Otondo alkatea, Maite Ariztegi zuzendaria, Saharar Frente Polisarioko
Mohamed Galiami, ANAS elkarteko Carol Garcia eta Saharaztaneko Mikel Gereka.
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TURISMO GARAPENA � ESKUALDEKO UDALERRIEK ETA CEDERNA-GARALUR ELKARTEAK 

‘Uraren bailarak’ marka
turistiko berria aurkeztu
du Baztan-Bidasoa
eskualdeak
Baliabideen
mapa ere
argitaratu dute

TTIPI-TTAPA
2014an Baztan-Bi-

dasoa eskualdeko uda -
lerriek lankidetza espar-
ru berri bat jarri zuten
martxan Cederna Gara-
lur Elkartearen barruan,
Baztan-Bidasoa Turismo
Garapena deritzona.
Lankidetza esparru ho-
nen barruan, Baztan-Bi-
dasoa eskualdeko uda-
lerriek, Cederna Gara-
lurreko Baztan-Bidasoa
Turismo Garapenaren bi-
tartez, Uraren bailarak
marka sortu dute. Urak
lotzen ditu bailarako he -
rriak eta handia da urak
Uraren bailarak” marka-
ren barruan, eskualdeko
baliabideen mapa osa-
tu dute. 
Mapa horretan, esku-

aldeko herri desberdine-
tako tokirik nabarmene-
nak agertzen dira irudi-
katuak. Honetaz gain,
eskualdeko ibilbide ga -
rrantzitsuenen informa-
zioa ere agertzen da, bai-
ta Baztan-Bidasoko tu-
rismo bulegoen informa-
zioa ere. Hau guztia, bortz
hizkuntzetan eta A3 for-
matuan. 
Mapa Nafarroako Go-

bernuko Turismo Depar-
tamentuak finantzatuta
dago eta eskualdeko tu-
rismo bulegoetan edota
baztanbidasoaturis-
moa@cederna.es hel-
bide elektronikora me-
zu bat igorriz eskuratu
daiteke. 



34 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 669 zk.

2016.09.01

Asteburuetan
karrika tarte
bat trafikoari
itxi eta
oinezkoentzat
bakarrik da

TTIPI-TTAPA
Uztailaren 4an auzo-

tarrekin deitutako bilku-
ra egin ondotik, Elizon-
doko herriak, Baztango
udalaren babesarekin,
asteburuetan Jaime
Urru tia karrikako tarte bat
trafikoari itxi eta oinezko-
entzat bakarrik uztea era-
baki zuen.
Oinezkoentzako tar-

te hori Karrika ostatua-
ren paretik Ziga plaza-
rainokoa da eta uztaila-
ren 23 eta 24ko astebu-
rutik hasita irailaren 23-
25eko astebururaino ire-
kitzen ari dira larunbate-

tan 13:30etik hasi eta
igandetako gauerdira ar-
tio.
Aipatu epealdia fro-

garako izanen da eta,
horren ondotik, udako
esperientziaren balora-
zioa eginen da, horrela
segitzeak merezi ote du-
en erabakiz. Auzotarrek
bertatik autoan pasa -
tzeko eskubidea dute.
Horretarako Karrika osta-
tuaren parean dagoen
hesia pasatzeko mugitu
eta, ondotik, dagokion
bezala utzi behar dute.
Ibilgailuen zirkulazioa

errazteko Burges karri-
karen norabidea ere al-
datu da. Orai, Jaime
 Urrutiatik Santiagorako
norabidekoa da eta ez
alderantziz.
Edozein zalantza edo

argipenetarako Elizon-
doko herriko agintarien-
gana edo Baztango Uda-
lerat zuzendu behar da.

GIZARTEA � HIRUGARRENEZ SEGIDAN

Trafikoan
aldaketak egin
dituzte
Elizondoko
Jaime Urrutian

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKKA

Amaiur eta Arizkungo mediku kontsultetan lanak egin dituzte
Amaiur eta Arizkungo mediku kontsultategietan lanak egin ditu Udalak. Amaiur -
koan egongela bitan zatitu da, aldi berean, medikuak eta erizainak, bakoitzak
bere gelan, eriak artatu ahal izateko. Arizkunen berriz biltegia handitu da eta
barneko banaketa berrantolatu. Gainera, kanpoko sarrera breaztatu da, ar-
gazkian ageri denez. Lan hauek udal langileek egin dituzte eta denera 5.000
euroko kostua izan dute. Lan hauek osasugintzako arduradunekin koordina-
zioan egin dira. Herrietako kontsultategiak herritar guztiei osasungitza publi-
koa bermatzeko oinarrizko azpiegiturak dira eta, udalak, bere ahalmenekin,
horri buruz lana egiten du.

16.200 EUROAN, AZAROAREN 30ERAKO AKITU BEHARKO DITU

Loizu hiltegiko puskatze gela akitzeko lanak
Egallene eraikuntzak enpresak eginen ditu
TTIPI-TTAPA
Loizu udal hiltegiko puskatze ge-

la akitzeko lanak Egallene eraikun -
tzaki eman dizkio Udalak. Lan hau-
ek 16.200 euroan (BEZ barne) es-
leitu edo adjudikatu dira eta lanak
azaroaren 30erako egin beharko di-
ra. Urte berriarekin puskatze gela
abiarazi nahi luke udalak.

Aitzineko legealdian oinarrizko
azpiegitura egin ondotik, orain, Na-
farroako Gobernuko osasun publi-
koko departamentuko albaitarien
azkeneko eskakizunak betetzeko

hainbat lan  eginen dira: puskatze
gelaren barneko konketa edo laba-
boa, komunaren berregitea eta ur
zikinen bideratzea, aratxeak puskat-
zeko egituraren egokitzapena, ate
isolatzailea paratzea eta tripakiak
garbitzeko gela egitea.
Lan hauek emateko udalak

Baztango bortz eraikuntza enpresa-
ri eskaintzak egiteko gonbidapena
egin zien eta horietan denetan, es-
kaintza hoberena lanak hartuko di-
tuen Egallene eraikuntzak enpresak
egin du.

TTIPI-TTAPA
Espainiako Gobernuak Sumutsu eta

Bidarrai arteko bidea konpontzeko
Baztango Udalak aurkeztutako 143.745
euroko proiektua ez du onartu. Hala,
Baztango udala erabakiarekin ados ez
dagoenez helegitea prestatzen ari da.
Proiektua ez onartzeko Madrilgo gober-
nuak bi argudio eman ditu: laguntzaren
helburua konponketa lanak direla, ez lan
berriak egitea eta lana ez dela udalaren

eskumenekoa, zati bat eremu publiko
hidraulikoan baitago. Baztango udalak,
horren aurrean alegazioak aurkeztuko di-
tu diotenez «egiaz den bezala, bide kon-
ponketa dela arrazoituko dugu eta ez lan
berria. Bertzetik, Nafarroan maiz, nahiz
eremu publiko hidraulikoan egon udalek
halako lanak egiten dituztela. Eta hori
egiaztatzeko, Baztango udalak Nafarroa-
ko Gobernuko ingurugiro departemen-
tuari txostena eskatu dio».

2015eko otsailan izandako erauntsiek
Sumutsutik Bidarrairako bide zatian lur-
mendia egin zuten. Bidea denbora ba-
tez hetsirik gelditu zen, behin-behineko
pasabidea egin artio. Bidea behin beti-
ko konpontzeko Baztango udalak Espai-
niako Gobernuak ateratako dirulagun tza
deialdi berezirat proiektua aurkeztu zu-
en. Baztango Udalak, ondoko asteetan,
epeen barnean aipatu helegitea aurkeztu-
ko du.

ESPAINIAKO GOBERNUAK UDALAK AURKEZTUTAKO PROIEKTUA EZ DU ONARTU

Sumutsuko bidea konpontzeko helegitea paratuko du Baztango Udalak
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Zikiro jatea
eginen dute
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Iraileko bigarren as-

teburuan iritsiko da El-
betera besta giroa. Ort-
ziralean hasi eta aste-
lehenera arte segidan,
hamaika ekitaldi anto-
latu dituzte. Asteartean
atseden hartu ondotik,
asteazkenean dianak,
meza eta luntxa izanen
dituzte. 

ORTZIRALEA, IRAILAK 9
• 18:30 Txupinazoa eta
bonba japoniarrak.
• 21:00 Baztan zopak.
• 22:30 Hauspolariek
taldearen emanaldia
Elbeteko posadan.
• 00:00 Txopo gorat-
zea. Ondotik Hauspo-
lariek  plazan eta DJ
Aimar Elbeteko gazte-
en ostatuan.
• 06:00 Xinger jatea.

LARUNBATA, IRAILAK 10
• 09:00 Dianak.
• 14:30 Zikiro jatea. On-

dotik dantzaldia fron-
toian Franxixkorekin.
• 20:00 Muxikoak.
• 23:00 Mendiberri pla-
zan. Ondotik Tirri&Te-
ry Jai alai guateque.

IGANDEA, IRAILAK 11
• 09:00 Dianak.
• 11:00 Puzgarriak, Tren
txu txua eta kars-ak..
• 13:30 Haurren bazka-
ria Elbeteko posadan.
• 15:30 Puzgarriak, Tren
txu txua eta kars-ak.
• 18:00 Baztango dan -

tzariak eta txokolatada.
• 18:00 Mus eta Partxis 
txapelketa Elbeteko
posadan.
• 20:00 Dantzaldia
Hauspolariek taldea-
ren eskutik.

ASTELEHENA, IRAILAK 12
• 09:00 Dianak.
• 14:30 Herri bazkaria.

ASTEAZKENA, IRAILAK 14
• 09:00 Dianak. 
• 11:00 Meza nagusia
eta ondoren luntxa.

BAZTAN

BESTSAK � BIGARREN ASTEBURUAN

Elbeteko bestak irailaren 9tik
14ra ospatuko dituzte

ARGAZKIAK: IRATI JAEN
Mahaiaren bueltan jatekoa eta giro ona izanen da bertze urte batez nagusi.

OHARRAK

Zikiro jaterako
 txartelak Elbeteko
Posadan eta Karrikan
egonen dira salgai.

Haurren  bazkarira
joan nahi duenak
Posadan eman behar
du izena eta baita
mus  txapelketan
parte hartu nahi
duten bikoteek ere.

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak

Berdintasun teknika-
riaren ordezkapena
egiteko lan eskaintza
argitaratu du. Oposi-
zio-lehiaketa bidez egi-
nen da aukeraketa eta
aldi baterako izaera iza-
nen du lanpostuak, ba-
jan dagoen pertsona
lanera  itzuli edota lan-
postua bera amortiza-
tu arte. Ezinbertzekoa
izanen da euskaraz ja-
kitea.
Lehiaketa-oposi-

zioa edo egindako le-
henengo proba gain-
ditzen duten hauta-
gaiekin lan poltsa sor-
tuko da etorkizunean
ordezkapenak bidera-
tu ahal izateko. 
Eskabideak erre-

gistroan aurkeztu be-
har dira irailaren 2a bai-
no lehen (astelehene-
tik ostiralera 09:00-
14:00) eta Baztango
Udalari faxez edo pos-
ta elektronikoz jakina-
razi beharko diote es-
kabidea aurkeztu du-
tela.

LAN ESKAINTZA

Udaleko berdin-
tasun teknikaria-
ren ordezkapena
egiteko deialdia
egin dute



Larunbat
arratsaldean
mus, tortilla eta
postre
txapelketak
jokatuko dituzte

TTIPI-TTAPA
Arraiozko bestak irai -

laren 2tik 5era ospatu-
ko dituzte, egutarau za-
balarekin.

ORTZIRALEA, IRAILAK 2
• 12:00 Altxaferoa, se-
gidan txistulariak.
• 14:00 Haurren bazka-
ria. 
• 16:00 Haurrendako:

Zumba, puzgarriak, jo-
ko-txokoak, apar-fes-
ta eta ondotik txoko-
latada.
• 20:30 Mutil dantzak.
• 21:30 Baztan zopak
Polekeleke txarangak
alaiturik.
• 00:30 Polekeleke txa-
rangarekin animazioa.
Dantzaldia Xarma tal-
dearekin. Akitzeko DJa

LARUNBATA, IRAILAK 3
• 10:00 Argi soinuak.
• 11:00 Karta jokoak eta
hamaiketakoa Marde-
an. 
• 11:30 Haurrendako a -
rrain harpatzeaMar-
deakolabaderoan. 
• 17:00 Mus txapelke-

ta Arizti Elkartean.
• 18:30 Tortilla eta pos -
tre txapelketa, segi-
dan dastaketa.
• 19:00 Herriko dantza-
ri eta kantari ttikien
emanaldia.
• 20:00 dantzaldia Ohar-
kaberekin.
• 00:00etarik aitzinera
Gaupasa Oharkabe-
rekin. DJ Tirry&Teri. 

IGANDEA, IRAILAK 4
• 10:00 Argi Soinuak. 
• 19:00 Erreka dantza
taldearen emanaldia. 
• 20:00 Txamukos ma-
riatxiak (Bokata eta tra-
goxka hartzeko auke-
ra izanen da).

ASTELEHENA, IRAILAK 5
• 12:00 haurrendako ka-
miseta margotzea
(Bakotxak bere kami-
seta eraman behar du). 
• 12:00  Haurrendako
herri-lasterketa.

• 14:30 Zikiro-jatea tri-
kitilariek eta Hauspo-
lariek alaiturik.
• 17:00 Aulki dantza.
• 20:00 Dantzaldia
Hauspolariekin.
• 00:00 Gaixoa gu.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 2TIK 5ERA

Zikiro jateak
borobilduko ditu
aurten ere
Arraiozko bestak

ARGAZKIAK: OIHANA RETEGI
Ortziraletik astelehenera arte, haur, gazte zein helduak besta giroan ibiliko dira.
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Etapa
luzeenaren
helmuga eta
etapa
nagusiaren
abiapuntu

TTIPI-TTAPA
Espainiako Itzuliak

Urdazubi eta inguruko
herriak hartuko ditu
 bete-betean irailaren 2
eta 3an, itzuliko 13. eta-
paren helmuga eta 14.
etaparen irteera bertan
izanen baitira. Itzuliko
hirugarren asteburuan
iritsiko da i tzu lia eskual -
dera, lasterketaren pun-
tu gorenean, eta etapa
luzeenaren helmuga eta
etapa nagusiaren abia-
puntu izateak interesa
areagotzen du. 
Irailaren 2an, ortzi-

rala, Bilbon hasiko da

etapa eta  211,4 kilo-
metroko bidea egin be-
harko dute txirrindula-
riek. Tartean, bigarren
mailako mendate bat
eta hirugarren mailako
sei igaro beharko di-
tuzte. Bilbotik 12:23an
abiatuko dira eta Bizkaia
eta Gipuzkoatik barna
ibili ondotik, Aritxulegi-
tik  pasa eta15:30 alde-
an  Aginan barna sartu-
ko dira eskualdera. Le-
saka, Etxalar, Lizaieta
(16:25), Berruet Benta,

Zugarra murdi, Dantxa -
rinea, Ainhoa, Oihalde,
Sara (17:20), Berruet
Benta, Zugarramurdi eta
Urdazubin sartuta,
17:30 aldera eginen du-
te helmuga Dantxarine-
an. 
Irailaren 3an, larun-

bata, 2016ko Espainia-

ko Itzuliko etapa nagu-
sia eta erabakiorra jo-
katuko da. Urdazubitik
Aubisque-Gourette ar-
teko bidea egin behar-
ko dute txirrindulariek,
196,1 kilometro, men-
diko lau mendate, le-
henbiziko mailako hiru
eta kategoria bereziko

bat igaro beharko di-
tuzte. 
Urdazubiko uda-

letxean 10:53tik 11:38ra
eginen dituzte sinadu-
ra eta kontzentrazioa eta
12:04an abiatuko dira
txirrindulariak Ezpeleta
eta Donibane Garazi al-
dera.

TXIRRINDULARITZA � IRAILAREN 2 ETA 3AN

Espainiako
Itzuliko etapa
bukaera eta
irteera hartuko
ditu Urdazubik

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Burdinaren Egunak jendetza erakarri du bederatzigarren urtez
Urdazubiko Burdinaren Eguna giro ederrean ospatu zen agorrilaren 6an. Be-
deratzigarren edizio honek gaiarekin lotutako jarduera egitarau zabala izan zu-
en. Bertzeak bertze, burdin minerala idi-gurdietan garraiatzen zeneko ibilbidea
antzeztu zen. Axular baserritik Urdazubira idiek tiratutako gurdi batean zetor-
ren burdin mineralaren segizioa plazara ailegatu eta han itxi zuten tratua Bizkai-
ko benakeroek eta Salbatore monastegiko abadeak, duela mende batzuk egi-
ten zuten moduan. Aurtengoan, 14 urrezko txanpon ordaindu behar izan zi-
tuzten, iaz baino bat gehiago. Aurten, lehen aldiz, Pobeñako Rafael Ansorena
idazkariak trukea idatziz jaso zuen. Handik buruzareetan eraman zuten burdi-
na monjeek. Plazako antzezpenaren ondotik, Baztango Mutildantzariak talde-
ak dantza saioa egin zuen eta Maria del Mar Larraza historialariak foruei eta
1893ko gamazadari buruzko solasaldi interesgarria eskaini zuen. Ondotik, zi-
kiro jatea eskaini zen 400 bat lagunendako eta Bankako Menditarrak taldeak
kantatu zuen bazkalondoan.

URDAZUBI

ORDUTEGIA

Irailaren 2an, ortzirala,
17:30 aldera iritsiko
dira Dantxarineako
 helmugara.

Irailaren 3an, larun-
bata, 12:04an izango
da irteera ordua. 
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Euskal Herria
mendiz mendi
kurritzen duen
ibilaldia da

Margari eta Koro
Donostia 2016 kul-

tur hiriburutzaren bai-
tan antolatzen ari diren
ekitaldien artean Bidea
2016 izeneko da ari di-
ra egiten, mendiz-men-
di Euskal He rria kurri -
tzen duena.  Denera 36
etapa antolatu dituzte
eta irailean Xareta in -
gurura iritsiko da. Mar -
txotik eta urria bitarte-
an, igandero ari dira ate-
raldiak egiten. 26. eta-
pa da irailaren 17an Sa-
ra eta Zugarramurdi lo-
tuko dituena. Eta iraila-
ren 25ean berriz, 27. eta-
pa,   Urdazubi eta Kan-
po arteko bidea eginen
dute.  Parte hartzeko,
donostia 2016ren web-
ean izena eman behar
da eta 7 euro ordaindu.

EKINTZA KULTURALAK
ERE BAI 
Hiria eta mendia tar-

tekatuz, natur eta arte
balio esanguratsua du-
ten tokietatik igarotzen
ari dira. Bidea egiteko
antolatu diren irteere-
tan, naturaz eta kultu-
raz aldi berean gozatu
ahal izatea da helburua.

Horretarako, ibilbidean
jarduera kulturalak an-
tolatzen ari dira; bai ha-
sieran, erdibidean edo-
ta amaieran. Zugarra-
murdin, Sorgin Haizeak
taldekoen eskutik Sor-
ginen agurra, Inkisido-
rearen agerpena eta
akelarrea ikusteko au-
kera izanen dute bisita-

riek, arratsaldean hasi
eta iluntzera arte.

AUTOBUS ZERBITZUA 
Sara eta Zugarra-

murdi arteko bidea egi-
teko autobus zerbitzu
berezia ere antolatu du
Atxuria mendi taldeak.
Zuga rra murdiko Azke-
ta jatetxearen aurrean

egine du lehenbiziko
geldialdia 16:45ean eta
17:00etan iritsiko da Sa-
rako igerilekuetara.
 Itzulerako autobusa be -
rriz, 22:30ean izanen da
Zugarramurdiko Azke-
ta jatetxearen aurrean
eta 22:45ean Sarako
igerilekuan.

KULTURA � DONOSTIA 2016 KULTUR HIRIBURUTZAKO EGITASMOA

‘Bidea 2016’ ekimena herrira
iritsiko da irailaren 17an

ZUGARRAMURDI

Margari eta Koro
Uztailean eta abuz -

tuan aktoreen pape-
rean sartzeko aukera
polit bat eskaini dute
lezeetan. Alex de La
Iglesiaren Las brujas
de Zugarramurdi fil-
meko eszena batzuk
grabatzeko aukera
izan da eta ondotik,
grabaketa hori parte
hartzaileei oparitu die-
te. Norbaitek parte
hartu nahiko balu,
bertze bi saio ere egi-
teko asmoa dute. Irai -
laren 3an, larunbata
izanen da lehenbizi-
koa eta urriaren 2an
bigarrena.Interesa
duenak  948 599094
telefonora deituta ize-
na eman beharko du.
Dohainik da.

KULTURA

‘Las brujas de
Zugarramurdi’ko
pasarteak 
antzezteko
aukera lezeetan

UTZITAKO ARGAZKIAI
36 etapatan banatuta, martxotik urrira bitartean Euskal Herria ezagutzeko aukera.

ARGAZKIA: KORO IRAZOKI

Berrikuntzez betetako bestak izan dira aurtengoak
Balantze baikorra dugu aurtengo bestetakoa. Berrikuntzak ongi funtzionatu du-
te: ahate-jokoa Maxintxeneko belategira pasatu zen, eta hoberako izan da; me -
xikar talde bat izan genuen arratsalde batez, eta plaza bete zuten. Nola maite
ditugun kantu mexikarrak euskaldunok! Haurren pilota txapelketa ere berresku-
ratu da eta afizioa badagoela ikusi da (argazkian finalistak). Bertzalde, herriko
bi musika taldek, Zer nahi eta Toomatxa taldeek, kontzertu bat eskaini zuten,
sekulako giroa muntatuz. Eguraldi aldetik denetatik izan dugu beroa, denbora
goxoa eta euria, baina ekitaldi guztiak normaltasunez egin ahal izan dira.

ARGAZKIA: KORO IRAZOKI

Biarritz Olimpique taldekoen bisita
Uda honetan bisitari aunitz izan ditugu herrian eta
tartean maila goreneko kirolariak ere bai. Uztaile-
ko azken egunetan sorpresa polita izan genuen,
Biarritz Olimpique errugbi taldeko kideak izan bai-
kenituen Graxiana aterpetxean prestaketa kon -
tzentrazio bat egiten. Beraien artean Donostiako
Asier Usarraga errugbilari famatua omen zegoen.



HERRIZ HERRI | 39
ttipi-ttapa | 669 zk.

2016.09.01

Gauero
karrikak
animatuko
dituzte
musikariek

Joana GERENDIAIN
Usaian bezala, bortz

eguneko bestak anto-
latu ditu Sarako Besten
Komiteak. Karriketan
animazioa, ikusgarriak,
dantzaldiak, musika...
guztion gozarri izanen
dira. 

LARUNBATA, BURUILAK 10
• 09:00 Ball-Trap Plaxi -
denbordan.
• 09:00 Basurde Zaha -
rren txapelketa Errug-
bi Zelaian. 
• 17:00 Sarakorrika.
• 21:30 Polekeleke txa-
rangaren animazioa.
• 23:00 Muyayo Rif tal-
dearen kontzertua.
• 00:00 Mikel H Dja. Gau
guzian karrikak ani-
matuko dituzte Iparral -
deko gaiteroek eta In-
cansables txarangak.

IGANDEA, BURUILAK 11
• 10:00 Meza nagusia
Urruñarrak klikarekin.
Itzulin itzuli Mariñelak
tanborradarekin eta
gaiteroekin.
• 10:30 Luzean errebo-
teko partidak. Doniba-
ne Lohizune Angelu-
ren aurka.  
• 16:00 Kornelio akor-
deoi eskolaren ema-
naldia.
• 16:30 Desfilea plazan:
gaiteroak, joaldunak
eta ahate jokoa.
• Ondotik, Herri Kirolak.
• 19:00 Aperitifa Sara-
ko kantariek alaituta.

• 22:00 Xiberotarrak 
 taldearen kantaldia.
• 23:00 Su zerria.
• 23:45 Dantzaldia Ho-
lako taldearekin. Los
Incognitos taldeak kar-
rikak animatuko di-
tuzte.

ASTELEHENA, BURUILAK 12
• Karriken alaitzea Gai-
tero eta Txistulariekin.
• 10:30 Gipuzkoako se-
lekzioa Iparraldeko se-
lekzioaren aurka Lu-
zean errebotean.
• 13:30 Zikiro jatea Ol-
hain ikastorak antola-
tua kiroldegian. (Aurrez 
erreserbatu eta gaine-
rako txartelak buruila-
ren 12an 10:30ean Her-
riko Etxe  ko ostatuan
salduko dira.
• 16:30 Go rritirekin jo-
koak errebotean.
• 17:00 Esku polita txa-
pelketako finalerdie-
tako lehenbiziko par-
tidak.
• 18:00 Esku polita txa-
pelketako finalerdie-
tako bigarren partidak.
• 18:30 Euskal dantzak
Zazpiak bat taldeko

 trikitilariekin.
• 20:00 Aperitifa musi-
kariekin eta Saranga
taldearekin.
• 22:00 Kantaldia Aire
Ahizpekin.
• 23:00 Dantzaldia Jo-
selu anaiak taldeare-
kin. Gau guztian karri -
kak animatuko ditu Sa-
ranga txarangarak.

ASTEARTEA, BURUILAK 13
• Karriken alaitzea Gai-
tero eta Txistulariekin.
• 09:00 Pasakako lagu-
nak Tour trinketean.

• 10:30 Luzean errebo-
tean Spuc Noizbaten
aurka. 
• 17:30 Joko Garbia
erre botean Lehen par-
tida Sarako Izarra pilo-
ta eskolako gazteekin. 
• 18:15 Helduen parti-
da: Frantziako Txapel-
ketako errebantxa. 
• 18:15 Helduen parti-
da. Hardoy Saint Pa-
laisen aurka.
• 19:00 Mutxikoak Kux-
kuxtu txarangarekin.
• 20:00 R Gaua gaz-
tetxean.

• 20:30 Aperitifa Trikiti-
lariekin.
• 22:00 Dantzaldia Ko-
loka taldearekin. Gau
guztian karrikak ani-
matuko ditu Kuxkux-
tu Txarangak.

ASTEAZKENA, BURUILAK 14
• Karriken alaitzea gai-
tero eta txistulariekin.
• 09:00 Sarako Azien-
da prima Trinketeko
zabaldegian.
• 10:30 Gizonen Xoko
Txapelketaren erre-
bantxa Trinketean.
• 11:30 Emakumeen Xo-
ko Txapelketaren erre -
bantxa Trinketean.
• 13:00 Puzgarriak.
• 17:00 Euskal Herriko
Bestetako Esku Pilo-
ta Txapelketako fina-
la.Trinketean eta pla-
zan bertsulariak: Amets
Arzallus, Odei Barroso
eta Xumai Murua. Gai
emaile: Karlos Aizpu-
rua. Zozketa. 
• 19:30 Aperitifa Zort’zi-
bururekin. 
•22:00 Elektro txaranga.
• 23:00 Suziriak.
•23 :30  Dan tza ld ia
 Herritmo taldearekin.

KULTURA � BURUILAREN 10ETIK 14RA

Bortz eguneko besta lehertuko da
buruilaren 10ean

SARA
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Xabier 
IPARRAGIRRE MINDEGIA

Ezkurran, 2016ko uztailaren 30ean,
39 urterekin.

Ttikitatik ikusi izan duzu
bizian dauden trabak

horregatik eduki dituzu
momentu on eta txarrak,

hala ere beti gogoan izanen dugu
zure guttun, poesi ta irrifarrak.

ZURE LAGUNAK

Mª Carmen MINDEGIA MINDEGIA
Ezkurran, 1988ko abuztuaren 2an, 37 urterekin.

Xabier IPARRAGIRRE MINDEGIA
Ezkurran, 2016ko uztailaren 30ean, 39 urterekin.

Goiz joan zara
ama bezalaxe,

gure bihotza penaz betea, 
gelditzen zaigun itxaropena

egun batean berriro elkartzea.

ZURE FAMILIA

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA

Irailaren 11n
bukatzen da
ERRAN.EUSen
argazkiak
aurkezteko
epea

TTIPI-TTAPA

Eskualdeko paisaiak,
bestak, herritarrak, ani-
maliak... ez ote dira urru -
tikoak bezain ederrak?
Guk baietz uste dugu
eta horregatik, eskual-
dean ateratako udako ar-
gazki ede rrenaren bila le-
hiaketa antolatu dugu
ERRAN.EUS webgune-
an. 

Lehiaketan parte
hartzeko  ERRAN.EUS
atarian sartu behar da
eta bertan lehiaketaren
berri emanez ageri den
laukitxoan klik eginez
lehiaketako atalean sar-
tuko zarete. Bertan, ar-
gazkiak bidaltzeko au-
kera eta aurkeztu dire-
nak ikustekoa izanen
duzue.

BI IRABAZLE: 
BAT ERABILTZAILEEK
HAUTATUA, BERTZEA
EPAIMAHAI BATEK
Lehiaketan bi ira-

bazle egonen dira. Sa-
ri nagusia, epaimahaiak
aukeratuko du eta bi-
garrena webguneko

erabiltzaileek erabaki-
ko dute, irailaren 11tik
25era webgunean ber-
tan botoa emanda.
Lehen saria irabazten

duenak Itzaltzu-Iratiko
Oihanean dagoen Be-

saro Landahotelean 2
lagunentzako astebu-
ruko egonaldia irabazi-
ko du eta bigarren sa-
ria Etxalarko bentan 2
lagunentzako otordua
izanen da. Horretaz ga-

in, parte hartzen dute-
nen artean, Baztango
Zaporeak produktuekin
osatutako saskia zozke-
tatuko da. Animatu eta
bidali argazkiak edo
eman botoa!

LEHIAKETA � ERRAN.EUS WEBGUNEAN

Eskualdean
ateratako udako
argazki
ederrenaren bila

Lehiaketan aurkeztu dituzten argazkietako batzuk. ERRAN.EUSen daude ikusgai guztiak.
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HERIOTZAK
Mari Carmen Danboriena Sanzbe-
rro, Elizondokoa, uztailaren 21ean, 92
urte.
Dámaso Mendiburu Beola, Zugarra-
murdikoa, uztailaren 21ean, 68 urte.
Mari Carmen Pellejero Belio, Lesa-
kakoa, uztailaren 23an, 75 urte.
Patxiku Aranburu Mikelarena, Etxa-
larkoa, uztailaren 24an, 81 urte.
Juan Ramon Zubiria Leiza, Lesaka-
koa, uztailaren 26an, 47 urte.
Paquita Juanenea Lasarte, Saldias-
koa, uztailaren 26an, 74 urte.
Ramon Apezetxea Zubiri, Goizueta-
koa, uztailaren 28an, 85 urte.
Esther Gonez Irazoki, Elizondokoa,
uztailaren 28an, 87 urte.
Xabier Iparragirre Mindegia, Ezku-
rrakoa, uztailaren 30ean, 39 urte.
Jesus Maria Irigoien Irigoien, Erra -
tzukoa, uztailaren 31n, 63 urte.
Felipa Telletxea Arozamena, Narbar-
tekoa, abuztuaren 3an, 88 urte.
Sor Apolonia (Aurora) Mozo Bakai-
koa, Elizondon, abuztuaren 3an, 95
 urte.
Maria Josefa Sagarzazu Elizegi,
 Elizondokoa, abuztuaren 4an, 99 urte.
Eladia Bueno Trullenque, Elizondo-
koa, abuztuaren 4an, 92 urte.
Miguel Mendiburu Arizaleta, Orabi-
dekoa, abuztuaren 5ean, 59 urte.
Gabriel Lazkano Sestorain, Leitza-
koa, abuztuaren 8an.
Ignacio Perugorria Arretxea, Bera-
koa, abuztuaren 9an, 79 urte.
Agapito Morante Urdiales, Elizondo-
koa, abuztuaren 9an, 84 urte.
Francisco Graziarena Mitxeltorena,
Sun billakoa, abuztuaren 10ean, 95 urte.
Martin Elizondo Mitxelena, Sunbilla-
koa, abuztuaren 16an, 74 urte.
Sor Emilia (Placida) Azanza Ataun,
Elizondokoa, abuztuaren 16an, 88 urte. 
Maria Pilar Celaya Iriarte,Lesakakoa,
abuztuaren 17an, 66 urte.
Asuncion Laurnagaray Vertiz,Elizon-
dokoa, abuztuaren 17an, 94 urte.
Joxe Mari Hernandorena Mariezku-
rrena, Leitzakoa, abuztuaren 19an.
Mikaela Dendarieta Larraya, Lesa-
kakoa, abuztuaren 19an, 79 urte.
Pedro Elizalde Elizalde, Zubietakoa,
abuztuaren 19an, 78 urte.
Maria Josefa Agirre Irazoki, Berakoa,
abuztuaren 19an, 92 urte.
Mari Carmen Ruiz Santamaria,Donez-
tebekoa, abuztuaren 21ean, 79 urte.
Angel Ariztia Arburua, Urdazubikoa,
abuztuaren 22an, 59 urte.
Santiago Leiza Ordoki, Elizondokoa,
abuztuaren 22an, 86 urte.

Xuban Baraibar Inda, Arraizkoa, uz-
tailaren 24an.
Enai Mujika Loiarte, Goizuetakoa, uz-
tailaren 22an.
Maialen Almandoz Retegi, Igantzi-
koa, abuztuaren 3an.
Araitz Mitxelena Loinaz, Igantzikoa,
abuztuaren 11n.
Laia Mariezkurrena Arrieta,Sunbilla-
koa abuztuaren 9an.
Martxel Ibarra Lanz,Sunbillakoa, abuz-
tuaren 13an.
Jokin Etxeberria Garzia, Lesakakoa,
uztailaren 17an.
Luar Almandoz Etxarte, Lesakakoa,
uztailarean 24an.

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

EZKONTZAK SORTZEAK
Francisco Javier Apezetxea Loiarte
etaKaren Lissette Romero Campos,
Goizueta eta Nikaraguakoa, uztailaren
12an.
Ngone Sow eta Alazne Altxu Aroze-
na, Senegal eta Iturengoa, uztailaren
5ean.
Tomas Garcia Garcia etaMatilde Iba-
rrola Manterola, Iruñekoak, uztailaren
16an, Iturenen.
Jose Ariztegi Irigoien eta Joakina
San Sebastian Izeta, Etxalar eta Ur-
nietakoa, uztailaren 16an.
Javier Paskual Alzaga Zaporta eta
Miren Olaetxea Indaburu, Irun eta
 Etxalarkoa, uztailaren 30ean.

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

.

Patxiku 
ARANBURU

Etxalarren hil zen, 2016ko uztailaren 24ean,
81 urte zituela.

Argi bat itzali da hemen lurrean
berri bat biztu da han zeru ederrean
gure oroimenean izanen zara betiko

ez agurrik, ez adiorik,
gero arte baizik.

ETXEKO FAMILIA

Miguel 
AROZENA IRIBARREN

Donezteben, uztailaren 5ean, 83 urterekin
83 Udaberritan eman digun umorea, 
83 udaberrietan loratu den landarea, 

joan egin da gure atautxi, alai eta dotorea. 
Beti indartsu zailtasunen artean, 

ez du etsi bere bidean, 
irrifarre batekin denen aurrean.

Bihotzean leku bat dugu beti zuretzat gordea. 
Gurekin geldituko dira betirako 

elkarrekin pasatu ditugun lagunarte atseginak.

ETXEKOAK
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9-4 irabazi zion
abuztuaren 6ko
finalean
Donezteberi

TTIPI-TTAPA | ARRAIOZ
Baztan-Errekako 37.

Laxoa txapelketaren fi-
nala jokatu zen abuztua-
ren 6an Arraiozen eta
iaz bezala, Irurita Mige-
lene suertatu zen txapel -
dun, Doneztebe The
Moment taldeari 9-4 ira-
bazita. Azken hiru urte -
e tan final berdina erre-
pikatu da eta lehenbizi-
koa doneztebarrek ira-
bazi baldin bazuten ere,
azken biak baztanda -
rrentzat izan dira.
Irurita Miguelena tal-

dean, Xabi Barberena
sakalaria, Gorka Urta-
sun numeroa eta Jago-
ba Ramos eta Egoitz
Prim laurdenak aritu zi-
ren. Azpitxapeldun izan
zen Doneztebe The Mo-
ment taldearekin Pascu-
al Bertiz sakalaria, Kol-
do Legarra numeroa eta
Jokin Arraztoa eta Ja-
vier Bertiz laurdenak. 

Lehenbiziko hiru jo-
koak iruritarrek egin zi-
tuzten arren, hiruna ber-
dintzea lortu zuten do-
neztebarrek. Berriz ere
hiru joko segidan egin
eta 6-3 aitzineratu ziren
Iruritakoak. 6-4koa egin
zuen Doneztebek, bai-
na ho rtxe gelditu ziren,
Iruritak azken hiruak se-
gidan egin eta eraman
baitzuen txapela.
Xabier Barberena sa-

kalariak jaso zuen fina-
leko jokalari onenari Mi-

kel Eizagirre zaleak
ematen dion saria. Xo-
tero Etxandi Arraiozko
alkateak eta Mikel Or-
tega Baztango jardune-
ko alkateak jarri zizkie-
ten txapelak irabazleei;
bigarren postuko sari-
ak Nafarroako Pilota Fe-
derazioko eta Nafarroa-
ko Kirol eta Gaztedia-
ren Institutuko ordezka-
riek eman zizkieten do-
neztebarrei, Pilotarien
Batzarrako presidente-
ak hirugarren sailkatuei

eta  Manuel Hernandez
Autak laugarrenei.

ARRAIOZ HIRUGARREN
Hirugarren postura-

ko norgehiagokan, ber -
tzalde, Arraioz Sagar-
dia taldeak (Mikel Min-
degia, Xabier Mihura,
Aritz Alunda eta Xabier
Maritorena) irabazi zion
Irurita Biek taldeari (Jo-
seba Ur tasun, Guiller-
mo Etxe n ike,  Iñak i
Etxan di eta Miguel Bi-
degain).

LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXVII. TXAPELKETA

Hamaikagarrena ere irabazi du
Iruritak laxoa txapelketan

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Iruritako sakalaria, Xabi Barberena izendatu zuten finaleko jokalari onena.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Txapeldun eta txapeldunordeak, agintari eta laguntzaileekin batera.

GAZTE TXAPELKETAK

Gaztetxo eta
gazteak azken
txanpan sartuak

TTIPI-TTAPA
Heldueei txanda

hartuz, gazte eta gaz-
tetxoak ere ari dira
udan beraien txapel-
ketak jokatzen. Gazte
mailan bortz talde ari
dira eta gaztetxoen
mailan zazpi. Ligaxka-
ko sailkapenaren ara-
bera, gazte mailan bi
lehenbizikoek jokatu-
ko dute finala irailaren
17an Arraiozko plazan.
Gaztetxoen mailan,
berriz, finalerdiak ira-
ilaren 3an eta 10ean
jokatuko dituzte eta fi-
nala, hauek ere hila-
ren 17an Arraiozen.

1980 IRURITA
1981 DONEZTEBE
1982 DONEZTEBE
1983 OIZ
1984 OIZ
1985 DONEZTEBE
1986 DONEZTEBE
1987 DONEZTEBE
1988 OIZ
1989 DONEZTEBE
1990 OIZ
1991 IRURITA
1992 DONEZTEBE
1993 IRURITA
1994 DONEZTEBE
1995 DONEZTEBE
1996 DONEZTEBE
1997 DONEZTEBE
1998 DONEZTEBE
1999 ARRAIOZ
2000 DONEZTEBE
2001 ARRAIOZ
2002 IRURITA
2003 DONEZTEBE
2004 IRURITA
2005 DONEZTEBE
2006 DONEZTEBE
2007 IRURITA
2008 DONEZTEBE
2009 ARRAIOZ
2010 IRURITA
2011 IRURITA
2012 IRURITA
2013 DONEZTEBE
2014 DONEZTEBE
2015 IRURITA
2016 IRURITA

� TXAPELDUNAK
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Donato
Larretxea da
sari hau gehien
irabazi duena

TTIPI-TTAPA
Ramon Latasa zena-

ren omenez, hamabos-
garren aldiz, aizkora txa-
pelketa egin zuten abuz -
tuaren 13an Sunbi llan.
Beti bezala, aizkolaririk
onentsuenak gonbida-
tu zituzten eta bortz bi-
kotetan banatuta, saio
ederra eskaini zuten.
Jendeak ere ez zuen
hutsik egin, eta beroa-
ren beldurrik izan gabe,

jendetza bildu zen fron-
toian.
Hamar kanaerdiko

eta 60 ontzako bertze
sei ebaki behar izan zi-
tuzten aizkolariek eta la-
nak akitzen azkarrenak
Xabier Orbegozo Arria
V.a (Errezil, Gipuzkoa)
eta Joseba Otaegi (Zi-
zurkil, Gipuzkoa) izan zi-
ren. 22 minutu eta 15
segundoz akitu zituzten
lanak. Bortz segundo-
ko aldea atera zieten bi-
garren gelditu ziren Ai -
tzol Atutxa (Dima, Biz -
kaia) eta Ugaitz Muger -
tza ri (Mutriku, Gipuz -
koa). Hirugarren biko-
tea Donato Larre txea

(Arantza) eta Iker Vicen-
te (Otsagabia, Nafarroa)
izan zen, laugarren Jon
Rekondo eta Ruben
Sa ralegi leitza rrak gel-
ditu ziren eta bosgarren
Iñaki Azurmendi (Arria-
ran, Gipuzkoa) eta Jon
Irazu (Zizurkil, Gipuz -
koa). 

LARRETXEAK
ZAZPI GARAIPEN
Palmaresa kontuan

hartuz, Donato Larretxe-
ak zazpi aldiz irabazia
du Ramon Latasa Sa-
ria, Floren Nazabalek sei
aldiz eta Miel Mindegi-
ak bortz alditan. 

AIZKORA � ABUZTUAREN 13AN SUNBILLAN

Arria V.a eta 
Otaegi nagusi 
XV. Ramon Latasa
Sarian

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL 
Latasa Sariko partehartzaileak goitian eta irabazleak beheitian

SAILKAPENA
1 Joseba Otaegi-Arria V.a 22:15
2 Aitzol Atutxa-Ugaitz Mugertza 22:20
3 Donato Larretxea-Iker Vicente 24:52
4 Jon Rekondo-Ruben Saralegi 25:51
5 Iñaki Azurmendi-Jon Irazu 28:26

Marka berria ezarri du Xanta Souza 
lesakarrak Sunbillan

TTIPI-TTAPA
Gelditu gabe, lanean segi -

tzen du Xanta Souzak eta be -
rriz ere bertze marka bat egin
du. Sunbillan, XV. Ramon La-
tasa Sariaren barne, 50 kiloko

txin gak esku banatan hartuta,
sei plaza egin zituen, 17 me -
tro eta 50 zentimetro. Gisa ho-
netara, lehendik berak ezarri-
tako marka hobetu du lesaka -
rrak.  

Tona erdia bizkarreratu du 
Inaxio Perurena leitzarrak

TTIPI-TTAPA
Inaxio Perurenak ere mar-

ka berria ezarri zuen Sunbi llan,
Ramon Latasa Memorialean.
280 eta 220 kiloko ha rriekin
aritu zen, guztira tona erdia ja-

sotzeko. 280 kilokoa bi eskue-
kin altxatu zuen eta 220koa es-
ku bakarrarekin. Orain  arte
inork ez zuen halakorik egina,
hiru eskurekin 500 kilo altxa -
tzea. 
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Fernando
Etxegarai
hirugarren
izan da

TTIPI-TTAPA
Bero haundiari au rre

eginez, Joseba Larral-

de beratarra izan da aur-
ten ere Sarako kontra-
bandisten lasterketa
egiten bizkorrena. Joan
den abuztuaren 21ean
egin zen lasterketa eta
34 korrikalarik hartu zu-
ten parte. 8,4 kilome -
troko ibilbidea osatu be-
har izan zuten, tartean,

Zazpi Fagoko gainera
igoz (522 metro). Gaine -
ra, ibilbidearen hasiera-
ko eta bukaerako me -
troetan zakua bizkarre-
an eraman behar izan
zuten. Gizonezkoek
zortzi kiloko zakua eta
emakumezkoek lau ki-

lokoa. Ez da hau pro-
baren berezitasun ba-
karra, gal tza urdinak eta
kamiseta txuriarekin
ateratzea ere ezinber -
tzekoa baita .

2014an bezala, Be-
rako gaztea nagusitu
zen, 40 minutu eta 34

segundoko denbora
eginda. Biga rren Levoy
Guillaume gelditu zen
(40:51) eta lasterketa
hau zortzi aldiz irabazia
duen Fernando Etxega-
rai beratarra (41:12) hi-
rugarren helmugaratu
zen. 

17 txapel
irabaziak
dituen
Fernando
Etxegaraiaren
aitzinetik
gelditu da 21
urteko gaztea

TTIPI-TTAPA
Arantzako besten

barne, abuztuaren 16an
jokatu zen Nafarroako
Koxkor Biltze txapelke-
ta. Zazpi kirolari aritu zi-
ren lehian, eta horieta-
tik bortz eskualdekoak.
1,25 metroko tarteare-
kin, bi lerrotan paratu-
tako 50 koxkorrak bil -
tzen bizkorrena Unai
Iantzi 21 urteko Anizko
gaztea izan zen. 6 mi-
nutu eta 15 segundo be-

har izan zituen lanak bu-
katzeko. 17 txapel ira-
baziak dituen Fernan-
do Etxegarai beratarra-
ri zortzi segundoko al-
dea atera zion. Hala, be-
ra izanen da irailaren 3an
Donostian jokatuko den
Zazpi Herrialdeen Txa-
pelketan koxkorrak bil -
tzen Nafarroa ordezka-
tuko duena.
Eskualdeko gainera-

ko kirolariei dagokienez,
Iñigo eta Andoni Lasa-
ga etxalartarrak lauga -
rren eta seigarren gel-
ditu ziren, hurrenez hu -
rren, eta Mikel Iantzi eli-
zondarra zazpigarren. 

«SORPRESA IZAN DA»
Unaik berak txapela

soinean, kontent zegoe-
la onartu zuen, baina
«sorpresa» izan zela ere
aitortu zuen txapelketa -
ren ondotik: «Fernando -

ri irabaztea ustekabeko
haundia izan da». Gaz -
tea bada ere, badu kox-
kor biltzen esperientzia.
10-11 urterekin Basa-
buruko taldearekin ha-
si zen herri kiroletan eta
Nafarroako txapelketan
bosgarren finala izan du
aurtengoa.

KOXKORRAK � ABUZTUAREN 16AN ARANTZAN

Anizko Unai Iantzik irabazi du
Nafarroako koxkor biltze txapelketa

ARGAZKIA: XAGU, LESAKA
Ezkerretik hasita, Fernando Etxegarai, Unai Iantzi eta Imanol Kañamares.

ARGAZKIA: TELLETXEA 
Lasterkariak Sarako Kontrabandisten lasterketan.

SAILKAPENA
1 Unai Iantzi (Aniz) 06:15

2 Fernando Etxegarai (Bera) 06:23

3 Imanol Kañamares (Arostegi) 06:28

4 Iñigo Lasaga (Etxalar) 06:50

5 Iñaki Ekisoain (Berriozar) 06:52

6 Andoni Lasaga (Etxalar) 06:58

7 Mikel Iantzi (Elizondo) 07:09

LASTERKETAK � ABUZTUAREN 21EAN SARAN

Joseba Larraldek
bigarrenez irabazi
du Sarako
kontrabandisten
lasterketa
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Eskualdeko
hainbat kirolari
ariko dira
lanean

TTIPI-TTAPA
Aurten Donostiako

Sagues auzoko zabal-
gunean jokatuko da Eus-
kal Herrialdeen Arteko
Herri Kirol Txapelketa.
Larunbat honetan, irai-
lak 3, egina da hi tzordua,
arratsaldean, eta euria
eginez gero, Atano III.a
pilotalekuan izanen da.
Nafarroako taldearekin,
eskualdeko hainbat ki-
rolari ariko dira.
Sokatiran, 640 kiloko

kategorian, Lesakako
Beti Gaztekoak ariko  di-
ra; koxkor bil tzen Anizko
Unai Iantzi  ariko da: 1,25

metrotara paratutako 50
koxko rrak bildu behar-
ko ditu; lasto altxatzen
Amaiurko Iñigo Goie-
netxe ariko da. 45 kilo-
ko lastoa ahalik eta ge-

hien altxa tu beharko du
bi minutuz. Ha rriarekin
Xabier Ariztegietxalar -
ta  rra ariko da eta 100 ki-
loko ha rriari ahalik eta
altxaldi gehien eman be-

harko dizkio bi minutuz.
Txin gekin, Miguel An -
gel Sukuntza leitzarra
ariko da. 50 kiloko txin -
ge kin ahalik eta plaza ge-
hien egin beharko ditu.

Nafarroako taldea
osatuko duten gainera-
ko kirolariak hauek iza-
nen dira: ingude altxa -
tzen Imanol Martin (Be -
rrio zar) ariko da eta 18
kiloko ingudeari ahalik
eta altxaldi gehien eman
beharko dizkio; orga jo-
koan Albaro Zugarron-
do (Iruñea) ariko da; 80
kiloko zakuarekin Iñaki
Iraizoz (Esain), Oskar
Aguas (Berriozar) eta 
Oier Aizkorbek (Berrio-
zar) 360 metro egin be-
harko dituzte; arpanean 
Iñaki eta Josetxo Barbe -
renak (Iraizoz) 45 on tza -
ko enborrari 10 ebake-
ta eman beharko dizkio-
te eta aizkoran Iker Vi-
cente (Otsagabia) ariko
da, 45 ontzako lau en-
bor moztu beharko
 ditu. 

HERRI KIROLAK � DONOSTIAN IRAILAREN 3AN

Euskal Herrialdeen Arteko Herri Kirol
Txapelketa jokatuko dute larunbatean 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Miguel Angel Sukuntza leitzarrak Nafarroako taldea ordezkatuko du txingekin. 

Jon Telletxea
eta biek mailaz
igotzea lortu
dute

TTIPI-TTAPA
Ezkurrako besten

bar ne, abuztuaren 14an
jokatu zen Nafarroako
III. Mailako Aizkora Txa-
pelketaren finala. Bost
aizkolari aritu ziren la-

nean eta 45 ontzako bi
enbor eta beste bi ka-
naerdiko moztu behar
izan zituzten. Guztietan
bizkorrena Patxi Minde-
gia zubietarra izan zen
(09:54.48) eta bere on-
dotik Beintza-Labaien-
go Jon Telletxea geldi-
tu zen (10:51.27). Hiru-
garren postua Uharte
Arakilgo Iker Gorritiren -
tzat izan zen. Lauga rren
postuan, Beintza-La -

baien go Jesus Etxebe -
rria gelditu zen eta bos-
garren postua ere Bein -
tza-Labaienera joan
zen, Jacinto Etxekona-
nearentzat izan baitzen. 
Lanak bukatzen le-

henbizikoak izateagatik
Pa txi Mindegiak eta Jon

Telletxeak mailaz igo -
tzea lortu dute. Hala,

Nafarroako II. Mailan ari-
ko dira.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA 
Argazkian, erdian, Nafarroako III. Mailako Aizkora Txapelketaren finalean lehenbiziko hiru
postuetan gelditu direnak.

AIZKORA � ABUZTUAREN 14AN EZKURRAN

Patxi Mindegia
garaile Nafarroako
III. mailako
txapelketan

SAILKAPENA

1 Patxi Mindegia (Zubieta) 09:54.48

2 Jon Telletxea (Beintza-Labaien) 10:51.27

3 Iker Gorriti (Uharte Arakil) 11:38.30

4 Jesus Etxeberria (B. Labaien) 11:55.02

5 Jacinto Etxekonanea (B. Labaien) 14:17.87
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Erakusketak
DONEZTEBE
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 5era arte.

SARA
Eskuen Lana elkartearen
lanak ikusgai

Irailaren 1tik 5era Lur Berri
Gelan 10:00etatik aitzinera.
Sarrera  dohainik.

ERATSUN
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 8tik 11ra.

BERA
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 13tik 20ra.

Ikastaroak
LESAKA
Haurren garapen atipikoaz
ikastaroa

Irailaren 23an eta 24an. 
Nafarroako Unibertsitateko
Publikoak Garapen atipikoa
duten haurren prozesu inklu-
siboa hezkuntza eta gizarte
sistema eleaniztun batean
ikastaroa eskainiko du
 Harriondoa Kultur Etxean. 

GOIZUETA
Biodantza saioak

Irailaren 16an eta 24an
Udaletxeko Ganbaran. Iraila-
ren 16an 16:30etik 18:00eta-
ra eta irailaren 24an
10:30etik 12:00etara.

Ikuskizunak
BERA
Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen Amalur

Irailaren 24an Eztegara pilo-
talekuan, 18:00etan. Sarre-
rak irailaren 1etik aitzinera

salgai, 7  eurotan.

Lehiaketak
ESKUALDEA
Udako argazki lehiaketa

Irailaren 11ra arte aurkez
daitezke erran.eus atarian.
TTIPI-TTAPAk hartzen duen
eremuan sortu edo bizi eta 
16 urtetik goitikoentzat da.
Argazkiak eskualdean atera-
takoak izan behar dute. 

ESKUALDEA
Argazki, margo eta
marrazketa lehiaketa
Arkupeak-eko bazkideentzat

Irailaren 30era arte aurkez

daitezke. Lehiaketako oina -
rriak arkupeak.com-en.

Kontzertuak
LEKAROZ
Txuribeltz festibala

Irailaren 2an eta 3an Baz -
tango Blues Elkarteak anto-
latuta, Lekarozko aterpean.
Xehetasunak 32.  orrialdean.

SARA
Larrun Kanta abesbatza

Irailaren 6an elizan,
21:30ean. Sarrera 10 euro,
14 urtetik beheitikoek doan. 

BAZTAN | 2016.09.02-03
Txuribeltz Festibala blues musika maite
dutenentzat   

Baztango Blues Elkarteak antolatuta, le-
henbiziko aldiz, musika mota honen hain -
bat kontzertu entzuteko aukera izanen
da irailaren 2an eta 3an Lekarozko ater-
pean. 

Kontzertuak

SARA | 2016.09.01-05
Eskuen Lana elkartearen lanak ikusgai
izanen dira

Irailaren 1etik 5era bitarte Eskuen Lana
elkartekoek egindako artisauen lanak
ikusteko aukera izanen da Lur Berri ge-
lan, 10:00etatik aitzinera. Sarrera dohai-
nik izanen da.

Erakusketak

BERA | 2016.09.24
Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
‘Amalur’ ikuskizuna Beran

Amalur ikuskizunaren azken saioa Beran
eskainiko dute Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazo ezagunek. Irailaren 24an Eztegara
frontoian izanen dira, 18:00etan. Sarrerak
irailaren 1etik aitzinera erosten ahalko dira.

Ikuskizunak

irailak 1 - 15

PROPOSAMENA
ARESO
Bederatzigarren aldiz 
Mendi Martxa

Aresoko plazatik abiatuta, Uli-
zar, Urkita, Pagozelai eta Lau
Mugarietatik (Guratz) pasatu
beharko dute irailaren 4an Are-
soko Mendi Martxara joaten
diren mendizaleek. 21 kilo-
metro eta 1.250 metroko des-
nibela duen ibilbidea da aur-
ten bederatzigarren aldiz an-
tolatu dutena. Izen-ematea
aurretik internetez (12 euro
ordainduta) edo egunean be-
rean egin daiteke (15 euro or-
dainduta). Probaren ondoren,
opariak eta paella dastatze-
ko aukera izanen dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Atsulai abesbatzaren
kontzertua

Irailaren 9an elizan,
21:30ean. Sarrera 8 euro eta
15 urtetik beheitikoek doan.

Bestak
ARRAIOZ
Herriko bestak

Irailaren 2tik 5era. 
Xehetasunak 36. orrialdean.

ERATSUN
Herriko bestak

Irailaren 3tik 7ra. 
Xehetasunak 27. orrialdean.

ARANTZA
Eguzkialdeko bestak

Irailaren 3an auzoko bestak.
Xehetasunak 18. orrialdean.

OIZ
Herriko bestak

Irailaren 8tik 11ra. 
Xehetasunak 26. orrialdean.

ELBETE
Herriko bestak

Irailaren 9tik 14ra. 
Xehetasunak 35. orrialdean.

SARA
Herriko bestak

Buruilaren 10etik 14ra. 
Xehetasunak 39. orrialdean.

ETXALAR
Urritzokietako bestak

Irailaren 14an, 18an eta
21ean Santa Krutzak. Xehe-
tasunak 17. orrialdean.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 16an eta 17an. 
Bi egunez hainbat ekitaldi.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Basurde peña motorzalearen
urteurrena

Irailaren 17an eta 18an.

Azokak
SARA
Ekoizle, artisau eta
sortzaileen azoka

Ortziralero 16:30etik
20:30era frontoian. 

Artisau, sortzaile eta
komertzianteen azoka

Astelehenero 09:00etatik
aitzinera plazan. 

Kirol hitzorduak
ARESO
IX. Mendi Martxa

Irailaren 4an. 21 kilometro
eta 1.250 metroko desnibela
duen ibilaldia. Xehetasunak
30. orrialdean.

IGANTZI
XXVI. Mendi Bizikleta
Ibilaldia

Irailaren 4an. Helduentzako
bi ibilbide aukeran,
09:00etan abiatuta. Haur eta
koxkorrentzako ere ibilbidea,
10:00etan abiatuta. Xeheta-
sun gehiago 19. orrialdean.

SARA
Sara Korrika lasterketa

Buruilaren 10ean 
12 kilometroko lasterkaldia,
17:00etan abiatuta.

LEITZA
Plazaolako naturbideen
maratoia eta maratoi erdia

Irailaren 11n. Xehetasunak
29. orrialdean.

ZUGARRAMURDI
‘Bidea 2016’ ekimenaren
baitan ibilaldia

Irailaren 17an ailegatuko da
Euskal Herria mendiz mendi
zeharkatzen duen ibilaldia,
Donostia 2016ren barne.

BAZTAN
Mendigoizaleen ateraldia

Irailaren 17an eta 18an 
ateraldia Pirinioetara. 

Oizko gazte saltsero bat». Horixe erranez aurkeztu digu Lau-
rendi Zelaietak bere burua. 20 urte ditu eta kontatu digunez ,

gurpilekin eta motorrarekin lotutako guztia maite du: «motorrean 
eta kotxean ibiltzea gustatzen zait, rallyetara joatea...». Gainera -
tu digunez, «ahal denean, rallyetan kopiloto ere ibiltzen naiz,
Urdazubiko Iban Blancorekin». Gaztetxoa zela laxoa txapelkete -
tan aritu zen, baina orain, txapelketak utziak ditu: «lagunarte-
an arratsalde batez jokatzea plan polita da, eta herriko haur eta
gazteak laxoan ari direnean ere hurbiltzen naiz, baina jokatze-
ra baino gehiago ikustera». Errug bia  ere probatu zuen, 16 ur-
terekin, baina orain bertze zaletasunak ditu. Lagunekin egotea
eta besta egitea gustuko duela ere aipatu digu eta laster hasi-
ko diren herriko bestak ere atsegin ditu, nola ez: «kanpoko jen-
derik ez da izaten, baina herriko
jendea biltzen gara, zahar eta
gazte, denok elkarrekin besta
egiten dugu eta herri giro polita
sortzen da». Oizko bestetatik eki-
taldi bat aukeratu beharko balu,
herri bazkariarekin geldituko
omen litzateke: «gosaritik has-
ten gara eta goizetik giro polita
izaten da». Hala ere, bada bes -
tetan faltan somatzen  duen zerbait ere: «lanerako borondatea.
Jendeak ideiak ematen ditu, baina eskua botatzea gostatzen
zaio. Bestetako lanak  sozidadeak egiteko ohitura dago, eta
horrela segitzen du». Eta berak badaki zertaz ari den, Oizko El-
karteko juntan baitago: «16 urterekin bazkide sartu nintzen eta
18 urte nituenetik juntan  nago». 50 bat bazkide omen dira guzti-
ra eta aurten gazte gehia go sartu omen dira juntara. Bestei be-
gira, ahalegin berezia egin dute aurten: «Udalarekin eta herri-
tarrekin, denek elkarrekin zerbait egiten saiatu gara eta ea zer-
bait ateratzen zaigun». Berak garbi baitu «bestak denonak di-
rela eta denok lagundu beharko genukeela». Gainerakoan, he -
rriarekiko duen maitasuna ere agerian gelditu zaio. Oizko txo-
ko politen bat aukeratzeko eskatuta, «Ezpeldegia», erantzun
digu, eta etorkizunera begira zein asmo dituen galdetuta, ho-
nela dio: «orain bezala, segitu nahiko nuke eta posible bada,
hemendik mugitu gabe. Sobera maite dugu gure zoko hau». 

«Bestak denonak dira eta denok
lagundu beharko genuke»

Nire aukera

Laurendi ZELAIETA
Oizko gaztea

«Etorkizunean,
orain bezala segitu
nahiko nuke eta
posible bada,
hemendik mugitu
gabe»
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te bat naiz. Ekainaren
amaiera arte egongo
n in t za teke .  � 634
402040.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

Pisukide bila Bilbon. Le-
sakako 3 lagun, 4. pisu-
kide bila. Pisua Santutxu 
auzoan, 4 gela, 2 komun,
sukaldea eta egongela
ditu. Leioako kanpuse-
ra joateko autobus eta
metro geltokia etxetik bi
m i nu t u t a r a .  � 697
656619/ 677 721685.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONEZTEBE: Zazpi-
gurutze auzoan 39 m2ko
garajea salgai. �676
965394.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko, zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak edo
bertzelako langileak be-
har dira. �699 382673.
Neska bat behar da Ul -
tzamako jatetxe bate-
an abuztuan eta irailean
lanerako. �667 252373.
IGANTZI. La Villa jate -
txean zerbitzaria behar
da, barran eta mahaiak
zerbitzatzen esperien tzia
duena. Sukaldari lagun -
tzailea ere bai. �634
592788.
IBARDIN. Zerbitzari bat
behar da Mendi Mendian
Benta jatetxerako. Irai-
letik abendura arte. �616
108035.

dea erabiltzeko aukera-
rekin. �948 637862 /
678 855056.
IGANTZI. Pisua erren-
tan emateko herri er-
dian. Sukaldea, egon-
gela, hiru gela, bi ko-
mun eta trastelekua. Bi
balkoi ederrekin, hagitz
argitsua. Mobleztatua
eta sartzeko prest. �620
997794/948 637948.
ERRATZU. Hiru logele-
ko pisua errentan ema-
teko,  sukaldea eta
egongela. Bi balkoi eder
eta despejatua.Oso
eguzkitsua. Oinarrizko
altzairuak bakarrik. Za-
toz  i kus te ra .� 659
786952.
IRUÑEA. Azpilagaina
auzoan, 2 unibertsita-

tua, berehala sartzeko
prest. Igogailuarekin.
Gas propanoren galda-
ra, termostatoarekin, ur
beroa eta berokuntza-
rako. �658 758173.
IRUÑEA. Unibertsitate
ondoan hiru logelako pi-
sua errentan emateko,
ikasleentzat .  �685
153665.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartu nahi dugun 2 nes-
ka arduratsu gara, mo-
bleztatua eta egoera
onean. Biak lanean. 400
euro. �627 086071 / 663
420685 (deitu 20:00eta-
tik aitzinera).
ELIZONDO eta INGU-
RUAN. Neska bat alo-
kairuan har tzeko loge-
la bila. �631 568882.
DONEZTEBE. Irailetik
aurrera errentan pisua
behar duen neska gaz-

teetatik gertu dagoen 3
logelako pisua alokai-
ruan. Dena eraberritua.
Interesatuak telefonoz
deitu. Kontratuarekin.
�608 287273.
URDAZUBI .  2 pisu
errentan emateko, Dan -
txarinea ondoan. Bat su-
kalde-egongelarekin,lo-
gela bat,bakoia eta tras-
teroa, 46m2, eta bestea
sukalde-egongela, bi lo-
gela, balkoia, terraza eta
trastelekua, 85m2. Toki
lasaia. �690 388134 /
948 599045.
ELIZONDO. Saskaitz
Plazan hiru logelako
etxe bizitza hornitua
errentan emateko. 90
m2 erabilgarriak. Argi -
tsua eta zabala. Berri-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

ELIZONDO. Akullegi
karrikan 2 logelako pi-
sua salgai. Prezioa:
59.900 euro.  � 646
774117.
ETXALAR. Etxea sal-
gai. Herri erdian. Dena
berritu beharra. Bajera,
2 solairu eta ganbara.
Solairu bakoitza 102m2.
Etxe  ondoan baratzea
460m2. �680 331073.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA .  Loge l ak
erren tan emateko, as-
telehenetik ortziralera,
irailetik aurrera. Bakoi -
tza bere komunarekin,
telebistarekin eta sukal-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 36 €

Zerri gizena
1,323 € kiloa. 

Zerramak:
0,680 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,16   
1.koa 3,93  
2.koa 3,75  
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,24 
1.koa 3,97 
2.koa 3,80 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   140,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,40
8-10 kilokoak: 4,80/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 12tik 19ra bitarteko prezioak)
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LANA
eskariak

BAZTAN ETA INGU-
RUAN neska lan bila.
Haurrak eta adinekoak
zaintzen esperientziadu-
na. Haurrak edota adi-
nekoak zaintzen lan egi-
nen nuke interna edo or-
duka. �664 149530.
Gizonezkoa lan bila.
Baztan eta inguruan lan
egiteko. Peoi eta mendi
lanetan esperientzia dau-
kat. Horrelako lanetan eta
beste arloetan ere (osta-
laritza, industria...) inte-
resatua. �631 629486.
BAZTAN eta INGURUAN
mutil gaztea lan bila.
Zurgintza ikasketak egi-
nak eta praktikak. Neka-
zaritza lanetan esperien -
tziaduna. Edozein lan
sektoretan interesatua la-
nerako eta ikasteko prest
eta gogoz.  �635 017866.
BAZTAN eta INGURUAN
emakume arduratsua
interna moduan adine-
koak zaintzeko lan bila.
Orduka behar izanez ge-
ro ere lan egiteko prest.
�644 471128.
Neska gazte bat hau-
rrak zaintzeko prest. Es-
perientziarekin. �638
337882.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN lan bila. Garbike-
tan, haurren zain tzan eta
ostalaritzan esperientzia.

Horrelako lan arloetan
edo besteren batean lan
bilaketan. �631 568882.
Sukaldaritza zuzenda-
ritza ikasketak egin di-
tuen 21 urteko mutila
lan bila, Bortziriak edota
Malerrekako zonaldean.
�697 908008.
BAZTAN eta INGU-
RUAN mutila lan bila.
Edozein sektoretan (in-
dustria, peoi, mendi la-
netan....). Finkoa edota
orduka.� 680 701132.
LESAKA edo INGU-
RUANOlaztiko gazte  ba-
tek, euskara ikasteko hel-
buru bakarrarekin, bere
burua eskaini nahi du as-
tez baserriko lanetan ari -
tzeko (astear tetik ostirale -
ra bi egun hauek barne),
janari eta gela baten tru-
ke. Nahitaezkoa tratu
ona. �628 440156.

ANIMALIAK
salgai

Bi txakurkume salgai,
aita eta ama ehiztari onak.
Txertatuak eta des parasi -
ta tuak daude. Hiru kolo-
rekoak dira. 3 hilabete
dauzkate. �609 937127.

ANIMALIAK
oparitzeko

2 hilabeteko zakurku-
mea oparitzeko, ardi za-
kurra eta labrador arra-
zen nahasketa. �948
510224.

DENETARIK
salgai

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 m luze,
boro bila. �948 585036.
Haritz egurra salgai,
Donezteben. 40 euro to-
na. �686 314036.

ORONOZ. Egurra xe-
hetua salgai. Pagoa eta
hari tza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.
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Doneztebeko
ARITZ GOÑI

IGUZKIAGIRREk
uztailaren
25ean 3 urte
bete ditu.
Familia guztira-
ren partetik,
zorionak bitxo!!!

JOANES eta IRATIk urteak bete
dituzte abuztuaren 4 eta 25ean.
Zorionak, urte askotarako eta
besarkada bana familien partetik.

Berako OLATZ

PAGOLA ROMA -
NOk 10 urte bete
ditu abuztuaren
26an. Aunitz
urtez guapa.
Muxu bat Mila
eta Amaiaren
partetik.

Berako ALAIN ZELAIETA
BERASATEGIk 10 urte beteko ditu
irailaren 3an. Zorionak eta
 besarkada haundi bat familia
 guztiaren partetik.

AINEREk 6 urte
beteko ditu
 irailaren 10ean.
Aunitz urtez 
eta muxu 
haaauuundi bat
familia guziaren
partetik! Egun
eder bat pasa!

Zorionak Doneztebeko OIER

BELARRA eta Zubietako NAROA

ELIZALDE ri abuztuaren 26an eta
30ean urteak bete dituzte eta.
Muxu handi bat Ezkurrako eta
Doneztebeko familiaren partetik
eta bereziki; Nahia, Ekhi, Ainhitze
eta Enaitzen partetik. Prestatu
berendu goxoa!

Abuztuaren 19an
eta 30ean MAREN

eta NAROA bi le -
hengusina hauek
 ur tea bete dute.
Zo rionak Lega -
sako familiaren
partetik, berexiki
Nahiaren partetik.

Urdazubiko ZUHAITZ BAZTERRIKA

MASKOTENA eta PABLO IRAZOKI
OLAIZOLA , Zugarramurdiko esku
pilota txapelketan parte hartu
dutenak. Zorionak bikote eta segi
horrelaxe. Landibar auzokoen
 partetik.

Leitzeko JUNE
URKIOLA MARIEZ -
KU RRENAk 4 urte
bete ditu abuz -
tua ren 24an.
Zorionak eta
muxu bat ahizpe
Lide eta izeba
Birjin partetik!

UXUE BARAIBAR

OS KOZek 2 urte
bete ditu uztaila-
ren 23an. Zorio -
nak  Aran tzatik
atautxi, amatxi,
osaba, izeba,
Egoitz eta
Ekiñeren partetik.

Amaiurko XANA MUJIKA ELIZALDEk
abuztuaren 16an urte bat bete du.
Aunitz urtez familiaren partetik eta
muxu bana Etxalarko 3 lehengu-
suen aldetik!!

Arantzako IZARO LANDA
IPARRAGIRREk 2 urte bete ditu
 abuztuaren 4an. Aunitz urtez eta
muxu haundi bat etxeko sorgin -
txoari familia guztiaren partetik.

ENEKO VALVERDE LEIZA lesakarrak
5 urte beteko ditu irailaren 2an.
Zorionak familia guztiaren partetik.

Elizondoko
EÑAUT OTEIZA

LARREk 6 urte
bete ditu. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat
familiaren par-
tetik.

Leitzako ARKAITZ LOYARTE OLANOk
urteak bete ditu abuztuaren 29an.
Zorionak artista! 9 muxu handi
Ugaitz, aitatxo eta amatxoren
 partetik. Segi horrela.

Zorionak Zubietako EKHI eta
AINHITZE MARIEZKURRENA ri irailaren
7an 3 urte beteko dituzte eta.
Zorionak Zubieta eta Ezkurrako
familia guztiaren partetik eta
 bereziki Oier, Nahia, Xiker, Enaitz
eta Naroaren partetik. Prestatu
 berendu goxoa!!!

Zorionak Lega sa -
ko MARENi abuz-
tuaren 19an urtea
bete du eta. Zo -
rionak! Zubieta ko
familia eta berezi-
ki; Na hia, Janire,
Aimar, Maddi,
Enaitz eta Naroa. 

Urdazubiko PABLO IRAZOKI
OLAIZOLA ri zorionak eta muxu pila
bat! Zugarramurditik sorgin baten
partetik.

Zorionak ENARA! Abuztuaren 31n
4 urte beteko dituzu, ongi pasa
eguna eta prestatu bizkotxo goxo-
goxoa! Zure familia.

Arantzako LARRAITZ GOÑI

ARANGUREN katutxoak 2 urte bete
ditu abuztuaren 23an. Milaka
muxu Arantzako eta Lesakako
familiaren partetik. 

Etxeko gizontxo-
ak abuztuaren
28an 3 urte bete
ditu. Zorionak
AIEKO! Be rroeta
eta Nar barteko
familia eta bere-
xiki atta tto, ama -
txo eta Eider.

Doneztebeko
OIER LOPEZek
irailaren 4an 
3 urte beteko
ditu. Zorionak
familia guztiaren
partetik.

Etxalarko ARITZ LARBURU
ELIZALDEk irailaren 16an 5 urte
beteko ditu. Aunitz urtez familiaren
partetik eta ongi pasa zure egune-
an!!

Igantziko AINARA HITA ARANGUREN

sorgintxoak jada urtea bete du
abuztuaren 23an. Muxu eta
 besarkada haundi bat Igantziko
eta Lesakako familiaren partetik.
Baina bereziki zure ahizpa
Olaiaren partetik: muxu txurritxu!!

Irailaren 5ean OIER eta BEÑAT

ERRO MUJIKAk 14 urte beteko
dituzte. Zorionak! Aunitz urtez eta
besarkada haundi bat familia
guziaren partetik.
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