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Herrietako bestak
Igantzi eta Urroz

ETXALAR/SARA � 19/37
Usategietako besta
irailaren 25ean

KIROLA � 17/18/28
Mendi bizikleta ibilaldiak
Lesaka, Bera eta Leitzan

ITUREN � 23
Joaldunen Eguna ospatuko
dute irailaren 17an

BAZTAN � 31
Aroztegiko UGPSaren
aurkako epaiketan Udala

URRIAK 2 I GARTZAIN

Eskola ttikien besta

Taloaren hitzordua
irailaren 18an

Leitzan

� 48

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

ELKARRIZKETA � 3

Konpostagailuen-
tzako sistema
berritzailea garatu
dute hiru lagunek,
tartean dira Diego
Perez narbartearra
eta Joseba
Sanchez leitzarra.

URDAZUBI � 35

Paleolito garaiko
grabatuak
Urdazubin
Aranzadi Zientzia
Elkarteak aurkitu
ditu, eta Nafarroan
aurkitutako zaharre-
nak lirateke.
Elkarteak harrobiko
lanekin ez jarraitze-
ko ere aholkatu du.

KIROLA � 41

Kenpo Kai arte
martzialean dabil-
tza Edorta Iturria
eta Unai Arburua
Etxalarko osaba-
ilobak. Duela gutti
Munduko Txapel-
ketan izan dira.

� 28

Taloaren bueltan, egun osoko festa
antolatu dute aurten ere Plazaola

Partzuergo Turistikoak eta Leitzako Udalak
elkarlanean. Aurtengoa hamabigarren
edizioa izanen da. 10:00etatik aurrera,

artisauak, erakusketak eta
herri-kirol saioa izanen dira.

Taloak dastatzeko aukeraz gain, lehiaketa
ere eginen dute.

Urtetik urtera laguntza murritzagoak Nafarroako euskarazko hedabideentzat � 4-5
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E. IRAOLA | LEITZA
Zein izan da proiek-
tuaren abiapuntua?
Euskal Herrian eta be-
reziki eskualdean, kon-
postaren aldeko apus-
tuaeginda.Bistakoada
hondakinak tokian ber-
tan kudeatzen dituzten
sistemak direla ekono-
mikokietasozialki jasan-
garrienaketa ingurume-
nari kalte gutxien eragi-
ten diotenak. Konpos-
tajea, hondakinen ku-
deaketa...hurbiletikeza-
gutzen ditugun arloak
diraetahobekuntzaba-
tzuk egitea posible ze-
la ikusi genuen. Kon-
postagailuetan jartzeko
tapaberezibatsortudu-
gu erabiltzaileei erraz-
tasunak eman eta era-
bileraridagozkionneur-
ketak modu zehatzago
batean egiteko aukera
eskainiko duena.
Erabiltzaileen eroso-
tasuna aipatu duzue.
Ezinbestekoa da era-
biltzaileei sistemaerraz,
garbietaerosoaeskain-
tzea. Konpostagailue-
tan askotan ozpin-eu-
lia (Drosophilamelano-
gaster) agertzen da eta
ohartugarahondakinak
botatzerakoorduaneu-
li horiek ateratzea de-
serosoa dela zenbait
erabiltzaileentzat. Guk
sortutako gailuak, kon-
postagailuaren tapa
altxabeharrikgabehon-
dakinak botatzeko au-
kera ematen du. Kan-
poko aldean duen bira-
derari eragindakoan

barruan duen konpor-
tak bira eman eta hon-
dakinak bota beharre-
ko tartea irekitzen da,
barrukoari ateratzen
utzi gabe. Gainera, es-
kuilabaterebadubarre-
neanetabiraderari era-
gindakoanbakarrikgar-
bitzen da.
Eta nolaneurtukodu-
zue erabilera?
Orain arte ez zegoen
konpostagailuraeginda-
ko ekarpen kopurua
neurtzeko sistema ze-
hatzik. Konposta egiten
dutenen zerrenda dute
administratzaileek bai-
na ezin da kilotan neur-
tu, zenbateraino erabil-
tzen den jakin... Horrek
konpostajeak izanduen
harrera eta arrakasta

maila neurtzea zailtzen
zuen. Aukera desberdi-
nakaztertuondoren,sis-
temabaliagarri eta eko-
nomikoena kontagailu
bat jartzeazela ikusi ge-
nuen. Erabiltzaileek bi-
raderari eragiten dioten
bakoitzeanzenbatuegi-
ten du kontagailuak.
Kontuan izan behar da
konpostagailurahonda-
kinak botatzen ditugun
bakoitzean,biraderaribi
aldiz eragiten diogula,
lehenbizikohondakinak
botatzeko eta gero ma-
teria lehorra botatzeko.
Biraderarieragindakoal-
diaketagastatudenma-
teria lehorkopuruaneur-
tuta, erabileraren esti-
maziozehatzagobat lor
dezakegu.

Lehenbiziko prototi-
poarekin ari zarete la-
nean. Gero zer?
Zirriborroaegin,diseinua
garatu etamaterial des-
berdinekin probak egin
ondoren, prototipoosa-
tu dugu. Etxean lehen-
bizikoprobakegingeni-
tuen eta gero, Leitzako
auzo-konposta gunean
jarri genuen baldintza
errealetan nola funtzio-
natzen duen ikusteko.
Mendialdea Mankomu-
nitateak gure proiektua
babestu eta aukera ho-
ri ematea ezinbestekoa
izanda.Eraberean, 3d3
enpresarekin elkarlane-
anari garamaterial des-
berdinakprobatuetagai-
luanzenbaithobekuntza
egiteko.Pixkanakaproi-
ektua fintzen ari gara.
Erabiltzaileen bermea
behar dugu orain.
Zein da helburua?
Ez da irabazi komer-
tzialen bila abiatutako
proiektu bat izan. Hon-
dakinak kudeatzeko
modu jasangarriak ba-
daudela sinisten dugu
eta mota honetako ini-
ziatibak orokortu behar
direla.Jendeakkonpos-
ta egitekomodu bat bi-
latu behar dugu. Ohitu-
rak aldatzen joan eta
gauzakongietazentzuz
egitea da kontua; gaur
egun dauzkagun kon-
tsumo eta bizi-ohiture-
kin ezin baita luzaroan
segi. Erritmoak motel-
du behar dira. Honda-
kinak ahalik eta gehien
murriztuetabirziklatuz.

Joseba Sanchez (Leitza), Diego Perez
(Narbarte) eta Ramon Planak (Vigo) argi dute
konpostajea bultzatu eta sistema hobetzeko
lan egin behar dela «lurrak emandakoa,

ongarri gisara, lurrari bueltatzen zaiolako».
Konposta gaietan aditua da Joseba, gailuen
diseinu eta garapenean lan egiten du Diegok
eta hondakinen tratamendu biologikoan

dihardu Ramonek. Hiruen ezagutzak batuta
konpostagailuentzako tapa bat sortu dute;
erosotasuna eta erabilerari buruzko neurketa
zehatzagoak egitea ahalbidetzen duena.

Joseba SANCHEZ eta Diego PEREZ | Konpostagailuentzako sistema berritzaile bat garatu duten gazteak

«Konposta egiteko erreztasunak
eman behar dizkiegu erabiltzaileei»

MANKOMUNITATEAREN
BABESA

«Orain arteko neurke-
tak intuitiboak izan
dira. Izen ematea
altua da, biztanleria-
ren %30 inguru, baina
ez genekien parte-
hartzea ongi neurtzen.
Horregatik, interesga-
rria iruditu zitzaigun
oso proiektua.
Erabiltzaileentzako
mesedegarria izateaz
gain, kudeaketarako
ere lagungarria baita».

Markel AZKARGORTA
Mendialdea Mankomunitateko
lehendakaria

ARGAZKIA: E.IRAOLA
Ezkerrean Markel Azkargorta, Mendialdea Mankomunitateko zuzendaria eta eskuinean
Joseba eta Diego, konpostagailuentzako tapa bereziaren egileak.



4 | ERREPORTAJEA
ttipi-ttapa | 670 zk.

2016.09.15

J. IRIGOIEN
Batek baino gehiagok
pentsatuko zuen Nafa-
rroako euskarazko he-
dabideen egoerak ho-
bera eginen zuela garai
berriekin. Bada, ez da
hala izan.Salbuespenak
salbuespen,diru-lagun-
tzei dagokionez, 2016a
izanen da inoizko urte-
rik txarrena. Ondoko
orrialdean dagoen tau-
lan ageri da hedabide
bakoitzak Nafarroako
Gobernutik (NG) eta
EuskoJaurlaritzatik (EJ)
hartu dituen laguntzen
bilakaera.
2011 izan zen UPNren
gobernuak laguntzak
banatu zituen azkene-
kourtea.Halaere,heda-
bide nafarrek bazuten
EuskoJaurlaritzaren la-
guntza, eta hari esker
biziraun dute urteotan.
Aurten, bi administra-
zioak elkar hartuta, ‘ar-
durak’ banatzea ados-
tu dute, eta kaltetuak…
Nafarroakoeuskarazko
komunikabideak.

Lau urtez (2012-2015) Nafarroako Gobernuaren diru
laguntzarik gabe egon ondotik, 2016an berreskuratu
dira. Berri pozgarria dirudi, baina egoera makurra-
goan gelditu dira, ia den-denek diru kopuru ttikiagoa
jaso dutelako. Gainera, 24 urtez Eusko Jaurlaritzak
emandako laguntzarik ere ez dute izanen, guttienez
ondoko hiru urteetan.

Historikoki, Eusko Jaurlaritzak Nafarroako Gobernu-
ak berak baino diru gehiago inbertitu du Nafarroako
euskarazko hedabideetan. Hemendik aitzinera ordea,
Eusko Jaurlaritzak Nafarroako Gobernuarekin
horrela adostuta, ez ditu herrialde honetako euskarazko
hedabideak diruz lagunduko.

2011-2016 � NAFARROAKO GOBERNUAK ETA EUSKO JAURLARITZAK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN BILAKAERA

Urtetik urtera laguntza murritzagoak
Nafarroako euskarazko
hedabideentzat

-50.105 €
2011ko datuekin konparatuz,

50.105 € gutiago jasoko dute aurten
udalez gaindiko administrazioetatik
Nafarroako euskarazko 12 hedabidek

Nafarroako komunikabideek
ez dute aurrerantzean Eusko Jaurlaritzaren

laguntzarik hartuko,

24 urtez jaso
ondotik

Eskasiara
behartuak
Nafarroako Gobernuak

2016an euskarazko
hedabideei emanen

dien laguntza ttikiegia
da, are gehiago

euskararen norma-
lizazioan Nafarroa

dagoen etapa
kontuan izanda.

10
hilabete,
ez urtea
2016ko azaro eta

abenduko
gastuak ez ditu
diruz lagunduko
Nafarroako
Gobernuak.

2011 bitarte,
Euskarabideak urte
osorako laguntza
deialdiak egiten

zituen.

Buro-
krazia
diru-laguntzen

kitapenak egiterakoan
burokrazia

izugarri nekosoa du
Nafarroako

Gobernuak Eusko
Jaurlaritzaren adminis-

trazio izapideekin
konparatuz.

Burokrazia arintzea
nahitaezkoa da XXI.
mendeko adminis-

trazioan.

2011n
ez bezala,
aurten, egoitza fiskala

Nafarroatik kanpo duten
hainbat hedabidek
hartuko dute

laguntza Nafarroako
Gobernutik eta baita

Eusko Jaurlaritza edota
Gipuzkoako Foru
Aldunditik ere.

2011 bitarte, egoitza
fiskala Nafarroan izatea

nahitaezkoa zen.
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EGUNKARIAK
HEDABIDEA 2011 (EJ) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2011-2016
Diario de Noticias 0 0 20.000 +20.000
Berria 1.603.748 1.292.150 20.000 (1)

TOKIKO ALDIZKARIAK (euskara hutsezkoak)

HEDABIDEA 2011 (NG/EJ) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2011-2016
Axular 7.505 0 2.708 -4.797
Guaixe 54.724 53.510 23.649 -31.075
Naf. Hitza 0 5.009 3.761 -1.248
Kotarro 0 0 758 +758
Bipuntuzero 0 0 2.871 +2.871
Gaur 8 135.619 134.000 3.121 (1)
Mailope 17.976 8.143 9.779 -8.197
Pulunpe 20.966 17.600 9.868 -11.098
Ttipi-Ttapa 63.664 57.000 56.838 -6.826
Gazteberri 20.302 11.152 6.648 (1)

TOKIKO ALDIZKARIAK (zatiren bat euskaraz dutenak)

HEDABIDEA 2011 (NG/EJ) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2011-2016
Mendixut 8.684 0 6.250 -2.434
Merindad Tafalla 1.414 0 5.000 +3.586
Periódico Universitario 3.085 8.815 8.750 (1)

IRRATI KOMERTZIALAK (euskara hutsezkoak)

HEDABIDEA 2011 (NG/EJ) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2011-2016
Xorroxin Irratia 76.023 29.985 24.864 -51.158
Euskalerria Irratia (3) 0 0 33.905 +33.905

UDAL IRRATIAK (euskara hutsezkoak)

HEDABIDEA 2011 (NG) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2011-2016
Karrape Irratia 11.257 0 10.946 -311
Esan erran Irratia 11.257 0 7.300 -3.957
Aralar Irratia 11.257 0 11.685 +428
Beleixe Irratia 13.759 0 6.300 -7.459

ON-LINE HEDABIDEAK (euskara hutsezkoak eta elebidunak)

HEDABIDEA 2011 (EJ) 2015 (EJ) 2016 (NG) 2015-2016
Guaixe.eus 2.467 8.182 2.110 -6.072
Erran.eus (2) 5.310 9.913 2.197 -7.716
Ahotsa.info (3) 0 0 2.939 +2.939
Info7.eus (3) 0 0 2.145 (3)
Gaur8.info 31.453 14.491 1.847 (1)
Ametza.eus 0 2.850 1.763 +1.087
Euskalerriairratia.eus 24.540 21.564 2.000 -19.564

Deialdiaren
alde ilunak
UPNren gobernuak 2011n eman zituen
azkeneko aldiz euskarazko hedabideen-
tzat diru-laguntzak. Aurten, aldaketaren
gobernuaren eskutik berreskuratu egin
dira, baina laguntzen zakua eskasa da
arras (290.000 euro 28 hedabideren
artean banatuak) eta erabili dituzten
irizpideak ez daude batere argi.

Multzoak banan banan kontuan hartuta…

EGUNKARIAK
euskara hutsezkoak eta zatiren batean
euskara erabiltzen duenak, bakoitzak
euskararen sustapenerako egiten duen
ahalegin maila desberdina izan arren, biek
kopuru berdina jasoko dute. Zenbateko
finkoa zuten eta aldez aurretik jakina.

TOKIKO ALDIZKARIAK
erabili dituzten irizpideak ez daude batere
argi. Izan ere, Euskal Herri osoan
banatzen diren Gaur8, Gazteberri eta
Periódico Universitario, Tokiko
Aldizkariak dira benetan?

IRRATIAK:
2016an irratiei eskatzen zaien produkzio
minimoa 2011ko maximoa baino han-
diagoa da. Bertzalde, ez dago argi
entzule ‘potentzialak’ zeintzuk diren.
Deialdi osoan, ez dirudi entzule errealak
objektiboki eta datu-iturri adostuetan
oinarrituz kontuan hartu direnik.

INTERNET:
Zaku berean daude izaera desberdina du-
ten hedabideak: euskarazkoak eta elebi-
dunak, informazio orokorrekoak eta bere-
ziki herri mugimenduen informazioa dute-
nak, edota Euskal Herri osorako direnak
eta Nafarroako tokiko informazioa eska-
intzera emanak direnak. Ebazpena ikusi-
ta, ez dago argi zenbateraino hartu den
kontuan Nafarroako berariazko edu-
kiari dagokion puntuazio atala. Eta iris-
mena, zertan oinarrituta neurtu dute?

OHARRAK:
(1) Nafarroako Gobernuaren laguntzaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren la-

guntzak ere hartuko dituzte hedabide hauek. Jaurlaritzaren deialdia (datozen 3 urteetarako izanen
dena) eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena oraindik itxi gabe daudenez, oraingoz ez dago jakiterik la-
guntzetan jasoko duten kopuru osoa.

(2) ERRAN.EUS 2015ean sortu zen. 2011ko zutabean TTIPI.NET webguneari Eusko Jaurlaritzak eman-
dako laguntza ageri da.

(3) 2016an eskatu/jaso dute laguntza lehen aldiz. INFO7.EUS webguneak Lapurdin du egoitza fiskala.

NAFARROAKO IDATZIZKO PRENTSA, IRRATI ETA ON LINE HEDABIDEETARAKO DIRU LAGUNTZAK

� 2012-2015 epealdian Nafarroako Gobernuaren laguntzarik gabe egon ondotik, aurten berreskuratu dira
� 24 urtez Eusko Jaurlaritzak emandako laguntzarik ez dute izanen aurrerantzean Nafarroako hedabideek
� Diru laguntzek, oraingo kopuruetan, ez dituzte Nafarroako euskarazko hedabideen premiak betetzen
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«Lesaka: Harria, burdina eta zura» erakusketa herriz herri
Duela hamar urte, irailean ikusgai izan zen Lesaka: harria, burdina eta zura era-
kusketa Lesakan bertan. Gero, herriz herri ibili zen 70 argazki biltzen zituen
bilduma. Erakusketaren ideia eta testuak Carmen Ruiz de Garibay lesakarra-
renak ziren eta argazkiak Giuliano Mezzacasa italiarrarenak. Carmen Ruiz de
Garibay-en erranetan, «Lesakako txokoak, etxeak eta karrikak begirada garbi
batekin, haurraren begirada batekin ikusteko gonbidapena da erakusketa hau.
Haurrek xehetasunak ikusten dituzte, ez gauza orokorrak. Kanpoko baten eta
lesakar baten begiradak uztartu ditugu eta ongi hartu dugu elkar».

Udako arratsean ilargiari so ohartu zen ilar-
gia betikoa zela. Harengan ez direla urteak
pasatzen. Eta oroitzapenen itsaso hartan

murgildurik, galdetu zion bere buruari ea bera be-
tiko hura zen. Identitateari buruz hitz egiten en-
tzun zion aurrekoan lagun bati: ez dakit nork ez
omenzuela identitaterik.Alajaina! Identitatea.Kon-
tzeptu bitxia. Ba al zuen berak identitaterik? Nor
zen ilargiari so zegoen emakume hura? Harriturik
zegoen bizitzak berak bere "identitate" plastiko
horrengan sortarazi zuen eraginaz. Harritua egoe-
rak, garaiak eta norberak ditxosozko "identitatea"
astintzeko zuen gaitasunaz. Ez, ez zen emakume
bera. Eta seguruenik ez zen ondorengo urteetan
bilakatuko zen emakume hura ere izango. Ez be-
hintzat osotasunean. Beharbada esentzia batek
iraungo zuen arren. Higitutako harriak bezala al-
datuko zen formaz, harri izaten jarraitu arren. Pen-
tsatu zuen ere zorionekoa dela identitateaz hain
argi duen hori. Baina ez al da erabateko ziurtasu-
na udako arratseko gau batean kokatzen den ipui-
na bezain sinesgaitza?

Identitatea

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Joxe Mari IXTILART
Uharte-Arakilen nagusi

NafarroakoArtzainTxa-
kurTxapelketan, lehen-
biziko aldiz lortu du
garaipenaamaiurtarrak,
Lagun txakurrarekin.
Gainera, bigarren pos-
tua ere beretzat izan da
Bizkor txakurrarekin.

Maria Jesus LARRETXEA
Etxetxipiako gaztak saria

Great taste awards
Nazioarteko sukaldari-
tzakolehiaketansaria es-
kuratu du Maria Jesus
Larretxeabaztandarrak.
10.000 jakiren artetik
aukeratua izan da Etxe-
txipiko ardi-gasna.

Gaizka SARASOLA
Antzerkigile lesakarra

Aktore eta musikari
lesakarrak idatzitako
hiru antzezlan (Urak tti-
ki dire, Lur azpikoak eta
Talaka) biltzendituenEr-
leak, satorrak, beleak
liburuaargitaratuduEdo
argitaletxeak.

Ezmendi eta ez itsaso. Ez aintzira eta ez erre-
ka.Kremailerazko trenak, lezeek, landetxeek,
bide berdeek, monumentuek edo museoek

bainoaunitzezbisitarigehiago izandituzte.Edozein
ostatu txokotan,bulegoataritanedokomunbazte-
rretan doaneko sarbidea duten wifi eremuak izan
dira udako lekurik bisitatuenak. Hori da hori mo-
bil, tablet eta ordenagailu xaltxa!!!

Udako lekurik bisitatuenak

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

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

Eguzkiaren inguruan hainbat planeta dabiltza.
Horietako bat da Lurra deitzen diogun gure
bizilekua.Oraingozdakigunez, bizia bakarrik

gure planetan da, horretarako beharrezko baldin-
tzaksoilikhemengertatzendirelako.Uraetaeguzkia-
ren argia dira horietako batzuk. Argia eta ura ikus-
ten eta sumatzen ditugu lurtarrok, beraiez baliatu
etagozatzendugu.Bainaezgarahainenaisaohar-
tzen horien beharraz. Ez dakigu, edo ez gara oroi-
tzen, bai argia, bai ura hondatzen ahal direla eta
galtzen. Eta, batez ere, guk hondatzen edo gala-
razten ahal ditugula.
Begira bertzela: saiatzen gara egunero gastatzen
dugunuraneurtzen? gu-
re hurbilean diren erre-
kak garbiak manten-
tzen?
Bizitzeko energia iturri
handienetakoapetrolioa
da gaur egun. Eskura-
tzeko, itsasoak eta lu-
rrak zulatzen dira, eta,
erabiltzean, atmosfera
edogainaldekoairea ino-
lako beldurrik gabe po-
zoitzen dugu.
Neguko argi eta tenpe-
ratura apalak eguzkiari
zeharkabegiratzeakera-
giten ditu, eta udako ar-
gi eta berotze biziak or-
duan gain-gainean du-
gun astro argitzaile eta
berotzaile beraren on-
dorio dira.
Eguzkia jotzen da gure
planetaren bizi emaile. Horren argi eta berorik ga-
be, ezinezko bailitzateke bizia sortu eta manten-
du lurrean. Gure gainaldea garbi zaintzen ez ba-
dugu, ordea, eguzkiaren argia kaltegarri ere bihur
daiteke. Eta hori gertatzen ari dela diote: gure lu-
rraren gehiengoa estaltzen duen itsasoko ura ge-
ro eta gehiago berotzen ari dela, ipar eta hegoal-
deko hormak urtzen, hainbat arnasgarri eta jana-
ri eskaintzen digun lurraren eremu handiak basa-
mortu bilakatzen.
Gure bizileku ttikiak, etxebizitzak alegia, negura-
ko berotasunez, jatekoa prestatzeko suz, euri eta
hotzerako estalkiz, garbitasun eta edariketarako
urez hornitzen ditugu, ahal den neurrian. Gure bi-
zileku handia, berriz, gure planeta edo lurra aski
balioztatzen ez dugula, eta behar bezala zaintze-
ak merezi ez ote duen uste dugu? Hainbat gau-
zaz, eta munduaz noski, inoiz baino gehiago bal-
din badakigu, zer gertatzen da gure planetarekin
horrela jokatzeko?

Gure planeta

Pello APEZETXEA

«Saiatzen gara
egunero gastatzen
dugun ura
neurtzen? gure
hurbilean diren
errekak garbiak
mantentzen?»

«Hainbat gauzaz,
eta munduaz noski,
inoiz baino gehiago
baldin badakigu,
zer gertatzen da
gure planetarekin
horrela jokatzeko?»

Udajoana, irail betean sartuta, kirolarekin ze-
rikusirikdutenberrigehienek futbolaren ingu-
ruandoaz.Aregehiagoaurtengo lehenmai-

lako ligan ez dakit zenbat euskal talde dagoene-
an. Baina duela hilabete eskas bat kirola erratea
Olinpiadak erratea zen. Edo, hobeki errateko, Jo-
ko Olinpikoak, hedabideek modan jarri den esa-
molde pedantea erabiltzeagatik. Nire aldetik, gu-
re urruneko umezaroan Joko Olinpikoak Olinpia-
da xumeak ziren (Münich 72 jartzen zuen nire ki-
rol-boltsan), eta, barkatuko didazue, horrela segi-
tuko dut.
Maizkirolarekin lotutakoberriaksasi-euforiakobil-
garri batean apainduak ailegatzen zaizkigu. Baina
goxokia ez da beti horren gozoa. Rioko Olinpia-
detan ikusi duguna ez dira bakarrik dominak,mar-
kak edota kirolarien egitandiak, kazetarien espai-
nar nazionalismoaren adierazpen nazkagarriak ez
aipatzeagatik, espainiarren batek domina lortzen
zuenbakoitzean.Ohitutagaude,noski.Hortikkan-
po, gauza arraroak iku-
si ditugu: kolore berde
zikin hartzen zuten ige-
rilekuetako urak, ustez
atrakobat jasatenzuten
kirolari parrandazaleak,
benetako lapurretak,po-
diumetako sailkapenak
aldatzen dituzten dopin
kasuak, logistikaetaan-
tolakuntzako nahaske-
ta handiak, negozio zi-
kinaketaustelkeria.Bra-
sileko egoera ekonomiko eta soziala ez omen da
desira zitekeen onena, eta Olinpiadek ez dira ara-
zo horiek sendatzeko botika magikoa.
Katalan batzuek diotenez, oraindik nabarmena da
Bartzelona 92ko arrasto txarra, hirigintzari dago-
kionez.Felipismoarengaraietansalduzigutengoxo-
kiak zeukan onena, berriz, bilgarri polita zen. Ba-
tzuentzako bai, negozio biribila. Hainbat saio erri-
dikuluren ondoren,Madrileko gobernuak uko egin
zion olinpiada batzukMadrilen antolatzeari. Pena-
tuta,buruakerratenbaitiekrisi batgainditzekome-
todorik onena azokabatmuntatzeadela, nahiz eta
sarri kontrakoa gertatu, jokuak jasaten dituzten hi-
riak lehen baino txarrago geratzen baitira: zorra
handiak, eraikuntza erabilezinak...
Gero eta luzeagoa da Olinpiadak antolatzea erre-
fusatzen dituzten hirien zerrenda: Estokolmo, Os-
lo,Hanburgo,Krakovia,Boston,Toronto...Etaone-
na da uko egite hori lekuan lekuko herritarren pre-
sioagatik egiten dela, kontsulta demokratiko bat
tartean. Auzo hauetan ez, ordea. Ikusiko dugu,
goiz, Madrileko gobernu bat hurrengo egitasmo
"ilusionagarria", ustela, aurkezten.

Agur, Rio

Luis GARDE

«Penatuta, buruak
erraten baitie krisia
gainditzeko
metodorik onena
azoka bat
muntatzea dela,
nahiz eta sarri
kontrakoa gertatu»



Eskerrak Arantzako
herri eskolari
Juanita LARRALDE (Arantza)

Bizirik dagoen herri bat da
Arantza,etabizirikdagoenhe-
rri bateko eskola izan da nire
lantoki urte luzez. Eskola tti-
kia, herriari ematen dion bizia,
euskara eta gure kultura erna-
tu eta hazitzen lagundu dion
lekua izan da. Gure solasekin
jostetan, ikusiz ikasi, adittuz
enteinttu,pentsatuzsortu,ha-
sertzenetamattatzen ikasidu-
gun familia ttiki bat izan da ni-
retzat Arantzako eskola. Lan
ixila da urteetan egin duguna,
egunak joan ta egunak etorri,
eskolako pareta xaharretatik
barrenera nahiz kanpora be-
gira, urteak hegaka joan zaiz-
kit, zainak ongi itxekiak dau-
dela konturatzen naiz golpe-
an.

Arantzan, irakaskuntzan41
urte pasatu eta 60 urte bete
ondotik erretiratu berri naiz.
Urte luzeotan hameka bizipen
eta momento berexi pasatu
ondotik, guttiena espero nue-
nean, jasoditudanagurrakgo-
gora ekarri eta eskertu nahiko
nituzke Ttipi-Ttapa aldizkaria-
ren bitartez.

Ekainaren9an,eskolan: ira-
kasle, ikasle eta seme-alaben
agurra. Bertsoak, lore sorta,
zapela,argazkienbilduma, ira-
kasle eta ikasleenmuxuak, ni-
re familiaren aportazioak, he-
rriko zortzikua, dantzak….
Emozioz betetako momentu
atzendu ezinak, urduritasuna,
negarra, harridura, poza,…
sentsazio guztiak nahaspilan.

Ekainaren 29an, Aterpen,
Bortzirietako irakasle ohi eta
oraindik lanean daudenekin
bazkari eta kafe goxoa. Zen-
bat oroitzapen, zenbat bilera
elkarrekin, kanpaldi, ikastaro,
topaketa, zenbat istorio, atzo
hasi ginela diruri.

Abuztuaren14an, lasaiede-
rrean Arantzako bestetan pla-
zan, bertso saioa aditzen ari
nintzela, oholtza gainera igo-
tzeko erran zidaten. Nire yo-
gako irakaslearenaholkuak ja-
rraituz, arnasa hartu nuen la-
sai, baina nire burua alde ba-

tera etagorputzabertzera zui-
en. Lizasoren bertsoa, Rosa-
ren hitz hunkigarriak. Lehen-
biziko nire ikasle izaniko eta
aurtenazkeneko ikasle izandi-
tudanak emaniko opari eta
muxuak, Guraso Elkarteko lo-
re sorta, bertsolarien bertso
goxoak, aitzinean ikusten nu-
en jendearen emozioa. Zorio-
nak eta muxuak…..

Aipatutako hiru momentu-
ak arrunt berexiak izan dire ni-
retzat, emozioak saltoka, ne-
gar malkoak begietan, pozez
beteta,.. egiaerrattekoezinsi-
netsi batean.

Egun batzuk pasatu eta
emozioak bere lekura joan di-
renean, konturatu naiz zeinen
ederra izandenhainbertzebe-
teeta irautsi didan lanakeman
duen fruitua. Bihotza berax-
tua, emozioz beterik oroittuko
dittut Arantzako eskolan ibili-
tako urteeak, zuei eskerrak!

Mila esker lankide eta ikas-
leei.

MilaeskerAterpekobazka-
rian hainen goxo elkarrekin
egon ginen irakasle guztiei.

Mila esker Arantzako Gu-
raso Elkarteari.

Mila esker ikasle ohiei.
Mila esker Arantzako Uda-

lari.
Mila esker nire familiari.
Mila esker aranztar guztiei.
Eskerrak aunitz Arantzako

Herri Eskolari!

Sanmartzialak eta
errelatoaren
garrantzia
Joseba DOMINGUEZ
(Euskal errepresialatu politikoa)

Ohikoa da garaileek histo-
ria idaztea, errelato bat ezarri
eta beraien nahi inperialistak
zilegi bihurtzen dituzte horre-
la, garaituenak ahaztuta utziz.
Errelato ofizialak hainbesteko
indarraduezen,euskaldunas-
kok etsaien errelatoari sines-
garritasun osoa ematen dio-
ten. Batzuetan hori nahiko e-
tsigarriada.Adibidez, joanden
uztailaren 1eko Garako Uda-

beteko sekzioan Irungo San-
martzialei buruzko erreporta-
je batean Idoia Zabaletak si-
natuta hala zioen: Irungo alar-
dean irundarrak frantziarren
aurka1522koekainaren30ean
Aldabe mendian lortutako ga-
raipena ospatzen da. Frantzi-
arrekbatailahorrekinzutenhel-
burua Bidasoaren muga kon-
trolatzea zen. (…)

Esan beharra dago garai-
tuok jakin dugula gure errela-
toa idazten, lan asko eta bi-
kainak daude. Hauen artean
gomendagarriak dira: Tomas
Urzainkiren La navarra mariti-
ma, Mikel Soraruenen La his-
toria deNavarra el estado vas-
co eta bertze batzuen artean
osatuena, PedroEsarte 1512-
1530,Navarraocupaciónyso-
mentimiento civil, militar y ec-
lesiastico.Lanhonetanesaten
denez, San Martzial mendian
gertatutako borroka ez zen
gauza bakuna izan; nafarrek
1512an galdutako indepen-
dentziaberreskuratzekoegin-
dakoazkensaioenbarruanko-
katu behar da. Helburu hori
lortzeko hiru saio egin ziren;
lehena 1512an galdutako in-
dependentziatik hiru hilabete-
ra, bigarrena 1516an eta hiru-
garrena eta azkena, 1521ean.
Azkenhonek,1524raarte iraun
zuen, Hondarribiko gazteluan
zeuden nafarrak garaitu arte.
Hots, hiruetan porrot egin zu-
ten.

Saio garrantzitsuena 1521
urtekoa izan zen, Noaingo ba-
taila. Bataila hura galdu ondo-
ren, Esartek dionez Amaiurko
gaztelua berreskuratzeko ba-
bes estrategikorako korridore
batBidasoa ibaiarenaldamen-
dean zabaldu nahi zuten na-
far gaskoiek, Amaiurtik Hon-
darribiaraino.Korridorehorren
bidez, Erresuma berreskurat-
zeko beharrezko babesak Bi-
dasoaren bertze aldetik jaso
ahal izatea zen euren asmoa.

Baina,Espainiakoarmada-
renkontra izandakoahultasun
militarra dela eta, nafar gasoi-
ek Donezteben espainiarren
aurka izandakoborroka baten
ondotik korridore hori moztu-
ta gelditu zen. Handik gutxira
nafar soldaduak Behobiako

(Pausu) gaztelua okupatu zu-
tenbainaespainiarrenkontrae-
rasoaren ondorioz, nafar la-
purdiko (ez frantsesak), ze-
haztu Urtubia eta Senpereko
etxeek ekarritako soldaduak
naparren laguntzan Aldabe
mendian 1521eko ekainaren
30ean espainiarren aurka za-
baldu zuten borroka eta Es-
painiakogaraipenhorretanko-
katzen dira Irungo jaiak. (…)

Errelatuak duen garrantzia
ezin dugu ahaztu, esaterako
ezker abertzaleak aldaketa
estrategikoaren ondoren eta
konfrontazioa esparru politi-
koankokatzerakoan, estatua-
ren deserosotasuna eta di-
tuzten gabezi demokratikoak
agerian geratu dira. Baita zail-
tasunak ere gero eta gehiago
duten politikari zilegitasun bat
emateko.Horregatik,Barcina,
Rubalcaba eta Fernandez Di-
az ere tematuta daude garai-
leenetagaraituenartekoener-
relatoan. Ezker abertzaleari
errelatopolitikoarenaldekoba-
taila irabazi eta 50 urte haue-
tako independentziaren alde
egiten ari garen borrokari zile-
gitasuna kentzek modua da;
gure herriaren aurka zabaldu-
tako errepresioa eta ukapen
demokratikoakzilegibihurtze-
ko.

J.M. Garatek artikulu bate-
an dio Estatu uniformatzaile-
ek menperatutako herriaren
oroimena ezabatzea bilatzen
dutela. Garaileek eraikitakoe-
kin ordezkatu eta euren erre-
latoa ezartzeko, gezurren bi-
dez.Borrokahorrekbehartzen
gaitu gure historiaren aldeko
borrokan zorrotzak izatera eta
horrela iruzurrari aurre egite-
ko; ez badugu beraien errela-
topean desegin nahi.

Zuzenketa
669.alean argitaratu genu-

enBertsolaritzaren transmisioa
izenekogutunarenegileagaiz-
ki idatzigenuen.Zigakogazte-
ak ageri dira egile bezala, bai-
na Leitzako Flory Mitxelenak
bidalitako idatzia zen. Barka-
menak biei.
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Prentsatik bildutakoak

«Esperimentazioarena
ez da hainbertze asmo
bat, baizik eta pieza
bakoitzak, egoera
bakoitzak edo pertso-
naiek eskatzen dizuten
bideari jarraitzea».

«Idazten dudalarik,
aktore ere banaiz; ez
dut eserita idazten. Ez
dut testuan soilik pen-
tsatzen. Pentsatzen
dut ekintza
dramatikoaren
momentuan. Eszenan
pentsatzen dut».

Gaizka SARASOLA
Lesakako antzerkigilea
BERRIA 2016.08.26

«Amaiurko estudioan
nire gogoko bi gauzak
egiten ditut: margotu
eta lagunekin otor-
duak. Etorkizunean
ongi ikusiko nuke
etxe-museo bat egi-
tea. Gustatuko litzai-
dake nere obra
Amaiurren ikustea.
Interesgarria litzateke
Nafarroako Gober-
nuak proiektu hau
babestea. Hemen bil-
duak geldituko lirateke
nere lanak, baita nire
sentimentuak ere».

Ana Mari MARIN
Baztango margolaria
D.NAVARRA 2016.09.06

Urrozko txokorik gustukoena?
Urroz herri ttikia da, baina polita,
eta bat aukeratzekotan urtegiak.
1950ean Urrozek 300 biztanletik
goiti zituen eta orain 180ren buel-
tan...
Garai batean jendea lana zegoen
tokirajoanzen,Donezteberaaunitz.
Orainerehemenezdagolanik,bai-
na gazteak etxeak egiten hasi dira
eta haurrak ere badira. Pixka bat
igotzen ari da.
Haurrazinenetikherriaaunitzalda-
tu da?
Bai.Lehen,herrikobazterretande-
nalohiazen,etaoraindeneanlosa
paratua da. Lehen frontoirik ere ez
genuen, hor eskola zegoen.

Denbora librean zer egiteagusta-
tzen zaizu?
Paseoa egitea.
Baratzeko lana ala etxe barrene-
koa duzu nahiago?
Baratzekoa. Baina etxean ere egin
behar denez, gustura aritzen naiz.
Kantari ere aritzen zara...
Bai, pixka bat. Lehen gehiago ari-
tzen ginen, elizan, apezarekin.
Xorroxinen Urrozko berriemaile.
Zein berri emanen zenuke gustu-
ra?
Berri onak, behinik behin. Berriak
badirelik gustura ematen ditut.
Urrozko bestetatik zer da gehien
gustatzen zaizuna?
Herriko bazkaria eta San Miguel
eguna.Herrikobazkarirabikoteba-
tzuk joaten gara eta San Miguel
eguna ere gustura pasatzen dut.
Bestak lehendik orainera aunitz
aldatu dira?
Lehen gauza guttiago izaten ziren,
baina disfrutatzen genuen.
Zeintokibisitatukozenukegustu-
ra?
Kanarietara joateagustatukolitzai-
dake. Orain dela 39 urte izandu gi-
nen eta gustura joanen nintzateke
berriz.
Asteburuetanzeregiteagustatzen
zaizu?
Egunero egiten duguna.

11 galdera labur

� Maixux ALDABE � Urroztarra
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HEZKUNTZA

IKASTURTE HASIERA � IKASTETXEETAKO DATUAK

Eskualdeko 5.516
ikaslek hasi dute
ikasturtea
TTIPI-TTAPA

Iaz baino 91 ikasle
gehiagokemandioteha-
siera ikasturteari Baz-
tan,Bertizarana,Bortzi-
riak,Leitzaldea,Malerre-
ka eta Xaretan. Aurten-
go berrikuntza nagusia
Lekarozkoeskolarenire-
kiera izan da. 1983an
itxi ondotik, berriz ireki
baitute Haur Hezkun-
tzako sei ikaslerekin.

Gainerakoan, Ipar
Euskal Herrian, «terro-
rismoaren mehatxua»
delaeta,FrantziakoGo-
bernuak segurtasuna
bermatzeko hartutako
neurrienarteanhasidu-
te ikasturtea. Hegoal-
dean, berriz, LOMCE-
ren inguruko zalantze-
kin hasi dira. Oraindik
ez baitago deus ere
argitua.

BAZTAN 0 0 203 8 0 508
Almandoz IP 0 5
Amaiur IP 8 23
Arizkun IP 10 27
Arraioz IP 6 16
Azpilkueta IP 7 0
Baztan Ikastola 63 146
Elizondo IP 65 8 167
Erratzu IP 12 24
Gartzain IP 4 9
Irurita IP 15 50
Lekaroz IP 6 0
Oronoz IP 4 28
Ziga IP 3 13

A eredua B eredua D eredua A eredua B eredua D eredua

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK 2015/2016

BERTIZARANA 0 0 24 0 0 31
Legasa IP 15 15
Narbarte IP 9 16

BORTZIRIAK 11 15 291 18 39 513
Arantza IP 25 38
Bera (Ricardo Baroja) 74 131
Bera (Labiaga Ikastola) 46 104
Bera (Jesusen Bihotza) 11 15 18 39
Etxalar IP 28 55
Igantzi IP 20 36
Lesaka (Irain IP) 57(1) 77
Lesaka (Tantirumairu) 41(1) 72

XARETA 84 157 108 220 228 158
Sara (Publikoa) 1 9 4 20
Sara (St. Joseph) 39 17 59
Sara (Olhain Ikastola) 50 73
Senpere (Publikoa) 39 65 93 94
Senpere (Amotz publ.) 28 50
Senpere (Zaldubi ikas.) 41 55
Senpere (St. Joseph) 16 44 56 55
Urdazubi-Zugarramurdi 17 30

HEZIKETA ZIKLOAK

LHB OLH Erdi M. G. M. S. Goi M.

HEZIKLETA ZIKLOAK

BAZTAN 2 27 43 4 67
Elizondo (2) 16 26 39 25
Lekaroz (2) 39

BORTZIRIAK 0 38 0 33
Bera (Toki Ona) (2) 38 33

XARETA 0 0 0 213
Senpere (Laborantza) 213

GUZTIRA 95 172 901 249 272 1.788

MALERREKA 0 0 143 11 5 327
Beintza-Labaien IP 2 5
Doneztebe (S. Migel) 85 11 5 216
Ituren IP 26 41
Saldias IP 5 2
Sunbilla IP 25 63

LEITZALDEA 0 0 132 0 0 251
Areso IP 7 17
Goizueta IP 20 44
Leitza IP (Erleta) 105 190

BAZTAN 26 0 299
Lekaroz (2) 26 299

A eredua B eredua D eredua

BIGARREN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BORTZIRIAK 16 35 274
Arantza IP 10
Bera (Toki Ona) (2) 16 35 220
Bera (Labiaga Ikastola) 44

LEITZALDEA 0 0 186
Goizueta 11
Leitza (Amazabal) 175

MALERREKA 0 0 206
Doneztebe (Mendaur) 206

XARETA 133 102 7
Senpere (Arretxea) 133 102
Urdazubi-Zugarramurdi 7

GUZTIRA 175 137 972

BAZTAN 0 0 155
Lekaroz (2) 155

A eredua B eredua D eredua

BATXILERGOA

BATXILERGOA

BORTZIRIAK 0 0 107
Bera (Toki Ona) (2) 107

LEITZALDEA 0 0 66
Leitza (Amazabal) 66

GUZTIRA 0 0 328

HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK

A eredua

B eredua

D eredua

Erdara hutsean

Mistoa

Euskara hutsean

2016-2017: 1.168

2015-2016: 1.226

2016-2017 Guztira: 427
2015-2016 Guztira: 398

2016-2017 Guztira: 328

2015-2016 Guztira: 260

2016-2017 Guztira: 1.284

2015-2016 Guztira: 1.254

GUZTIRA 2 27 81 4 313

�

�

2016-2017: 2.309

2015-2016: 2.287

(1) 2 urtekoak barne

% 20,73
�

% 6,79

�

- % 4,97

% 2,33

�
% 0,95

2 0 18 9 38 5 3 1 19 9

* Lehen Hezkuntzako datuak 6-11 urte artekoak dira Sara eta Senperen.
(2) Behin behineko datuak dira.
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Alkate karguan,sanmigel hauek lehenbi-
zikoak izanen dira Juankar Unanuaren-
tzat. Joan den ekainean izendatu zuten
kudeaketa batzordeko presidente, azken
udal hauteskundeetara ez baitzen inor
aurkeztuIgantzin.Horigertatzekoarriskua
«urrutitik ikusten zela» dio: «lehenago bi
zerrenda arazorik gabe aurkezten ziren,
aitzinekoan talde bakarra osatzeko lanak
izandu ziren eta azken hauteskundeetan
ezta bakar bat ere. Progresiboa izan da».
Bereirudiko,«arazoaaztertuetasoluzioak
bilatubeharditugu»,berakargibaitu«ara-
zoa ez dela Udalarena bakarrik, herriare-
nada».Horretarako,«herritarrenetaUdala-
ren arteko komunikazioa hobetu behar
dela» uste du, «oinarria hori da». Berak
ereerronkahoridu:«Udalarenetaherrita-
rrenartekodistantziamurrizteagustatuko
litzaidake,elkarulertudaitekeela ikustea,
eta jendeak Udalean sartzeaz duen ideia
aldatzea. Une latzak izanen ditugu, baina
onak ere bai».

LANA ETA ALKATETZA
45 urteko igantziarra autonomoa da, eta
onartu digunez, bere egunerokoa alkate
lanarekin bateratzea da «nire kezkarik
haundiena.Aunitzetan gehiago egin nahi
izaten da,baina nire bizimodua ez da hau
eta ezin da luzatu». Azaldu digu, kargua
hartu aitzinetik «buruari buelta aunitz»
eman zizkiola, «lehenbizian buruhauste
aunitz izan nituen». Aldiz, kargua onartu
duenetik, «ilusioz» omen dago, bera eta
lantalde osoa. «Lan-
talde polita dugu.Ba-
koitzakberezalantzak,
beldurrak eta zailta-
sunak ditugu, baina
gure onena emateko
prest gaude. Ilusioa-
rekin ikusten ditut eta hori garrantzitsua
da». Denak berriak dira udal barrenean,
eta «ahalik etaesfortzurikhaundienaegi-
ten ari gara, lehenbailehen asentatzeko».
Gaineratu digunez, «lan aunitz jasotzen
arigaradenborattikian».IgantzikoUdalaren
egoera ona dela ere adierazi digu, eta
ekonomikokiere«Igantzirenosasunaona
da.Soberan ez dago,baina faltan ere ez».
Halere,aitortudigu«idazkaritzarenaldetik,

lan pila badela, eta jende gutti. Ea norbait
hartzenahaldugunlanhoripixkabatarin-
tzeko. Gezurra dirudi horrelako herri ttiki
batean, hainbertze lan izatea. Ezin aile-
gatuz gabiltza».

BESTAK GUSTUKO
20.000 euro inguruko aurrekontua dute
Igantziko bestek. Hala adierazi digu Una-
nuak. Eta egitarauari dagokionean, «joan
den urtekoan oinarritu» direla erran digu,
«aurten astirik gabe ibili gara, presaka,
etaiazkoaerrepikatzensaiatugara».Horre-
tarako, herritarrekin batzorde bat sortu
zuten lehenbiziko, eta Udalaren aldetik bi
zinegotzi izendatuzituzten,«nahizetagero
bileretara gehiago agertu».
Alkate bezala lehenbiziko bestak izateak
«urduritasunetakezkapuntubat»sortzen
diola dioen arren, «lehen bezala, bestak

umoreoneanpasatzea»
esperodu.«Egunbatzuk
librehartuetadisfruta-
tzea gustatzen zait».
Eguerdiko giroa omen
du maiteena, «aperiti-
boarena», dio: «plaza

inguruanelkartuetaaspalditikikusigabeko
jendea agurtzeko aukera izaten da, lagu-
nartekosolasaldiakberreskuratzekoauke-
ra, nahiz eta egun gutti izan».Faltan dire-
nak ere gogoan ditu,«batzuk ezin dutela-
ko etorri eta bertze batzuk betiko joan
zirelako».
Bidebatez,«Ttipi-Ttapako irakurleguztiei
gonbiteaerebidali die:«giroederreanpa-
sakoditugunsanmigeletaraetorzaitezte».

Juankar UNANUA I Igantziko alkatea

«Udalaren eta herritarren
arteko distantzia murriztea
gustatuko litzaiguke»

«Bestetatik eguerdiko giroa
gustatzen zait gehien.
Plaza inguruan elkartu eta
aspalditik ikusi gabeko jendea
agurtzeko aukera izaten da».
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EGITARAUA
IRAILAK 24, larunbata
09:00 Gosaria Ziobin. 10:00 Plater tiroketa Ziobin. 12:00 Patata tortilla lehiaketa
frontoian (bertanegindakotortillekpuntuazioaltuagoa izanenduteetxetikekarritakoek
baino). 16:00 XXXVI. Artzain Zakur Lehiaketa. 20:00 Igantziko dantza taldearen
emanaldia. 22:00 Bertso-txiste afaria Biltokin. Bertsolariak Iban Urdangarin eta
Ander Lizarralde. Txiste kontalariak Marianiko el Korto eta Barragan.

IRAILAK 25, igandea
10:00 Karrika buelta herriko txistulariekin. 11:00 Haurren herri kirolak: herrien
artekokonbinatuaketamorkots biltzea.12:00XIII.Gazta lehiaketa frontoian.12:00
Ardo dastaketa frontoian.18:30 Karrika buelta kankailu eta buruhaundiekin, Triki-
pand trikitilari taldearekin batera. 19:00 Gazta eta opila dastaketa frontoian.



IRAILAK 28, asteazkena
17:30 Goitibehera erakustaldia Piedadetik abiatuta. 19:00 Trikipoteoa. 20:00
Altxaferua. Ondotik karrika buelta kankailu eta buruhaundiekin Elutxa txarangak
alaitua. 00:00-03:00 Elutxa txaranga herrian barrena.

IRAILAK 29, ortzeguna
10:00 Karrika buelta herriko ezpatadantzari eta txistulariekin. 11:30 Meza Nagu-
sia herriko abesbatzak kantatua. Ondotik Bandera Arbola doinuari dagokion
Ikurrin Agurra eta ezpatadantzarien eta dantzarien saioa Foruen plazan. 16:30
Haurrentzako jokoak eta tiropitxoia frontoian. 17:30 Dantza luzea Foruen plazan.
18:30 Pilota partidak. 20:30 Muxikoak Foruen plazan. 21:00 Txamukos mariatxi
taldea.

IRAILAK 30, ortziralea
10:00 karrika buelta herriko txistularie-
kin.10:00Haurrentzakopuzgarriak fron-
toian.11:00Pintxo-poteaElutxa txaran-
gakalaituta.12:00Migattuakzezenpla-
zanElutxa txarangakalaituta.14:00Hau-
rren herri bazkaria zentroan. 14:00 He-
rri bazkaria Baratzondon Sustrai Colina
eta Jon Maia bertsolariekin, Elutxa txa-
rangak lagunduta. 15:00 Haurrentzako
puzgarriak frontoian. 20:00-22:00/00:00-03:00 Trikidantz taldea.

URRIAK 1, larunbata
10:00 karrika buelta gaiteroekin. 11:00
Haurrentzako animaliak zezen plazan.
12:30 Toka txapelketa frontoian. 12:30
Karrika buelta kankailu eta buruhaundie-
kingaiteroek lagunduta.18:00Herri kiro-
lak. 20:00-21:00 Elektropatxaranga.
21:00-22:00 Oharkabe taldea. 22:00-
00:00 Elektropatxaranga. 00:00-04:00
Oharkabe taldea.

URRIAK 2, igandea
11:00-13:00/16:00-18:00 Puzgarriak eta Segway frontoian. 18:00 Haurrentzako
berendua frontoian.
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Hilaren 13tik
20ra Beran eta
23tik 25era
Igantzin

TTIPI-TTAPA
Lesakan abiatu eta

Etxalar, Donamaria, Do-
neztebe eta Eratsungo
geltokietan geldialdiak
egin ondotik, berriz ere
Bortzirietara etorriko da
Bidasoko Trenbidearen
mendeurrenareninguru-
an antolatu den erakus-
keta. Zehazki, Berako

Kultur Etxean irailaren
13tik 20ra dago ikusgai
eta Igantzin besten ai-
tzineko asteburuan, ira-
ilaren 23tik 25era ego-
nen da ikusgai. Hemen-
dik, Sunbillarako bidea
hartukodu,irailaren27tik
urriaren 11ra.

Aunitzdirahilabeteo-
tan erakusketa ikusi du-
tenak,baibertakoak,bai-
takanpotiketorritakotu-
ristakere.Argazkian,Be-
ra eta Lesakako jubilo-
tekakoakageri dira,Ha-
rriondoa Kultur Etxean
egin zuten bixitan.

KULTURA � IRAILEAN

Bidasoko Trenari
buruzko
erakusketa
Beran eta
Igantzin

BORTZIRIAK

IRAILAREN 30ERA ARTE EGIN LITEZKE ESKAERAK

Bai Euskarari ziurtagiria dutenei diru-laguntzak
emango dizkie Euskara Mankomunitateak

Urtero bezala, mankomunitateak diru laguntza emanen die Bai Euskarari
ziurtagiria duten eragileei. Laguntza hori lortzeko, ziurtagiria duten eragileek
eskaera orria bete behar dute, eta Bai Euskarari Elkarteari 2016an ordaindu
dioten fakturaren kopiarekin eta ordainagariarekin batera, mankomunitatera
eraman edo bidali behar dute (Bortzirietako Euskara Mankomunitatea. He-
rriko Plaza 7, 2. 31790 Arantza. 948634125 / euskara@bortziriak.eus). Eskae-
ra egiteko epea 2016ko irailaren 1etik 30era bitartean izanen da.

Bortzirietan70bat eragiledira ziurtagiri hori daukatenak, etahoriekguztiek
eskadezaketediru laguntza.Baldintzeiburuzkoxehetasunaketaeskaeraegi-
teko orriamankomunitatearenweb orrian ikus daitezke (www.bortziriak.eus).

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Igantziko mendi bizikleta ibilaldia arrakastatsua
IgantzikoBiltokik antolatutakomendi bizikleta ibilaldiaren26.edizioaburutu zen
irailaren 4an. 33 eta 23 kilometroko ibilbidea izan zuten aukeran txirrindulariek
eta denera 62 bat txirrindulari atera ziren. Nahiz eta lasterketa ez izan, bizko-
rren ibili zenak ordubete eta 54 bat minutu behar izan zituen berriz ere Igan-
tzikoplazaraailegatzeko.Plaza inguruanbertze27neska-mutiko ibili zirenmen-
di bizikletan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bera eta Lesakako jubilotekakoak Harriondoan.
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GIZARTEA

EUSKARA � MATRIKULAZIO KANPAINA

Ikasturte honetatik aurrera euskara
ikastea debalde izanen da Bortzirietan
‘Euskarara
doan bidea’
kanpaina abiatu
dute

TTIPI-TTAPA
Bortzirietan eginda-

kogogoetaprozesuba-
tek, agerian utzi zuen
diru laguntza politika
berraztertu eta euska-
ra ikastea doakoa izan
zedin bideak urratzeko
premia. Gaia landu eta
horren emaitza izan da
Euskarara doan bidea
kanpaina;euskara ikas-
teaunibertsalaetadoa-

koa izatea ahalbidetu-
ko duena. Bortzirietan
erroldatua egon eta 16
urtetik gora dituztenei
zuzenduta daude la-
guntza hauek, euskal-
duntzen, alfabetatzen
eta euskara maila ho-
betzen ari direnei.

BortzirietakoManko-
munitateak, bere gain
hartukodueuskaraikas-
teko eskubide hori he-
rritarguztieneskuraego-
teko ardura, betiere,
ikasleekhainbatbaldin-
tza betetzen badituzte.
Hala, gutxieneko berta-
ratzeetaaprobetxamen-
du maila egiaztatu be-

harko dute, eta euskal-
tegiaberaarduratukoda
horren jarraipena egite-
az.

BortzirietakoEuska-
ra Mankomunitatearen
ustez «euskararen ira-
kaskuntzaerraztekoba-
bes instituzional eta
konpromiso sendo hau
eredu izaten ahal da
Nafarroakobertze enti-
tate batzuek antzeko
neurriak har ditzaten».
Bidenabar, helduaroan
euskara debalde ikas-
teko eskubidea ziurta-
tutaarlohonetangazte-
laniarekikodesabantai-
la gainditzeko bidean

egon litezkeelaustedu-
te. Horrez gain, pauso
hauemanda,bertzehe-
rrialde batzuetan abian
direnereduaitzindarieta
arrakastatsuekin bat
eginen dute Bortzirie-
tan. Erraterako, badira
urteakKataluniankata-
lana ikasteadoakoade-
la.

IZEN-EMATEA
Interesa dutenek

euskaltegira joanbehar-
kodute lehenbizimatri-
kula egitera. Ikastaroa-
ren finantzaketariburuz
informatzekoetaeskae-
ra egiteko berriz, Eus-

kara Mankomunitatera
jo beharko dute (948
634125 /euskara@bor-
tziriak.eus).

«2.000 GORA LAGUN
EUSKARA IKASTEKO
BEHARREAN»

Bortzirietako Euska-
raMankomunitateak da-
tuaereazaleratudu«es-
kura ditugun azkeneko
datuek erakusten dute
Bortzirietan badirela ia-
euskaldun eta erdaldu-
nen artean 2.000tik go-
ra lagun, hortaz, euska-
ra ikasteko beharra du-
tenen kopurua ez da
gutxiestekoa».

«Bizitzera zoazen herriko
hizkuntza doan ikasteko
aukera izatea behar da»

Katalana ikasten hasi nintzen
Kataluniara joan nintzenean.
Katalunian bada aukera esko-
laofizialetanedoakademiapri-
batuetan ikasteko. Ni hizkun-
tzarennormalizazioarakokon-
tsortzioan hasi nintzen ikasten
doan, eta primeran iruditzen
zait hemen Beran eta Bortzi-
rietan heldu den ikasturtean
euskara debalde ikasteko au-
kera izatea».

� BERTAKO HIZKUNTZA IKASTEA, INTEGRAZIOAREN GILTZA

Ane BERGARA | BERA

Barçako futbolaria,
Katalunian bizi da.

«Gizartean integratzeko
beharrezkoa da bertako
hizkuntza menperatzea»

«Diru aunitz gastatu dut in-
gelesa ikasteko, unibertsitate
ikasketekin jarraitu eta lanabi-
latzekoasmoanuelako.Horre-
gatik uste dut edozein herri-
tan, erakunde publikoek eki-
men desberdinak paratu be-
harko lituzketelamartxan,ber-
tako hizkuntza ikastea debal-
de edo merkeago izan dadin,
ahalik eta jendegehien anima-
tzeko».

«Ikasturtea hasteko
gogoz nago, gainera
debalde bada hobe!»

«MadrildikBerara joandenur-
teko abuztuan etorri nintzen
eta gustatzen zait euskara.
Hizkuntzapolita iruditzen zait,
eta gainera lanerako behar
dut. Horregatik animatu nin-
tzen ikastera. Joan den urte-
an hasi nintzen euskara ikas-
ten eta datorren ikasturtea
hasteko gogoz nago, gaine-
ra debalde izanen denez as-
koz hobe!»

«Euskara pentsatzen
duzuena baino ederra-
goa eta errazagoa da»

«Euskaraz maiteminduta nago,
Kolonbian ikasi nuen eta joan
denurteanparebategunez izan
nintzen Lesakan. Euskara ikas-
tera animatu nahi zaituztet, zu-
en arbasoen eta bizilagunen
hizkuntza; pentsatzen duzuena
baino ederragoa eta errazagoa
da. Eta orain debalde da. Zei-
nek dauka aukera hori? Ez dut
uste Euskal Herrian jende auni-
tzekaukerahori izanenduenik».

Lorea SAROBE | BERA

Kirol koordinatzailea,
Inglaterran bizi da.

Beatriz PALACIOS | BERA

Beran bizi den madrildarra.
Euskaltegiko ikaslea.

Josemi RAMIREZ | KOLONBIA

Irakaslea. Euskara ikasi du
bere kasa Kolonbian.
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BERA

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 23AN

Illekuetako
besten baitan
dantza emanaldi
berezia izanen
da ikusgai
Larunbateko
bazkaria nahi
duen guziari
irekia dela
azpimarratu
dute auzotarrek

TTIPI-TTAPA
Illekuetako bestak

ekitaldiz gainezka da-
toz asteburu honetan.
Bereziena, larunbat
arratsaldean eskainiko
den Tío Teronen seme-
ak dantza taldearen
FreshCool ikuskizuna
izanen da, baina bertze
hainbat izanen dira.

LARUNBATA, IRAILAK 17
• 12:00 Auzoko besten
hasierako altxaferua
botako da Konpane
zubitik. Ondotikan E-
rraldoiak eta Buruha-

diak aterako dira, tri-
kitixak eta gaiteroak
lagundurik.

•13:00Herri kirol apos-
tua.

• 14:30 Illekuetako ka-
rrikan bazkaria, nahi
duen guziari zabalik
(auzoko nahiz kanpo-
ko). 20 euro.
- Salda.
- Piperrada.
- Zikiroa.
- Gasna.
- Kafe eta txupito.

• 18:00 Mus txapelke-
ta.

• 19:00 Dantza ikuski-
zuna, Tío Teronen se-
meak.Altzatekoplaza
berrian.

• 20:00 Kalejira.
• 20:30 Zezensuskoa.
• 21:00 Musika. Age-
rralderekin.

IGANDEA, IRAILAK 18
• 12.00 Auzo Meza Idi-

gotian.
• 12.00 Illekuetako ka-
rrikan, haurrentzako
marrazki lehiaketa.
Pinturak haurrak eka-

rrikodituzte.Komisio-
ak papera jarriko du.

• 16.00 Haurrentzako
jokoak.

• 19.00 Gure Txokoa

Dantza Ta ldearen
emanaldia.

• 20.00 Bera kantari.
•20.30Pintxodastake-
ta.

UTZITAKO ARGAZKIA

Dantza eta umorea uztartzen dituen emanaldia eskainiko du Tío Teronen semeak taldeak.

DANTZA EMANALDI BEREZIA

Tío Teronen semeak taldearen FreshCool ikusgai
Hainbat jatorritako dantzariak bil-

du dira Tío Teronen semeak taldea
sortzeko. Bi gauza dituzte komune-
an: dantzatzeko pasioa eta umore
paregabea. Urtetan zehar, eta gaur
egun arte, euskal dantza tradiziona-
lean murgildurik dauden dantzariak
eta musikariak dira, baina, orain-
goan, ez dute horrelakorik eskainiko.
Dantza eta musika estilo desberdi-
nak joan eta etorriko dira, nahastu
eta aldenduko dira; patroi zehatz bat

jarraitugabeetaondopasatzekohel-
buru bakarrarekin. Hain zuzen,
FreshCool ikuskizuna eskainiko du-
te larunbatarratsaldean Illekuetan14
dantzarik eta 4 musikarik (Txistua,
txirula, klarinetea, haize tresna la-
guntzaileak, danbolina, atabala, txa-
laparta, yembeak, darbukak, txindak
etaelementuperkusibodesberdinak).
«Umorez betetako ikuskizundantza-
tua, orain arte inoiz ikusi ez den be-
zala». Halaxe definitzen dute.



16 urtetik
goitikoei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
Hamarurtezsegidan

egin ondotik, 1993an
egin zen hamargarren
Berako margo lehiake-
ta. 22 urte geroago, iaz
lehiaketa berreskuratu
zuen Gure Txokoa el-
karteak, eta aurten se-
gidaemanendiote igan-
de honetan, irailaren
18an.

Margolarien lana
agerian paratu eta ar-
teaherritarrenganahur-
biltzekoasmoarekinan-
tolatu du Gure Txokoa
elkarteak,Udalarenba-
besarekin XII. Berako
pintura-lehiaketa aire
zabalean.16urtetikgoi-
tiko edozeinek parte
hartu ahal izanen du,
beratarraknahizkanpo-
koak, eta izena emate-
koegunberean joanbe-
harko da Gure Txokoa
elkartearenJamotenea-
ko egoitzara goizeko
9etatik aitzinera. Eus-
karria zigilatu eginen
zaie partaideei, eta on-
dotik, lanak arratsalde-
ko 4etarako aurkeztu
beharko dira.

Edozein teknikaera-
bili ahal izanen da, bai-
na margolanaren eus-
karriak ez du aitzinetik
manipulatua egon be-
har, erabat zuria egon
behar du. Euskarriaren
neurria librea izanenba-
da ere, alde bakoitzetik
gehienez ere 100 cm
eduki ahal izanen ditu.

Hiru sari emanen di-
ra, 900 eurokoa, lehen-
bizikoa; 600 eurokoa,
bigarrenaeta300euro-
koa, hirugarrena. Lan
irabazleakGureTxokoa
elkarteareneta lehiake-
taren babesle den Be-
rakoUdalareneskugel-
dituko dira, eta gaine-
rakoakegunbereanedo
ondorengo 15 egune-
tan jaso daitezke.

Antolakuntzak izen-
datutakoepaimahaiba-
tek emanen ditu ira-
bazleen izenak, eta sa-
ri ematea lehiaketaren
egunbereaneginenda,
arratsaldeko 6:30ean.

Mendi Bizikleta
ibilaldia

Irailaren 25ean, Gu-
reTxokoaelkarteakan-
tolatutakoBerakoXXIII.
mendi bizikleta ibilaldia
eginen da, 10:00etan
hasita. Helduek bi ibil-

bide izanen dituzte au-
keran:35km.koa luzee-
naeta20km.koa labur-
rena. Federatuek eta
Gure Txokoako bazki-
deek 5 euro ordaindu
beharko dute i zen

ematean eta federatu
gabekoek eta bazkide
ez direnek 10 euro.

10 km.ko Ibilbide tti-
kiaere izanenda,14ur-
tezbeheitikoneska-mu-
tikoei zuzendua.Hauek

5 euro ordaindu behar-
ko dituzte izen emate-
anetagurasoenbaime-
naaurkeztubeharkodu-
te edo gurasoetakoren
batek lagunduta parte
hartu.
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KULTURA � IRAILAREN 18AN

XII. Pintura-
lehiaketa aire
zabalean eginen
dute igandean

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Agerrako bestak umore ederrean
Duela hogeita hemezortzi urte hasitako ohiturari eutsiz, Agerra auzoko bestak
ospatu dituzte abuztuko azken asteburuan. Giro bikaina izan zen. Argazkian,
auzotar batzuk ageri dira igandeko mezan.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Martingo presa botatzen hasiak dira
Europako Batzordeak diruz laguntzen duen Life 2014-2020 Planaren baitan,
Life Irekibai programaren barnean daude Endarlatsa eta SanMartin presak bo-
tatzeko lanak. Erreketan dauden oztopoak kendu eta hala, bertan bizi diren es-
pezieen harat-honatak erraztu nahi dituzte. Abuztuaren 29an hasi zituen Exca-
vaciones Corella enpresak San Martingo presa eraisteko lanak eta nostalgia
puntu batekin, herritar aunitz joan zen presara aurreko asteburuan.
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‘Erleak,
satorrak,
beleak’ liburua
argitaratu du
Edo
argitaletxeak

Aitor AROTZENA
Azken urteetan ida-

tzi eta taularatutako hi-
ru antzezlanen testuak
bildu ditu Gaizka Sara-
sola antzerkigile, akto-
re eta musikariak Edo
argitaletxeak argitara-
tutako Erleak, satorrak,
beleak liburuan:2013an
Gilkitxaro antzerki tal-
deak estreinatutako
Urak ttiki dire pieza,
2013anCafeBarBilbao
antzerki laburrekogidoi
lehiaketa irabazi zuen
Lur azpikoak lana, eta
iaz Lesakanestreinatu-
tako Talaka.

Salbuespen izaten
dira testu formatuanar-
gitaratzen diren an-
tzezlanak eta oraindik
salbuespen handiagoa
liburugisakarrikaratzen
diren euskarazko an-
tzezlanak. «Hau kasu
berezi bat izan da», ai-
tortu du horregatik Sa-
rasolak.

Musikari eta aktore
izanik, antzezlanaren
doinua eta pertsonaien
keinuak gogoan ditue-
la idaztenomenditube-
ti testuak. Eskuak te-

klatuan, baina gogoan
eszenalekua duela.

Orain paperean bil-
dutako hiru hauek bai-
no lehenere idatziakdi-
tu antzezlanak Gaizka
Sarasolak, 2004. urte-
an Euskara Mankomu-
nitatearenbeka jasozu-
en Erregea, bufoia eta

soldadua erraterako.
Ondotikere, iazkoaben-
duan estreinatu zuen
Bertso atabikoak edo
Norena da basoa? an-
tzezlana Mairu Antzer-
ki tailerrarekin (argazki-
an, bi aktorekin).

Musika arloan, mu-
sika irakasle eta txistu-

lari taldekozuzendariez
ezik, esperimentazioa
eta soinu berriak maite
dituSarasolaketa Ixuri-
ak (2004) eta Ez naiz
deusen jabe (2007) dis-
kakargitaratuzituenXa-
bier Erkizia herriko soi-
nu-artistarekin elkarla-
nean.

LESAKA

KULTURA � MUSIKA ARLOAN ERE ZENBAIT LAN ARGITARATUAK DITU

Gaizka Sarasolaren hiru antzezlan
liburu bakarrean bildu dituzte

KIROLA

Mendi bizikleta
ibilaldia
iganderako
prest du
Beti Gaztek
A. AROTZENA
Beti Gazte elkarteak
antolatutako Lesaka-
komendi bizikleta ibi-
laldiak bi ibilbide es-
kainiko ditu aukeran
igandean: 42 kilome-
tro luze eta 1.800me-
troko desnibela due-
na luzeena eta 28 ki-
lometro luzeeta1.000
metrokodesnibelekoa
laburrena.
Irailaren 18an, igande
goizeko9etan abiatu-
ko dira txirrindulariak
eta07:30etik08:45era
izanendute izenema-
teko aukera. Igande-
an izena emanez ge-
ro, 20 euro ordaindu
beharko dute federa-
tuek eta 25 euro fede-
ratu gabekoek (egun
horretarako asegurua
barne).Aitzinetikkirol-
probak.com webgu-
nearenbitartezeginez
gero, 13 eta 17 euro
ordaindu beharko di-
tuzte,hurrenezhurren.
Beti Gazteko bazkide
federatuek10euroor-
daindu beharko dute
eta federatu gabeko-
ek 14 euro.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gaizka Sarasola erdian, Bertso atabikoak edo Norena da basoa? antzezlanaren estrainaldian.

IRAILAREN 23 ETA 24AN HARRIONDOAN

Garapen atipikoa duten haurren inklusioaz ikastaroa
NafarroakoUnibertsitatePubliko-

ak,LesakakoOsasunEtxeaketaUda-
lak eta Bortzirietako Guztiok taldeak
antolatuta, Garapen atipikoa duten
haurren prozesu inklusiboa hezkun-
tza eta gizarte sistema eleaniztun ba-
tean ikastaroa eskainiko dute iraila-
ren 23 eta 24an Harriondoan.

12orduko ikastaroa izanenda, or-
tziral arratsaldean eta larunbat goiz
etaarratsaldez.Osasunaren,hezkun-
tzaren eta gizarte zerbitzuen arloeta-
ko profesionalentzat, garapen atipi-
koadutenhaurren familiakoentzateta
ikasleentzat zuzendua da eta matri-
kulazioa 50 euro gostako da.
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ETXALAR

Ikasturte
honetan 83
ikasle hasi dira

Irune ELIZAGOIEN
Irailaren7anhasidu-

te 2016-17 ikasturtea
Landagaineskolan.Aur-
tengoan 10 ikasle berri
hasi dira 3 urteko gelan
eta guztira 83 ikasle eta
15 irakasle izanen dira.

Ikasle kopurua handi-
tzen ari da azken urte
hauetan eta aurten iaz
baino gela bat gehiago
erabiliko dute. Aurten-
goan beraz eskolako
txoko guztiak beteak
daude eta ez da espa-
zio librerik izanen. Ira-
kasle eta ikasleek ere
gogotsuhasidute ikas-
turte berria eta eman-
korra eta lasaia izatea
espero dute.

Turismo bulegoa
Azken urteetan be-

zala, aurtenere turismo
bulegoa zabalik egon
da udan. Jende aunitz
ibili da udan herrian eta
turismobulegoraere tu-
rista aunitzek egin du-
tebisita.Uztailaren1etik
abuztuaren 31ra 1.430
pertsona inguru pasa
dira. Lehengo urteetan

ez bezala aurtengoan
lehenengoaldizmadril-
darrak izandira turismo
bulegotik gehien pasa-
tu direnak. Erran behar
da Madril, Bartzelona
etaValentziakobisitari-
ak izandirelagehienbat
herrian ibili direnak.
Mendi bideak, herriak,
kobazuloaketageroeta
gehiago Dolores Re-

dondoren Trilogía del
Baztan liburuetako se-
gitzaileak Elizondo eta
Baztan ezagutu nahia
azaldu dute. Bertzetik,
harrigarria izan da jen-
deaunitz ibilidelaazken
momentuan ostatu bi-
la, nahizetaherriko lan-
da etxeak udarako be-
te-beteak egon duela 3
bat hilabetez geroztik.

GIZARTEA � ESKOLAKO DATUAK

Urtetik urtera
ikasle kopurua
handitzen ari
da Landagain
eskolan

ARGAZKIAK: REBEKA ARANZADI
Udako oporraldiaren ondotik, berriz ere lanean hasiak dira eskolako ikasle eta irakasleak.

Astearte
honetan izan da
sexteorako
aukera

TTIPI-TTAPA
Irailaren3aneginzen

Usategietako postuen
lehenenkantea.Ehizta-
ri gutti bildu ziren eta

guttik hobetu zituzten
hasierako prezioak.
Horren erakusgarri 21
postuetatik 10 hasiera-
koprezioanemanziren,
inolako igoerarik gabe,
etabertzeseihutsikgel-
ditu ziren.

Lehenbizikoseipos-
tuakEtxalarkoEhiztari-
ak elkartekoentzat izan
ziren eta gainerakoak

partikularrendako. Bi
posturik garestienak,
zortzigarrenaetahame-
kagarrena, 3.205 euro-
tan eman ziren, hasie-
rako prezioan. Hamar-
garrenpostuak izanzu-
en hobekuntzarik han-
diena,2.185eurokoha-
sierako preziotik 2.845
eurora igo baitzen. Ho-
geigarrenaetahogeita-

batgarrena ere, hasie-
rako 1.625 euroetatik
2.175 eta 2.225era igo
ziren.

Emandako 15 pos-
tuengatik 30.130 euro
jasoko ditu Etxalarko
Herriko Etxeak eta ha-
sierabatean33.545eu-
ro biltzea espero zuen.
Gogoratu behar da
2000.urtean50.000eu-

ro lortu zituela Udalak
eta 2004an 81.875 eu-
ro.

Irailaren 13an, aste-
arte arratsaldean izan
da sexteorako aukera
(prezioaren seiren bat
igo beharko litzateke
guttienez) eta hutsean
gelditutakopostuakere
sartu dira bigarren en-
kante honetan ere.

GIZARTEA � IRAILAREN 3AN

Usategietako
postuen lehen
enkantean
30.130 euro
bildu dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehenbiziko enkanteak ez zuen ikusmin handiegirik piztu ehiztarien artean.
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ARANTZA

Gela berria eta
idorpe zati bat
egin dituzte
eskolan

Nerea ALTZURI
Hasida ikasturtebe-

rria eskolan. Akautu di-
ra udako oporrak eta
joandenastean,73haur
etagaztetxok,11 irakas-
lerekin batera, 2016/17
ikasturteaabiatuzuten.

Haur Hezkuntzan,
guztira 25 ikasle dira: 3
urteko 7 ikasle berri ha-
sidira,4urteko9 ikasle
dira eta 5 urteko 9 ikas-
le.

Lehen Hezkuntzan,
guztira, 38neska-muti-
ko daude: lehenbiziko
zikloan, 1go mailan 7
ikasle eta 2. mailan 6
ikasle;bigarrenzikloan,
3. mailan 8 ikasle eta 4.
mailan ikasle bakarra;
eta hirugarren zikloan,
5. mailan 7 ikasle eta 6.
mailan 9 ikasle daude.
Azkenik, DBH 1. eta 2.
mailetan bortzna ikas-
lekhasidute ikasturtea.

Talde edo unitateen
inguruan, erran behar
da,HaurHezkuntzanhi-
ru talde aurreikusi bazi-
ren ere, hondarrean, bi
talde direla, eta 3 eta 4
urtekoak batera ariko
direla. Guztira 16 ikas-
le dira eta 17 behar di-
ra Hezkuntza Departa-
mentutik taldea bikoiz-
teko bidea emateko.

11 irakaslekosatzen
dute klaustroa, eta aur-
ten irakasleberridexen-

te daude:DBHkobi ira-
kasleak, Haur Hezkun-
tzakobertze irakaslebat
eta espezialistetan ere
berrikuntzak daude.
Azkenhoriekdenak ibil-
tariak dira, Bera, Lesa-
ka, Etxalar eta Igantzi-
tik heldu direlako: mu-
sikakoa, soinketakoa,
erlijiokoa,orientatzailea
eta logopeda.

OBRAK ETA AUZOLANA
Eskolan udan agin-

dutako lanak ere egin
dituzte. Ongi eta garaiz
akautudituzte,gainera.
Gela berria eta idorpe
zati berria dute aurten,
etaazkenhonetan fron-
toi ttikia eta saskibaloi
kantxak kokatuko di-
tuzteseguruenik.Lanak
NafarroakoGobernuak
ordaindu ditu.

Eskola garbitzeko
auzolanak ere egin zi-
tuzten joan den abuz-
tuaren 31n eta irailaren
3an. Egin diren obren
ondorioz,garbiketabe-
harzueneskolaketahe-
rritar talde polita aritu
zen garbitzen. Udaleko
langileak ere jo eta ke

HEZKUNTZA � 2016/2017 IKASTURTEA

73 ikasle eta
11 irakaslerekin
abiatu da
ikasturte berria

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA

Giro ederra Eguzkialdeko bestetan
Hitzak soberan dira joan den irailaren 3an Eguzkialdeko bestetan
izandako giro polita deskribatzeko. Ikusi, bertzela, argazkiak...

ARGAZKIA: AITOR ELEXPURU
Gela berria eta idorpea egin dituzte udan eskolan.

Ba al zenekien
Medikuaren kontsulta, eskola, Pelle Ttiki Haur
Eskola, udal bulegoak eta Baskula garbitzeko
bi garbitzaile hartu dituela Udalak? Enkarna
Indakoetxea Maiz eta Loli Iraola Maritorenak
eman zuten izena eta biak lanaldi erdian ariko
dira, abenduaren 31 arte.

?

DATUA

7
IKASLE BERRI
hasi dira eskolan
ikasturte honetan,

guztiak 3 urtekoak.
4 urtekoekin batera
egonen dira taldean.

arituzirenmantenimen-
tu lanetan.Eskolatikau-
zolaneanaritutakoguz-
tiakeskertunahi izandi-
tuzte.

Eskolako jantoki zer-
bitzua,berriz, urrianha-
siko da.
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SUNBILLA

Horietatik
erditsuak
erabiliko du
jangela
zerbitzua

Maider PETRIRENA
Uda akitzear dago-

en honetan Sunbillako
igerilekuaren ateak ira-
ilaren 15ean itxiko dira.
Udaran igerilekuaz go-
zatzeko aukera ederra
izan dugu.

Horrezgain2016-17
ikasturtea ere hasi da.

Irailaren7anSunbillako
eskolakohaurrakesko-
lan hasi dira. Hain zu-
zen ere, aurten 7 nes-
ka-mutiko berri izanen
dira eskolarako bidea
lehen aldiz eginen du-
tenak. Osotara Sunbi-
llako eskolan 89 ikasle
daude eta 12 irakasle.
Jangela zerbitzua ere
lehendabizikoegunatik
martxan jartzen da bu-
kaerabitarte.Guztira44
ikaslekzerbitzuhauera-
bilikodute ikasturteoso-
an zehar. Zerbitzu hau
iraila eta ekaineko hila-

beteetan arratsaldeko
3ak arte izaten da. Le-
hen Hezkuntza akituta,
Doneztebe,Lekarozeta

Elizondora joaten diren
ikasleek iraila-
ren 9an hasi di-
tuzte klaseak.

GIZARTEA � UDAREN BUKAERAREN SEINALE

Igerilekua itxi
eginen dute eta
eskolan hasiak
dira 89 ikasle

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Trikitilari eta panderojoleak herriz herri
Sunbillako trikitixa eta panderojoleak hainbat ema-
naldi eskaini dituzte udan Mendaur trikitixa-pan-
dero eskolarekin, herri ezberdinetan: Elizondo
(Baztandarren Biltzarra), Ituren, Legasa eta ikas-
turte berria hasi baino lehen Sunbillan ere jotzeko
aukera izanen dute.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Igerilekuaz gozatzeko aukera izan da uda bero honetan.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Koldo Herrera denboraldia akitzen
Urtero Rural Kutxak BTT txapelketa antolatzen du.
Martxoaren20anhasi zenTuteraneta irailaren18an
akituko da, Arazurin guztira 6 karrera eginez. Kol-
do Herrera parte hartzen ari da. Orain arteko karre-
retan emaitza onak lortu ditu eta hemendik animo-
ak emanen dizkiogu azken txanparako.

Arraun
denboraldiko
azken txanpan
sartua
Hondarr ib iko Ama
Guadalupekoa traine-
roan joetasudabil Iker
Marizkurrena sunbil-
darra eta izugarrizko
denboraldia egiten ari
dira. Ale hauateratzen
denean jada Kontxa-
ko Bandera nork ira-
baziko duen erabakia
izanen da. Hurrengo
alean aipatuko dugu
baina, uda osoan be-
zala, lehiahaundiada-
go Urdaibai eta Hon-
darribiaren artean.

Pertsonaia
Iker MARIZKURRENA

Ba al zenekien
BidasokoTrenbidearenmendeurrenagogora-
tuz herriz herri dabilen erakusketa interesga-
rria herrian izanen dela irailaren 27tik urriaren
11ra

?
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DONEZTEBE

Paella jateko
txartelak Titi
ostatuan
daude salgai

Marga ERDOZAIN
Besta ttikiak ortziral

eta larunbatean ospa-
tuko dira, hau da 16 eta
17anetaBasurdePeña
motorzalearenurteurre-
na ospatzeko besta la-
runbata eta igandean,
hau da 17 eta 18an.

Egitarauraridagokio-
nez Burrunbak antola-
tutako bestek honako
programaziohau izanen
dute:ortziralean18:00-
etan plazoletatik abia-
tutako triki-poteoa,
20:00etan suziria eta
22:00etan Santa Luzia
plazan zopak (Tit in
apuntatu behar da,
bazkideek 15 eurotan
eta bazkideak ez dire-
nek 20 eurotan); Gau-
erdiankontzertuak (Ka-
lera, Estu eta Larri eta,
ondoren, Modestoren
emanaldia).

Larunbatean hona-
ko egitaraua prestatu
da: 10:00etanmus txa-
pelketa eta 14,00etan
Santa Luzia plazan la-
gunarteko paellada,
kuadrila bakoitzak be-
rea prestatuko du.
19:00etanChuchin Iba-
nez-en emanaldia eta
akitzeko gauerdian
Fan&Go taldea.

Basurde peña mo-
torzalearen urteurrena
ospatzekoegitarauaho-
nako hau izanen da: la-
runbata, irailaren17an:
10:00etan izen-emate-
en hasiera, 12:00etan
ibilbideageldialdiarekin,
izenaemandutenentzat

mokadua;13:30eanpo-
teoa lokal kolaboratzai-
l ee ta t i k ba r rena ;
15:00etan bazkaria;

17:30eankontzertuaeta
opa r i en zozke ta ;
20:00etan “pikoteo”
hotzaegoitzan. Igande-

an:10:00etan Ibilbidea;
12:00etanhamaiketako
moteroa eta bestaren
amaiera.

OSPAKIZUNAK � ORTZIRALETIK LARUNBATERA HAINBAT EKITALDI

Besta ttikiak eta Basurde
peñaren ospakizuna asteburuan

UTZITAKO ARGAZKIA

Lau bikotek parte hartu dute Doneztebeko IV. laxoa txapelketan
Emilio Zabala, Ramontxo Etxebeste, Eloy Garcia eta Unai Sapuppo izan ziren
garaile abuztuaren 27an jokatutako herriko laugarren laxoa txapelketan. 7-5
irabazi zieten Jabiertxo Almandoz, Xabier Ibarrola, Jabier Bertiz eta Iban San-
testebani. Parte hartu zuten bertze taldeak hauek izan ziren: Josu Juanena,
Lander Erkizia, Koldo Legarra eta Julen Larretxea talde batean aritu ziren, eta
Felipe Ganboa, Txutxin Zabala, Santi San Miguel eta Jose Mª Antzizar bertze
talde batean. Torneoaren ondotik, Xanti Uterga alkateak, lehenbiziko partidan
xaxari eta epaile gisa aritu zenak, sariak banatu zituen: zerrikume bat eta txan-
paina irabazleendako eta gazta eta ardoa bigarren taldekideentzat.

UDAKO BALANTZEA

1.600 bisitari pasa dira Turismo Bulegotik
1.600bisitari pasa dira uda honetan TurismoBulegotik.%88a estatuko tu-

rismoa izan da eta %12a nazioartekoa. Datu hauek erakusten dute Malerre-
ka turismorako erakargarria dela eta goitiko joera baieztatzen dute (iaz baino
200 turista gehiago bulegotik pasa baitira).

Kopuru hauetatik azpimarratu behar da ia 300 lagun Kataluiniatik etorrita-
koak izan direla, 220 Gipuzkoa eta Bizkaitik eta 230 lagun Valentzia eta Mur-
tziatik. Nazioarteko turistei dagokionez aipatu behar da gehienak Frantziatik
etorritakoak direla (110). Dena den, Alemania, Grezia, Belgika, Britainia Han-
dia, Holandatik... ere bisitariak izan ditugu. Turismo bulegoa uztailaren 5etik
irailaren 9ra zabalik egon da eta aurten, lehendabiziko aldiz, bertatik bisita gi-
datuak antolatu dira. Hamar bisita eskaini dira eta gehienak asteburuetan bu-
rutu dira. Doneztebeko historia, eliza eta bere dorrea, karrikak, bertako pe-
rtsonaien bitxikeriak, Bear-zana plazaren historia, Tren Txikitoren gorabehe-
rak eta baita Intzakardi parkearen aberastasuna ere gertutik ezagutzeko au-
kera izan dute bisita hauetan parte hartu dutenek. Aipatu behar da bisita hau-
ek urtean zehar ere burutuko direla.

Ur-saneamendu
eta ur-andelan
sarearen
mantentze lanak
Abuztuaren bukaeran
ur-andelan eta sanea-
mendu-sarean man-
tentze lanakburutu zi-
tuen Udalak. Aipatu
behar da une honetan
ur-andelagarbi-garbia
dagoela eta zituen pi-
tzadurak ere moldatu
egindirela.Mantentze
lan honetaz gain, ur-
saneamenduan ere
garbiketakburutu dira
uraren kalitatea hobe-
tzeko. Herritarrei sor-
tutako eragozpenen-
gatikUdalakbarkame-
na eskatu nahi dizkie.

IKA Euskaltegian
matrikulazioa
2016-17 ikasturtea
martxan jartzeko eus-
kaltegian matrikula
epea zabalik du iraila-
ren 30era arte. Intere-
satuek948451555 te-
lefonora deitzen ahal
dute edomalerreka@
ikaeuskaltegiak.eus
helbidera idatzi edo
euskaltegitik pasatu.
Aipatu behar da IKA
euskaltegiak eskain-
tzen dituen ikastaroak
Malerrekako Manko-
munitateak diruz la-
gunduak direla.

Tren Txikitoren
erakusketa
Abuztuaren 27tik irai-
laren 5era bitarte He-
rriko Ostatuan ikusgai
egon da eta aipatzen
ahalda250bisitari izan
direla. Doneztebarrez
gain,Malerrekako jen-
dea, baita turista anitz
ere hurbildu dira era-
kusketa bisitatzera.
Azaroaren 10etik 20ra
berriro Doneztebera
ekarrikoda.Eskolaeta
institutuko ikasleenda-
ko bisita gidatuak an-
tolatukodira,nahizeta
denentzako irekia iza-
nen den.

� FLASH
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Aitor Mendiluze
eta Julio Soto
ariko dira
bertsotan
bazkarian

Arkaitz MINDEGIA
Herriko txokoguzie-

tan joare soinuaz goza-
tzekoaukera izanendu-
gu irailaren17an herri-
an eginen den Joaldu-
nenegunean.Urterobe-
zalagoizean joalduneta
trikitilariak Ameztia au-
zoan barna ibiliko dira
eta 14:00etab herriko
plazan, Julen Kañama-
res eta Mieltxo Minde-
giaren arteko aizkora
apostua ikustekoauke-
ra izanen da. Ondotik
bazkaria izanen da Ju-
lio Soto eta Aitor Men-
diluzebertsolariekineta
eguna ongi bukatzeko

dantzaldia izanen da
Hauspolariek taldearen
eskutik.

Manttalak prest eta
ikasle-irakasleak
lanean

IturengoPulunpaes-
kolandenetara67 ikas-
lek hasi zuten ikasturte
berria. Haur Hezkun-
tzako 9 neska-mutiko:
AlaitzAioroa,NaroaEli-
zalde,MalenBereau,Li-
her Isasi, Iñaki Leiza,
GabaiSanMartin,Olaia
DeskargaetaOskiaDo-
minguez eta Lehen
Hezkuntzako 1. mailan
bi ikasle berri ere.

Trikitixa eta
pandereta
ikastaroa

Datorrenurrianhasi-
ko du ikasturte berria
Mendaur trikitixa esko-

lak. Apuntatunahidue-
nak irailaren 21a baino
lehen egin beharko du
646298568 (ainara)edo
685633195(Arkaitz) te-
lefonoetara deituz.

Udan herriz herri
jaialdipolitakeskainidi-
tuzte eta orain urriaren
1eanSunbillanetaurria-
ren 8an Zubietan Eus-
karareneguneaneginen
den jaialdirako presta-
tzen hasiak dira.

Dantza ikastaroa
Herrikodantzarieiere

udako atsedenaldiaren
ondotik hankak mugit-
zekoordua iritsi zai.Da-
torren urriak 1ean hasi-
ko dira dantza ikasta-
roak. Norbaitek apun-
tatu nahi badu Miren
edo Olaiarengana hur-
bildu urriak 1ean edo
beraiekinharremanetan
jarri.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 17AN

Joaldunen eguna
larunbatean ospatuko da

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Ehiza sasoia ongi hasi dute herritarrek
Irailaren 1ean hasi zen ehiza denboraldia eta eder-
ki hasi dute sasoia gainera. Oskar Altxu he-
rritarrak 121kiloko basurdea ehizatu zuen.

Ba al zenekien
XIII. mende hasieran eraiki eta Gaztelako tro-
pek 1522an bota zuten Orzorrotzeko gaztelu-
koaztarnenbila ibili direlaudan. Lurrakenduz,
agerian uzten hasiak dira oinarriak.

?
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Europa,
Amerika eta
Asiatik etorriak

Fernando ETXEBERRIA
Herriko giroaz goza-

tu eta jateko goxoak
dastatzera bisitari asko

etorri dira udara hone-
tan. Turismo arloan lan
egitendutenherritarrek
baloraziopositiboaegin
dute,BarrankaOstatua
eta aterpetxea eta lan-
detxeakbetetaegondi-
rauztaileanetaabuztu-
an. Batzuk, hurbileko

herritatik, egun pasa
etorri dira eta horiekin
batera,urrutitikereeto-
rri dira; tartean, Ameri-
ka, Asia eta Europako
txoko desberdinetatik.
Frantziar eta belgikar
gehiago etorri dela ere
nabarituda,beharbada

terrorismo kontuenga-
tik.

Bestei buruz
informazio gehiago

Ttipi Ttapako azke-
nekoaldizkarianbeste-
tako zenbait ekitaldiren

laburpenaegingenuen.
Aurtenaurrekourteetan
bainoparte hartze han-
diagoa izan dela azpi-
marratu behar da. Her-
ri bazkarian 80 pertso-
nabilduzirelaaipatuge-
nuen baina 136 izan zi-
ren.

EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Ezkontza kontuak irailean
Irailean herrian bizi diren bi bikote ezkondu dira.
Ezkontzazibilakizandirabiaketaegiaerrateko,azken
aldian, erlijiosoak baino ugariagoak dira gurean ere.
Irailaren 3an, Ivan eta Ana ezkondu ziren Ezkurrako
udaletxean. Bizkaia eta Gipuzkoatik etorri ziren due-
la urte batzuk herrira eta Portuneko Bordan bizi di-
ra.Irailaren10ean,KasteneakoEnekoetaLaidaezkon-
du ziren (argazkian). Donostiarra da Laida eta Orere-
tan ezkondu eta Igeldon egin zuten bazkaria.

TURISMOA � BALANTZE POSITIBOA

Bisitari ugari izan da
herrian aurtengo udan

Bezperan ere
zenbait ekitaldi
izanen dira

Fermin ETXEKOLONEA
Euskararen Eguna

antolatzen hasiak dira
gazteak. Urriaren 8an
izanenda,bainabezpe-
ran ere zenbait ekitaldi
antolatuko dituzte. Bi-
leratan hasiak dira eta
egunazehaztudutebe-
deren.Egitarauzehatza
hurrengoan.

Ikasle berriak
Hiruurtekohiru ikas-

le hasiko dira Donezte-
beko eskolan (Ekhi eta
Ainhize Asensio eta
Enaitz Elizalde) eta ba-
karra Iturengoan (Oskia
Elizalde).

Udaleko kontuak
Nafarroako Museo

Etnografikorako joaldu-
naosatzenaridira.Joa-
reak lortu eta Lizarrako
biltegianbarrena ibili zen
udalordezkaritzahoriek

entregatzen irailaren
6an. Joalduna osatua
gelditudaetamuseoan
ikusteko aukera izanen
da.

Baserritako
seinalizazioa
Tracasakoak, foruzai-

nak,NafarroakoGober-
nukoordezkariak,Osa-
sunb ideakoak e ta
Baztango zinegotziak
ibili dira proiektu piloto
hau ikusten eta bertze
herrietan aplikatzeko
izan daitezkeen auke-
rak aztertzen.

Patxi Mindegia
Nafarroako hiruga-

rrenmailakoa irabazion-
dotik, Patxi Mindegia
Euskal Herriko hiruga-
rren mailako kanpora-
ketan aritu zen, baina
ez zuen finalerako sail-
katzea lortu.

OSPAKIZUNAK � EGUNA ZEHAZTU DUTE GAZTEEK

Urriaren 8an
izanen da aurten
Euskararen Eguna

ARGAZKIAK: JON MIKEL ARAGON
Piszinaren faltan, Ezkurra errekako urarekin frexkatzen gara zubietarrak uda partean.

ZUBIETA
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URROZ

Jexux Mari
Irazu eta Julio
Soto
bertsolariek
girotuko dute
herri bazkaria

TTIPI-TTAPA
Irailaren 28an hasi-

ta, bortz egunez luza-
tukodiraSanmigelbes-
tak.Musika,bazkari eta
afariak, dantzariak, he-
rri kirolak... izanen dira
aurtengo egitarauan.

ASTEAZKENA, IRAILAK 28
• 18:00 Puzgarriak.
• 21:00 Zopak Herriko
Ostatuan.

• 00:00 Salaberrirekin
dantzaldia.

ORTZEGUNA, IRAILAK 29
SAN MIGEL EGUNA
• 10:30 Mus txapelke-

taren hasiera.
• 11:00 Meza nagusia.
•12:00Herrikodantza-
rienemanaldia.Ondo-
ren, luntxa Herriko
Ostatuan.

• 17:00 Gorriti eta bere
animaliak.

• 20:30 Tortilla eta pos-
tre lehiaketa.Segidan,
bingoa.

• 20:00-22:00 Agerral-
derekin dantzaldia.

• 23:00-01:00 Agerral-
derekin dantzaldia.

• Goiz eta arratsaldez
haur eta gaztetxoen-
tzat puzgarriak.

ORTZIRALEA, IRAILAK 30
• 10:00 Mus finala.
•10:30 Haur jokoak.
• 14:00 Herri bazkaria:
Jexux Mari Irazu eta
JulioSotobertsolarie-
kin.Arratsaldean,mu-
sika Salaberri soinu-
lariarekin.

• 00:00-05:00 Dantzal-

dia Oharkabe musika
taldearekin.

LARUNBATA, URRIAK 1
• 12:00 Aizkora apus-
tua: Migeltxo Minde-
gia eta Iker Vicente,

ErasunetaKañamare-
sen aurka.

• 17:30 Doneztebeko
dantzariak.

• 21:00 Gazteen afaria.
Arratsaldez eta gauez
Dj Endara.

• Goiz eta arratsaldez
puzgarriak.

IGANDEA, URRIAK 2
• Herria denen artean
garbitueta txukun txu-
kun utziko dute.

BESTAK � IRAILAREN 28TIK URRIAREN 2RA

Iraileko azken
egunak eta urriko
lehenbizikoak
bestan lotuko
dituzte

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Haur joko eta puzgarririk ez da faltako aurtengoan ere. Eta ohiturari eutsiz bertsolariak hari-
tuko dira kantuan herri bazkariaren ondotik.
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ARKUPEAK

212 bazkide
joan ziren
Arantzazuko
irteerara

Fernando ETXEBERRIA
Abuztuaren 31n, Ar-

kupeak elkarteko 212
bazkidek irteeraeginzu-
ten Arantzazura Ama-
birjinaren bederatziu-
rrena ospatzeko. Auto-
busguztiak11:00akbai-
no lehenago iritsi ziren
Arantzura eta hala, na-
hi izan zuenak konfe-
satzera joaneta 12:00e-
tan 23 apaizek eman-
dako meza entzuteko
aukera ere izan zuen.

Eguerdiraarteguztia
antolatubezala joanba-
zen ere, eguerditik au-
rreraarazoakhasi ziren.
Jatetxekoantolakuntza
eskasarenondorioz,or-
du erdi baino gehiago
egon behar izan zuten
bazkaltzeko esperoan.
AurrekourteetanAzpei-
tiara joan ohi ziren baz-
kaltzera baina aurten
Arantzazunbertanbaz-
kaltzea erabaki zen. Bi
izan ziren erabaki hori
hartzeko arrazoiak: Az-
peitirainokoorduetaer-
dikobideaezegiteaeta
bertatik bertara menu
goxo etamerkeago bat
topatu izana (urdaiazpi-
ko iberiarra, kroketak,
entsadagulekin,bildots
erreaetapantxinetatxo-
kolatezkokremazbete-
rik). Ez zegoen aurrei-
kusia ordea, jatetxea-

ren funtzionamendu
kaxkarra.

Orain arte 14 ateral-
di egin dira eta guztiak
erabateko normaltasu-
nez eta inongo kexarik
gabe joan dira. Horre-
gatik, harrigarria da el-
karteko kideren batek
Arantzazun izandako
ezusteko horren aurre-
an erakutsi zuen jarre-
ra.

Mendi irteera
Aizkorrira

Abuztuaren23an, ir-
teera berezia antolatu
zen Aizkorrira. Goizean
goizabiatuzenautobu-
sa Donez tebe t i k ,
06:30erako eta Bortzi-
riak, Irun, Leitza eta Iru-
rako mendizaleak bil-
tzen joan ziren bidean.
09:00etanArantzazutik
Urbia alderantz abiatu
ziren. Bertan gosaltze-
ko aprobetxatu zuten,
aurrezaurrezutenalda-
pagogorra igotzeko in-
darrak hartuz. 11:30 al-
dera iritsi ziren Aizkor-
riko gainera, 1.528me-
troko garaiera duena.
Mendian esperientzia
dezente duen taldetxo
bat Aketegi, Arbelaitz
etaAitxurira (1.551me-
tro) igo zen eta geroUr-
bianelkartu ziren talde-
kobesteekin.Bertanda-
goen jatetxean baz-
kaldu zuten batzuk eta
hirurak alderako Aran-
tzazunzirenbueltan.Be-
roari aurre egiteko fres-
kagarri bat hartu ondo-

tik abiatu ziren etxe al-
dera. Hurrengo irteera
irailean eginen dute
Saioa mendira.

Bidaia gehiago
Datozen bi bidaiak

ereprestdituzte.Lehen-
biziko ateraldia Lezora
eginen dute irailaren
14anetaaurten jatetxez
aldatu eta Oiartzungo
Gurutze Berri jatetxean
izanen da bazkaria.

NafarroakoPirinioe-
taraantolatutakobidaia
berriz, urriaren 6an egi-
tekoazuten. Irteerahau,
gehienez ere, 50 per-
tsonentzakoantolatuta

zegoen baina laurogei-
ta hamarrek eman du-
te izena arazoak eragin
ditu. Juan Pito jatetxe-
an ez dago hainbertze
pertsonendako tokirik.
Taldeabitanbanatu eta
batzuk Isabako kanpi-
nean bazkaltzea izan
zen lehenbiziko ideia,
baina Arantzazun izan-
dako arazoen ondotik,
denek tok i be rean
bazkaltzea erabaki zen
azkenean. Hala, bi ir-

teera eginen dira azke-
nean. Urriaren 5ean
Baztangokideak joanen
diraetaurriaren6anIrun,
Bortziriak, Doneztebe
eta Leitzakoen txanda
izanen da.

Etabukatzeko,urria-
ren 7tik 14ra 51 bazki-
de herrialde Baltikoak
ezagutzera joanendira.
Hurrengo Ttipi TTapan
emango dizki-
zuegu xeheta-
sun gehiago.

GIZARTEA � IRTEERAK

Abuztuko azken
asteetan batetik
bertzera ibili dira
erretiratuak

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goitian Aizkorrira joan zen mendizale taldea. Bertze irudietan Arantzazuko ateraldian parte
hartu zutenak.

Ba al zenekien
Bazkidearen eguna urriaren 20an ospatuko
dela Gorraizen. 500 pretsona baino gehiago
biltzea aurreikusten da.

?
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GOIZUETA

Umore Ona
abesbatzak
emanaldia
eskainiko du
eguerdian

TTIPI-TTAPA
Herriko festen arte-

an,geroeta indarhaun-
diagoa hartzen ari den
Iskibiko Euskal Jaia
igande honetan, irailak
18, izanen da. Bedera-
tzigarren edizioa bete-
ko du aurtengoan.

Eguerdianhasikoda
festa.12:30eanGoizue-
tako Abesbatzak ema-
naldiaeskainikodu.On-
doren, talo jateaeginen

daherriko talogileenes-
kutik;Sagardoa,ardoa,
kafea edo koparik ere
ez da faltako. Trikitixa
ere izanendaegunoso-
an giroa alaituz.

Arratsaldeko 5etan
toka txapelketa jokatu-
ko da.

TXARTELAK
Euskal Jai honetan

partehartunahiduenak
Amaia kafetegian edo
Iskibin berean eskura-
tu ahalkoditu txartelak,
16 eurotan.

Joan den larunbate-
an, IskibiirfestGaragar-
do Festaren bigarren
edizioa ere ospatu zu-
ten kanpinean, giro
ederrean.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 18AN

9. Euskal Jaia
ospatuko dute
Iskibi kanpinean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Artikutzako San Agustin egunarekin bukatu dira herriko festak
Abuztuaren 28an, San Agustin egunez, jendetza bildu zen beste urte batez Ar-
tikutzan. Eguna bustitik argitu eta tarteka xirimiri pixka bat egiten bazuen ere,
ez zen oztopo izan urteroko ohiturari eusteko. Meza, pilota partidak, herri kirol
saioa eta eguna borobiltzeko dantzaldia izan zuten. Horrez gain, artisauen pos-
tuak, talogileenak eta ostatuak ere paratu zituzten.

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Oihan Legarretak saria irabazi du Alesbesko ipuin lehiaketan
Iraileko lehenbiziko asteburuan Oihan Legarretak Alesbesko ipuin lehiaketan
saria eskuratu zuen Tiro bat lanarekin. Tuterako Argia Ikastolak antolatu zuen
lehiaketa eta euskararen egunaren barrenean egin zen sari banaketa. Senda
Vivarako bi sarrera eta eskolako materiala oparitu zizkioten eta oso pozik ze-
goen. Zorionak!

Nahia eta Adei
dira ikasle
berriak

Ainhoa ANSA
Ikasturte hasierare-

kin batera, eguneroko

joan etorrien txanda ai-
legatu da; Goizuetara-
ko bidea hartzen dute
goizero herriko 16 haur
etagaztetxok.Aurtenbi
dira eskolan hasi diren
ikasleberriak,Nahiaeta
Adei.

OSPAKIZUNA � EGUN OSOKO PESTA

Herriko 16
haurrek hasi
dute ikasturtea
Xalto eskolan
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Erosketak egiten
dituztenek
sariak eskuratu
ditzateke

JM BARRIOLA
PlazaolaPartzuergo-

ak eta Leitzako Udalak
elkarlaneanantolatudu-
te XII. Talo Eguna irai-
laren 18rako. Goizeko
hamarretan irekiko da
azoka eta bertan arti-
sauen postuak, taloa-
rekinzerikusiaduten la-
nabesaketazenbait lan-
gintza zuzenean ikus-
teko aukera izanen da.
Horiekin batera, tresna
zaharrak eta baserriko
zenbaitanimaliaerepla-

zaratukodituzteeta txi-
kienek gurdian ibilitze-
ko aukera izango dute.
Villabona eta Saralegi
familiek ereezdiotehu-
tsik eginen urteroko hi-
tzorduari etamota guz-
tietakotaloakprestatzen
ariko dira goizean eta
baita arratsaldean ere,
17:30etik aurrera. Talo-
ak egiten ikasteko tai-
lerrak ere antolatu di-
tuzte 4eta14urtebitar-
tekoentzat eta eskual-
deko talo lehiaketa eta
pintxo lehiaketaere iza-
nen dira. 12:00etan he-
rri kirol saioa izanen da
plazanetaazokaneros-
ketak egiten dituztenen
arteanzozketakereegi-
nen dituzte eguerdian.

OSPAKIZUNA � EGUN OSOKO PESTA

Irailaren 18an
ospatuko da
Talo Eguna

LEITZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mota guztietako taloak dastatzeko aukera izanen da aurtengoan ere.

OBRA ORDAINTZEKO EZ DU MAILEGURIK ESKATUKO

Kiroldegia txukuntzeko lanak esleitu ditu Udalak
Kiroldegia nahiko egoera kaskarrean zegoen eta urtez urte arazoak uga-

ritzen ari zirela ikusita, berritze lanak ari dira egiten. Hasteko, teilatua kon-
pondu zuten eta orain, estruktura indartzen ari dira. Udalak azken batza-
rreanesleituzuenobrarenzati handiena.Lanen irteerakoprezioa347.520,66
eurokoa (BEZ kanpo) zen, Victorino Vicente SL. enpresa nafarrak hartu di-
tu lanak 336.196,84 euroren truke (BEZ kanpo) eta kiroldegia hilabeteko
epean erabilgarri izateko baldintzarekin. Leiho guztiak berritu eta isolatu
beharko dituzte eta aldagelak moldatu eta muskulazio gela ere berrituko
dute. Aipatu behar da obra hau ordaintzeko Udalak fondo propioak erabi-
liko dituela eta ez duela inolako mailegurik eskatu. Adostutako epeak be-
teta, kiroldegia azaroan erabilgarri egotea aurreikusten da.

Irailaren 17a baino
lehen izena ematen
dutenek kamiseta
izanen dute opari

JM BARRIOLA
Mendi bizikletaren gainera

igoetaLeitzakokaxkoetanbar-
na itzuliaegitekoaukera izanen
dute zaleek urriaren 8an. Lei-
tzuliaantolatudute lehenengoz
AurreraElkartekoMendibilBTT
taldekoek eta antolakuntzako

azkenlanetanburu-belarridabil-
tza.Leitzakoparaje,xenda,igoe-
ra, jaitsiera…ederrenekin42ki-
lometrokoibilbideaprestatudu-
te,1.400metrokodesnibelme-
tatua duena.

KAXKOZ KAXKO
IbilbideaLeitzakoplazanha-

si eta bertan bukatuko da.
Plazaolatik barna eginen dira
lehenbiziko kilometroak baina
hortikaurrerakoakLeitzakokax-
koak zeharkatuz osatu behar-
kodituzte.Ezdaprobalehiako-
rra eta guztia mendiko xenda

eta basoetan barna eginen da,
errepiderik ia zapaldu gabe.

IZEN-EMATEA
URRIAREN 3RA ARTE

Izena emateko epea urria-
ren3raartedagozabaliketa in-
ternet bidez, kirolprobak.com
helbideansoilikegin liteke.Gai-
nera, irailaren 17a baino lehen
izenaematendutenek,kamise-
ta bat izanen dute opari. 18 ur-
tetikgorakoeizuzendutadago-
en proba da eta ibilbideak du-
en zailtasun maila dela eta al-

dez aurretik prestatzea beha-
rrezkoa da.

Federatutadaudenek15eu-
roordaindubeharkodituzteeta
federatuta ez daudenek berriz,
18euro.Trukean, parte-hartzai-
leek hainbat opariz betetako
poltsa jasokodute.Zeharkaldi-
an bi hornidura puntu ere jarri-
ko dituzte eta dutxak, bizikle-
takgarbitzekomangerak, apar-
kalekuak... prestatuko dituzte.
Opariakerezozketatukodituzte
eta helmugan edariak eta pin-
txoak ere jarriko dituzte.

KIROLA � AURRERAKO MENDIBIL BTT TALDEKOEK

Leitzulia BTT mendi
ibilaldia urriaren
8an izanen da
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Iaz baino 80
gehiagok

Juana Mari SAIZAR
Aresoko Mend i

MartxarenIX.edizioaos-
patu zen iraileko lehen-
biziko asteburuan. Par-
tehartzehandia izanzen
aurtengoan ere, 437
mendizalek egin zuten
ibilbidea, iaz baino 80
bat lagun gehiagok.
Eguraldiederra izanzen
goizeangoizetik,etaha-
inbat lagun aurrez ize-
na emanda baldin ba-
zeuden ere, egunean
bertan proba hasi bai-
no lehenagoherrikopla-
zaraagertuetaaskoizan
ziren izena eman zute-
nak. Goizeanbueltaegin
ondoren paella ederra
jan zuten guztiek urtero
legez eta askok arra-
tsalderarte luzatu zuten
bisita,eguraldionaapro-
betxatuz herrian geratu
baitziren itzalpean. An-

tolatzaileak aurtengo
edizioarenbalorazioona
eginduteetaprobaaur-
rera atera ahal izateko
boluntarioen lanagorai-
patu dute beste behin.
Hobetze aldera, ibilbi-
dearen azken zatia ho-
beto seinalizatu behar
dela ikusi dute, mendi-
zaleei bidea errazteko.

KIROLA � IRAILAREN 4AN

437 mendizalek parte hartu dute
IX.mendi martxan

ARESO

OHARRA

Aresoko pesta batzordeak eskerrak eman nahi diz-
kie pestak aurrera atera ahal izateko euren laguntza
eman zuten babesle guztiei. Bide batez, argitu nahi
du programa osatzerakoan egindako akats bat
tarteko, ez zirela agertu Tomas Pellejero eta Txomin
Gereñoren iragarkiak. Hauek, urtero bezalaxe, euren
laguntza eman zuten, beraz barkamenak eskatu eta
eskerrik asko!

ARGAZKIAK: ANA GOÑI
Eguraldi bikaina lagun, parte hartzeak goiti egin du aurten.

EHIZA

Ehizarako araudi
berria adostu du
Usoa Elkarteak

Ehiza elkarteko ki-
deen kopuruak behei-
tieginduelaikusita,ehi-
zarako araudian zen-
bait aldaketa egitea
adostu duUsoaElkar-
teak. Hala, aurreran-
tzean aresoarrak izan
ezbainagurasoakber-
takoak dituztenek edo
zituztenehiztariekher-
rian ehiza egiteko au-
kera izango dute. De-
ialdia inguruan zabal-
duzutenehizaelkarte-
koek eta sei izan dira
interesa agertu dute-
nak.Guztiakonartudi-
tuzte eta horrela, izan
direnbajakparekatzea
lortu da.

IRAILAREN 5EAN

Egur loteen zozketa egin dute

Urtero bezala, AresokoUdalak egur loteak esku-
ratzekoaukeraemandieherritarrei.Aurtengoan,pa-
goaz gain, haritzezko loteak eskatzeko aukera ere
izan da. Dena den, haritzezko lotea eskatu dutenen
kopurua ez da handia izan eta hori ikusirik, loteeta-
ko batzuk haritza eta pagoa nahasiz osatu dituzte.
Hala, pagoa edo haritza eta pagoa nahasita zuten
loteak izan dira aurten banatu dituztenak. Irailaren
5ean eguerdiko 12etan egin zen zozketa eta etxe
bakoitzarizein loteegokituzaionjakitekozenbakiak
banatu zituzten, hain justu lotea eskatzekomomen-
tuanapuntatuzirenordenarenarabera.Pistakoloteak
ere zozketa berean banatu zituzten. Azken hauek,
zozketaren emaitzen arabera Guratzen edota Ga-
ñarben jaso ahalkodituzte loteak.Orain, egurra ate-
ra ahal izateko pista egin beharra dago. Hainbat
enpresek aurkeztu dute aurrekontua eta Udalak
laister egingo du aukeraketa.

‘Funtzional
expres’
ikastaroa izango
da astean bitan

Juana Mari SAIZAR
Kirol Mankomunita-

teak eta Aresoko Uda-
lak, 2016-2017 ikastur-
terako kirol eskaintza
politaprestatuduteaur-
tengoanereherrianber-
tan kirola egitekoauke-
ra emanez. Aurreko ur-

teetan bezalaxe, jolas-
mugiantolatuduteHaur
HezkuntzakoetaLehen
Hezkuntzako 1. eta 4.
maila arteko ikasleen-
tzat. Asteazkenetan
izango dira saioak, es-
kola bukatu ondotik,
Haur Hezkuntzakoak
16:30etik 17:30era eta
Lehen Hezkuntzakoak
17:30etik 18:30era.
Horretaz gain, Lehen
Hezkuntzako ikasleen-
tzat Kirol-mugi ere an-
tolatudute,astelehene-

tan izangoda17:00eta-
tik 18:00etara. 75 euro
balio du.

Helduek, astelehen
etaasteazkenetan izan-
godutegorputzaastin-
tzekoaukeraFuntzional
expres ikastaroan. 45
minutuz, ariketa ugari
konbinatzen dituen en-
trenamendubereziaegi-
teko aukera izango du-
te,17:15etatik18:00eta-
ra. Izen eman nahi du-
tenek 135 euro ordain-
du beharko dituzte.

AISIALDIA � 2016-2017 IKASTURTEAN

Haur eta helduentzako kirol
jarduerak eskainiko dira herrian

Uso postuen
enkantea 17an
Enkantea 19:00etan
Udaletxean izango da
eta sesteoa irailaren
23ko20:00ak arte egin
ahal izango da. Biga-
rrenenkantea irailaren
24an izango da.

� FLASH



Larunbat
honetan
jokatuko den
Euskal Herriko
finalean izanen
dira Axpen

TTIPI-TTAPA
49. Artzain Eguna

izan zuten abuztuko
hondar asteburuan
UharteArakilenetahain-
bat txapelketa jokatuzi-
renbertan.ArtzainTxa-
kurTxapelketan, lehen-
biziko aldiz lortu zuen
txapela Joxe Mari Isti-
lartamaiurtarrak,Lagun
zakurrarekin. Gainera,
bigarrenpostuaerebe-
retzat izan zen Bizkor
zakurrarekin.Oronozko
Jorge Oteiza seigarren
izan zen, Arakil zaku-
rrarekin.AresokoAnto-
nio Alustizak zazpiga-
rren eta zortzigarren
postuak eskuratu zitu-
en, Bat eta Jai zakurre-
kinegindakoelkarlana-
rekin.

Hala, Joxe Mari Ixti-
lartek lortu du irailaren
17an Axpen (Atxondo,

Bizkaia) jokatuko den
Euskal Herriko finalera
joateko txartela.Horrez
gain,Nafarroaordezka-
tuko duOñatin irailaren
25ean jokatukodenNa-
zioarteko Txapelketan.
Aldiberean, irailaren4an
Ribes de Freseren (Gi-
rona, Herrialde Katala-
nak) eta urriaren 5ean
Castellterçolen (Bartze-
lona, Herrialde Katala-

nak) eginen diren era-
kusketetanereNafarroa
ordezkatzera joanenda
bere zakurrekin.

Uharte-Arakilgo os-
pakizuneanomenduzu-
ten Ixtilarten ama ere,
Pilar Elizalde Jaimere-
na,AmaiurkoBordaxu-
rikoa. Orain arte Nafar-
roakoArtzainTxakurLe-
hiaketanpartehartudu-
en emakume bakarra

izan delako.
Gazta txapelketan,

Leitzako Joxe Jabier
Sestorainek laugarren
postua eskuratu zuen
eta ardi eta bildotsekin
hainbat sari ere eskual-
dera etorri ziren: Azpil-
kuetako Juan Jose
Irungarai, Iturengo Isi-
dro Bazterrika eta Ariz-
kungo Irigoien Rekarte
sarituak izan ziren.
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GIZARTEA � NAFARROAKO ARTZAIN ZAKUR TXAPELKETAN AMAIURTARRA GARAILE

Joxe Mari Ixtilart eta bere zakurrak
nagusitu dira Uharte Arakilen

Etxetxipia
gasnak
nazioarteko
sona lortu du
Great taste awards
2016 Nazioarteko su-
kaldaritzako lehiake-
tan saria eskuratu du
Maria Jesus Larretxea
gasnagileelizondarrak.
10.000 jakiren artetik
aukeratua izandaEtxe-
txipikoardi-gasna.Le-
hiaketahonetanbi izar
lortuzituen.«Guregas-
netanBaztangobase-
rrien bizimodua islatu
nahidugu»adierazidu
Larretxeak. Elizondo-
koarekinbatera,Elgoi-
barko Mausitxa eta
Arabako La Leze gas-
nategiek lortu dituzte
sariak hemen ezeza-
gunxamarra izanarren
Ingalaterran prestigio
handia ematen duen
nazioarteko lehiaketa
honetan. Aipatzekoa
daazaroaren16tik18ra
Donostian eginen den
International Cheese
Festivalean Mundu
osoko3.000gasnaes-
pero dituztela.

Pertsonaia
Mª Jesus LARRETXEA

ARGAZKIA: JAVIER BERGASA/D.NOTICIAS
Joxe Mari Ixtilar amaiurtarra kontent, Lagun eta Bizkor zakurrekin, lehen aldiz Nafarroako
Artzai Zakur txapelketan garaile suertatu ondotik.
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Premiazko
mozioa aurkeztu
zuen Geroa Baik
maiatzaren
30eko botoa
aldatzeko

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak,

maiatzaren 30ean egin
zuen osoko bilkuran,
aho batez erabaki zuen
AroztegiakoUGPSaren
inguruko epaiketan ez
zuela parte hartuko.
Abuztuaren 25eko bil-
kuran,ordea,premiazko
mozioa aurkeztu zuen
GeroaBaik botua alda-
tu ahal izateko.

Geroa Bai, UPN eta
Baztan Auzolanean al-
derdietako 7 zinegotzi-
en aldeko botuekin eta
EH Bildu eta Baztango
Ezkerrakoen kontrako
botoekin, aurrera egin
du mozioak. Hala, bo-
tua berriro eman eta
BaztangoBatzarNagu-
siakAroztegiakoUGSa-
ren aurka abiatutako
epaiketanpartehartzea
erabaki du Baztango
Udalak.

Joseba Otondo
Baztango alkateak Ge-
roa Baiko kideei mozio
horrenurjentziaedopre-
miazko izaera argudia-
tzea eskatu zien. Ge-
roaBaiko zinegotzi Ru-

benZigandak erranzu-
en maiatzean bozka
emateko orduan erratu
egin zirela eta gaia be-
rriz lantzea nahi zutela.
Alkateak,berrizerepre-
miazko izaera argudia-
tzeko eskatu zion eta
Ruben Zigandak, erran
zuen premia duen gaia
dela eta ZIPean puntu
hau aipatzea pasa egin
zitzaiela.

Hortan gelditu zen
afera eta mozioa trata-
tu edo ez bozkatu zu-
ten.GeroaBai,UPNeta
Baztan Auzolanean al-
derdietako zinegotzien
aldeko 7 bozkarekin,
mozioa lantzea onartu
zuten.

Joseba Otondo al-
kateak jarrera aldaketa
horren funtsean zer da-
goen galdegin zuen, 3
hilabeteren buruan gai
beraren inguruan kon-
trako jarrera agertzeko
zergertatudenargitzea
gustatuko litzaiokela.

Zigandak,kontuaar-
gi zegoela aipatu zuen,
duela 3 hilabete bozka

ematerakoanerratuegin
zirela eta orain bozka
egokia emannahi zute-
la.

Ondotik Mikel Orte-
ga EHBilduko zinego-
tziak erantzun zionora-
in bai, orain ez ibiltzea
ez dela serioa. Gainera
mozioa juxtu premiaz
eta Lekarozko bestak
zirenean aurkeztuz.

Berriz ere Ruben Zi-
gandak hartu zuen hi-
tza,azalpenakmaiatze-
koosokobilkurarenak-
tan omen daude. Uda
garaia dela eta oporre-
tan egon direla, ez zeu-
dela zinegotzi guztiak
eta orain, zinegotzi
guztiak daudenez eta
mozioa aitzinet atera-
tzen ahal dutenez, ora-

in aurkeztu dutela. Ho-
ni JosebaOtondoalka-
teak eta Maite Iturre zi-
negotziakerantzunzio-
ten.

Ondotik Baztango
Batzar Nagusiak aur-
keztutako helegitearen
inguruan gauza batzuk
oroitarazi nahi izan zi-
tuenOtondok, bozkatu
baino lehen.

MOZIOA � ABUZTUAREN 25EAN

Aroztegiko
UGPSaren
aurkako
epaiketan parte
hartuko du
Udalak

BAZTAN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aroztegiko proiektuak zer errana sortzen segitzen du.

OHARRAK

Geroa Bai, UPN eta
Baztan Auzolanean
alderdietako zinego-
tzien aldeko 7 bozka-
rekin onartu zuten
mozioa lantzea.

AROZTEGIAKO UGPSAREN EPAIKETAN PARTE HARTZEA ERABAKITA

Baztango Udala eta Batzar Nagusiak aurrez
aurre jartzea leporatu dio EH Bilduk Geroa Bairi

ErabakihonenaurreanBaztangoEHBilduksalatuduGeroaBaikBaztan-
go Udala, Baztango Batzar Nagusien kontra judizialki jokatzera behartu
duela. Alkatetza duen EH Bilduk eta Baztango Ezkerrak Udalak epaiketan
parte hartzearen aurka bozkatu zutela ere gogorarazi dute eta bere gara-
ian Baztango Batzar Nagusiak Nafarroako Gobernuak Aroztegiari buruz
onartutako UGSari helegitea aurkeztu ziola gaineratu «bertzeren artean,
udalaren hirigintza eskumenak eta autonomia defendatzeko, Aroztegiko
herri-lurren desjabetza gelditzeko eta LekarozkoHerriak proiektuaren kon-
tra duen iritzia betearazteko».

Abuztuaren 25ean hartutako erabakiarekin diote «Geroa Baik udalaren
autonomia urraketa eta eskumen gabetzea babesten du, lekaroztarren eta
baztandarren erranari kasurik ez die egiten eta herri lurren lapurketari bi-
dea ematen dio». EH BIlduren ustez, «bereziki larria da udal hautetsiak
izanik interes partikular batzuei fabore egiteko udal autonomiaren eta kon-
petentzien kontra egitea. Baztanen etorkizuna guztiz baldintzatzen duen
proiektu honen aitzinean, udaleko hautetsiek ez badituzte Baztango era-
kundeen konpetentziak defendatzen zertarako daude udalean?»

Aldi berean, oroitarazi nahi dute «aldaketaren indarren artean Geroa Bai
dela proiektua defendatzen duen bakarra. Hala, aldaketaren gobernuaren
lehen urtearen balantzea egiten ari den honetan, Aroztegia demokratikoki
eta herritarrei entzunez konpontzea funtsezkoa da. Modu horretan bakar-
rik lortuko da inposaketan eta pelotazo urbanistikoan oinarritu den politi-
ka zaharraren aitzinean sinisgarritasuna izatea. Gobernuak ongi aski daki
afera konpontzeko legalak diren bertze bideak badirela, gorderik dituen
txostenak dioten bezala». Horregatik «bertze behin Aroztegiko UGSa gel-
ditu eta herritarren iritzia errespetatzeko eskaria» egin du EH Bilduk.
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BAZTAN

IRAILEKO BIGARREN ASTEAN HASIKO DITUZTE LANAK

Baztango Udalak Orabidea, Zuaztoi eta Agerre
aldeko bideetan brea botatzeko lanak eman ditu

Udalaren hasierako aurrekontua 108.300 eurokoa zen (BEZ gabe) eta la-
nak emateko egin zen prozedura irekian hiru enpresa aurkeztu ziren. Eska-
intza hoberena Construcciones Boreste, SAk egin zuen, 84.939 euroan, eta
lanak beretako izan dira. Lanak iraileko bigarren astean hasiko dituzte.

BagorditikOrabidekobidean1,5kilometroko tarteanbotakodabrea,Azpil-
kuetako Zuaztoi auzoan, auzoraino gelditzen diren 130metroetan eta Elizon-
doko Agerrea alderdian 1,8 kilometrotan. Lan hauen garrantzia aipatu dute
Baztango Udaletik, «bide hauek Baztango auzo eta baserri desberdinetarat
doaz eta herritarren guttieneko ongizatea bermatzeko beharrezkoak dira».

Arratsean
luntxa
eskainiko da
eta gauez
dantzarako
aukera ere ez
da faltako

TTIPI-TTAPA
Ohiturari eutsiz irai-

leko azken larunbatean
besta giroa nagusituko
da Oronozen. Errebes-
takospatukodituzte irai-
laren 24an eta herriko
gazteek eguna borobi-
la izan dadin egitaraua

prest dute. Eguerdian
mahaiaren bueltan bil-
duta emanen diete ha-
sierabestari, 14:00etan
zikiro jateaantolatudu-
te. Bazkalondoan mu-
sikarien laguntzaz,dan-
tzarako aukera ere ez
dafaltako.20:30eanhe-
rri kirol saioa eskainiko
dute herritarrek, tarte-
an Bittor Elizagoien eta
Exteban Arrutik. Segi-
dan, 22:00ak aldera,
luntxa izanen da eta in-
darrakberreskuratuon-
dotik,gaueanberriroere
dantzarako aukera iza-
nendaOharkabe talde-
arekin.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 24AN

Zikiro jatea eta
herri kirolak
izanen dira
Oronozko
errebestetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Oronozko gazteak gogotsu daude errebestetan edo besta ttikietan parte hartzeko.
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TTIPI-TTAPA
Urritik ekainera arte,

eskolaz kanpoko zen-
bait jarduera euskaraz
egitekoaukeraeskaini-
ko du Baztango Uda-
lak. Haur eta gaztetxo-
en artean euskararen
erabilera sendotzea da
helburua,eskolatikkan-
poko harremanak eus-
karaz izatea,hainzuzen
ere. Beti ere lagunarte-
an, jarduera jostagarri-
en bidez, ongi pasatu-
az.

Haurren sare lingu-
istikoa josi nahi da, eta
euskararenerabileraren
kalitatea hobetu, kale-
ko hizkera eta esaerak
sartuz jokoetan.Gaine-
ra, hizkuntzaz gain, ba-
loreak ere landuko di-
tuzte: ingurumenareki-
ko errespetua eta zain-
tza-beharra, parekide-
tasuna, elkartasuna...

Baztan osoko hau-
rrei irekiadaetahiru tal-
deosatukodira.Elizon-
donJauziaisialdi taldea
larunbatero bilduko da
17:00etatik 19:00etara
Arizkunenean. Lehen

Hezkuntzako ikasleei
zuzendua dago eta 60
euro ordaindu beharko
da ikasturte osoa.
Erratzun,berriz,Ba-

ratze, sukaldaritza eta
birziklapen eskolak es-
kainiko dituzte aste-
azkenero 15:30etik
17:30era. 7 eta 14 urte
arteko haur eta gaz-
tetxoei zuzenduta dau-
de eskolak eta 120 eu-
roordaindubeharkodi-
ra. Birziklapen eta su-
kaldaritzaeskolakLisu-
tegianetaEtxelebertel-
karteanemanendituzte
eta herriko lur-sail ba-
tean eginen dute bara-
tze-eskola. Eta akitze-
ko, Oronozen , La-
runblaiantolatudute,bi
larunbatean behin,
16:00etatik19:00etara.
Lehen Hezkuntzako
3.mailatik 6.mailara ar-
teko ikasleakaritukodi-
ra eskolan eta 30 euro
ordaindu beharko dira.

Interesadutenek ira-
ilaren 26tik 30era arte
eginbeharkodute izen-
ematea, plazamugatu-
ak daude.

BAZTAN

GIZARTEA � HAURRENDAKO URRITIK EKAINERA ARTE

Euskarazko
aisialdi
eskaintza prest

NAFARROAKO GOBERNUAK HARRERA EGIN ZIEN IRAILAREN 2AN

Ameriketan ibilitako euskal artzainak
ohoratu dituzte Iruñean eta Izaban

TTIPI-TTAPA
Erronkariko Izaban ospatu zuten

Ameriketan ibilitako euskal artzai-
nekberaieneguna irailaren3an,Urri-
nean Biltruk goiburupean. 440 bat
artzain eta senide elkartu zen eta
omenaldiaeskainizitzaionJoséAgu-
as bazkideari. Akabailan, bestaren
lekukoa Legazpiko alkateak hartu
zuen Izabakoaren eskutik.

Hamargarrenedizioabeteduaur-
tenartzainamerikanoenbestak. Ibil-
bidea 2005 hasi zen, Lesakan, ber-
tako artzain taldetxo bat bildu ze-
nean. Hori izan zen hurrengo urte-
an, 2006an, berriro Lesakan, ospa-
tu zen bestaren lehen edizioa. Ho-
rregatik, 10 urte hauetan egin diren
festa eta ekimen ezberdinetako ar-
gazkiak biltzen dituen egutegi bat
egin dute, eta bazkide eta erakun-

de desberdinei banatuko diete, eu-
ren esker ona adieraziz.

NAFARROAKO PRESIDENTEAK
HARRERA

Amerikan izandakoEuskalArtzai-
nen Elkarteko ordezkariei irailaren
2an Tronuaren Aretoan egindako
harreran zehar, artzainei «beraien
lan-bizitza guztian» Nafarroako gi-
zarteari egindako ekarpena esker-
tuzienUxueBarkosNafarroakopre-
sidenteak, bai eta «guztioi ematen
diguzuen ahalegin eta hobetzeko
grinaren eredu bikain» horrengatik
ere. Ekitaldi horretan,Herritarrekiko
eta Erakundeekiko Harremanetako
kontseilari Ana Ollok ere parte har-
tu zuen, baita Laura Igantzi elkarte-
ko ordezkariak, Ana Maria Marin
margolariak eta zenbait artzainek.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Ameriketan ibilitako euskal artzainak, Uxue Barkosekin Nafarroako Tronuaren Aretoan.



Hogeita bortz
bat kontzertu
eman dituzte,
baina taldekide
batzuk ezin
dute segitu

Margari eta Koro
Toomatxa taldeak

Andremaritanemanzu-
enkontzertua,gazi-go-
zoa izan zen: sekulako
giro pulita eman zuten,
baina beraien azkene-
ko kontzertua izan zen.

Talde gaztea da,
duela bi urte hasi ziren,
eta denbora hortan ho-
geitabortzbat kontzer-
tu eman dituzte. Hoie-
tako batzuk gure in-
gurutik frankourrun,adi-
bidez Arabako Gorre-
busto herrian.

Orain, taldekobatzuk
ezin dutela segitu eta
utziko dute, baina ja-
rraitzaile aunitz dauka-
tenez… auskalo, agian
itzuliko dira…

Kepa Junkeraren
kontzertua urriaren
1ean

Urriaren 1ean Kepa
Junkerak kontzertu bat
emanen du lezeetan.
Maletak izeneko bere
azkeneko diskoaren
kantuak emanen ditu,
eta musikaz gain, ikus-
kizun bisuala ere sartu
nahi du. Horretarako,
herriko Sorgin haizea
antzerki taldearen la-
guntza izanen du.

Kontzertua ilunaba-
rreko 8etan hasiko da,
etasarrerak15euroba-
lio du (museoan daude
salgai, edo baita Rural
Kutxan online ere).

Espainiako Vuelta
herrian barna

Irailaren 2an Vuelta
España txirrindulari las-
terketa Xareta inguru
hauetan ibili zitzaigun.
Telebistan ikustenditu-
gupankarta,kartel,mo-
to, kotxe, jarraitzaileeta

bertzeburrunbak…bai-
nahurbiletik ikusteaar-
rasdiferenta izanda:ka-
rabanak gure bide me-
har hauetan aparkatu-
ak, jendea tumbonaeta
mahaiekin ia-ia ka-
rreterarengaineanema-
nak, herrian txirrindula-
giro pulita ikustea, eta
holakoak, egunberezia
bizitzeko aukera eman
zigun.
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ZUGARRAMURDI

KULTURA � BI URTEKO IBILBIDEAREN ONDOTIK

Bestetan azken
kontzertua eman
zuen Toomatxak
musika taldeak

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO

Toomatxa-ko kideek beraien azkeneko kontzertuan umore
puntu bat eman nahi izan zuten, eta zapel eta boa
banarekin mozorroturik agertu ziren.
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Harrobiko
lanekin ez
jarraitzea
gomendatu
dute Aranzadi
Zientzia
Elkartekoek

TTIPI-TTAPA
AranzadiZientziaEl-

karteakNafarroakoGo-
bernuaren enkarguz
egindako ikerketa ba-
tek agerian utzi du Pa-
leolitogaraikograbatu-
ak daudela Alkerdi II le-
zean. Orain artean eze-
zagunak ziren eta Na-
farroan aurkitutako za-
harrenak lirateke. Hori
dela eta, Aranzadik ha-
rrobiko jarduerarekinez
jarraitzea gomendatu
du. Aurkikuntza berriei
Nafarroako Kultur On-
darearen Foru Legea
aplikadakieke;harkKul-
tur InteresekoOndasun
izendatzen ditu labar-

artekoadierazpenakdi-
tuzten kobak, aterpeak
eta tokiak.Horidelaeta,
Vianako Printzea Era-
kundea-Kulturako Zu-
zendaritza Nagusiak
Nafarroako Kultur On-
darearen Ondasunen
Erregistroan inskribatu
du lezea, Kultur Intere-
seko Ondasun gisa eta
ArkeologiaEremukate-
goriarekin.

Nafarroan sekula
aurkitudirengrabaturik
zaharrenak dira Alker-
dikoaketa lurraldeanto-
patu diren lehenengo
grabatu paleolitikoak.

Nafarroako Gober-
nuko Kultura, Kirol eta
Gazteriako kontseilari
Ana Herrerak jakinara-
zi zituenAranzadi Zien-
tziaElkarteakegindako
ikerketaren emaitzak.
Alkerdikomendigunea-
ren eta sistema karsti-
koarenkarakterizazioa-
riburuzkoa izandatxos-
tena eta harrobiak zu-
zeneankaltetutakoere-

mua aztertu dute. Hiru
kilometroko leze gale-
riakkartografiatudituzte
eta aztarna gehiago
atzemateko aukera ere
oso handia omen da.
Harrobiak lanean segi-
tzekoaukerakkezka la-
rria eragiten diela ere
adierazi dute, «harro-
biaren lanak Alkerdi II
lezean labar artea duen
paretatik 24 metrotara
daudeeta lezehorretan
jadanik harrobiak era-
gindako kalteak ageri
dira.Motaguztietako in-
filtrazioak eta industria
gaiak aurkitu ditugu.

Baldintza hauetan ezin
da bermatu lezearen
iraupena eta gainera,
Europako Batasunak
ondarearkeologikoaba-
besteko hartzen dituen
neurri guztien aurka
doa».

Egun, Marmoles de
Baztan enpresak dau-
ka harrobia ustiatzeko
baimenaetaofizialki zu-
laketa eta leherketako
lanak etenda daude.
Abuztuan,baina,enpre-
sak Gobernuari lanei
metodoberriekinberriz
ekiteko asmoa adiera-
zi zion eta Ana Herrera

Kulturakontseilariak«la-
nakbertanbeherauztea
komeni» zela azaldu
zion arren, abuztuaren
25ean legeeiplantoegi-
nezharrobiak laneanse-
gitzen zuela salatu zu-
en SOS Alkerdik.

Abuztuaren 30ean
egindakoudalbilkuran,
AranzadiketaNafarroa-
ko Gobernuak adiera-
zitako ildotik, lan berri-
rik ezin dela egin ondo-
rioztatu zuten eta leze-
ak Interes Kulturaleko
Ondare lehenbailehen
izendatzea eskatu zio-
ten Gobernuari.

ONDAREA � NAFARROAKO ZAHARRENAK LIRATEKE

Paleolito garaiko
grabatu berriak
aurkitu dituzte
Alkerdi II lezean

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

Espainiako Vueltaren etapa bukaera eta hasiera
Txirrindularitza munduaren ahotan ibili zen herria iraileko lehen aste hondarre-
an. Irailaren 2an, Bilbotik zetorren etaparen bukaera izan zen Dantxarinean eta
jendetza bildu zen. Beharbada biharamunean bertatik abiatu eta Aubisquen
bukatu zen etaparen beldurrez, uste bainomotelagoibili ziren txirrindulariak or-
tziraleko etapa bukaeran. Txirrindularien eta karabanaren etorrera baliatu zu-
en ELA sindikatuak Dantxarineko bentetako lan baldintzak salatzeko.
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42 urteko
emakumeak
bere alaba hil
zuela uste dute

Franck DOLOSOR
Gure herriaren izena

hedabidenagusienetan
agertu da azken egun
hauetanetaezbaitezpa-
da berri ona aipatzeko.
Gandenburuilaren3an,
turista britainiar bat
arrastatu zuten jendar-
meek5hilabetekoninia
ito zuelakoan lo zelarik.
Bi egunez jendarmeek
galdekatudute42urte-
ko emaztea eta ondo-
tikpsikiatriazerbitzuba-
tean sarrarazi dute.
Ezbeharra herriko uda-
ko aterpetxe batean
gertatu zen. Emaztea-

ren senarrak salatu zu-
en gertatu zena etxerat
itzuli zelarik.Bikotearen
haur zaharrena, 3 urte-
ko umea, bizirik atxe-
man zuten. Lerro hau-
ek idaztean ikerketak
segitzen zuen. Zonbat
egunez gizonak ezin
izanduErresumaBatu-
rat itzuli ikerketa egiten
laguntzeko hobe baita
Euskal Herrian egotea.

Eskolarat
Mila ikasle eta ha-

marnaka erakasle es-
koletarat itzuli dira bu-
ruil hastapen huntan
herriko7gunetan:haur-
tzaindegia, lehen hez-
kuntzako laueskoletan,
Arretxea kolegioa eta
Saint Christophe lanbi-
de eskolan. Amotzeko
eskolarensartzearense-

gurtasuna hobetzeko
argi gorriak ezarri ditu
herriko etxeak. 50 kilo-
metroren abiada muga

gainditzen badute ibil-
gailuekargigorriapiztu-
kodaetagelditubehar-
ko dute. San Josep es-

kola girixtinoan zuzen-
dari berria dute: Célin
Clément anderea, hain
xuxen.

GERTAERA � BURUILAREN 3AN

Erresuma Batuko
turista batek
bortz hilabeteko
haurra ito du
aterpetxe batean

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Vuelta Senperen barna
Senpertar ainitzek ongi etorri kartsua egin diote Espainiako Vueltari buruilaren
2an. Egun hortan Bilbo eta Urdazubi artean ibili ziren txirrindulariak eta tarte-
an gure herriko zenbait eremu zeharkatu zituzten Dantxarinetik Sararat gateko
Luberria eta Herburuan barna. 1996an, ibilbide bera egin zuen Frantziako itzu-
liak txirrindulariak Iruñea eta Hendaia artean ibili zirelarik. Tourraren pasagu-
nea baino etapa baten abiatzeko tokia izan nahi luke orain gure herriak eta gi-
sa hortan Senpereko herriko etxeak bere hautagaitza aurkeztu du munduko
txirrindularitza lasterketa ospetsuenak etapa bat egin dezan gure herrian. Ain-
tziratik egin liteken abiatze hori heldu diren urteetan eginen litzateke. Tourreko
zuzendaritzak deliberatuko du orain noiz eta nola egin Lapurdiko etapa hori.
Senpereko kirolzale batzuek talde bat osatu dute eta solasak aitzinatuak di-
tuzte jadanik Tourreko antolatzaileekin. Vueltak Euskal Herrian egin dituen eta-
pen karietarat Christian Prudhomme Tourreko zuzendariarekin hortaz berriz
mintzatzeko parada izan dute lapurtarrek. 60.000 euroko inbertsioa egiteko
prestatzen ari da herriko etxea, laguntzaile eta inguruetako erakunde publiko-
en laguntzarekin. Senpereko merkatariak pozik daude beren ustez jendetza
ekarriko baitu Tourrak eta herria mundu osoan ezagutarazteko parada eskai-
niko baitu. Iaz, Zuberoan barna ibili zen itzuli famatua baina aspaldi du ez de-
la etaparik izan Euskal Herrian. 2003an Baionarat heldu ziren txirrindulariak eta
2006an Kanbotik abiatu.

SENPERE

ABUZTUKO HIRU ASTEBURUTAN

Hats-Arte erakusketa ikusgarria
eskaini dute Larraldean

TTIPI-TTAPA
Hatsaren Poesia ur-

teroko olerki liburuan
parte hartzen dutenen
arteanartistaaunitzba-
direla ikusiz, Hatsa el-
karteak,aurtenlehenal-
dizHats-Arte talde-ani-
mazio erakusketa bat
egituratu du Larraldean
abuztuko lehen hiru as-
teburuetan.

Erakusketaz gain, bi

larunbatez oinezko ibi-
laldi bat egin dute Sen-
pereko xendretan bar-
na eta gero, Larralde-
an, bazkari -animazio-
poesia giro bat sortu.

Kontzertu eta bideo
bereziakereizandituzte.
Hats-Arte erakusketan
parte hartu duten artis-
tak honako hauek izan
dira: Titto Aguer, Agur-
tzane Anduetza, Maddi

Andueza, IñakiBastarri-
ka,IdoiaBeratarbide,Mi-
kelDalbret,Juan-Manu-
el Galarraga, Itziar Go-
mez,EnnioCastella-An-
dueza, Gustavo Caste-

lla, Koldo Goitia, Imanol
eta Joan Mari Irigoien,
Manuel Iturrioz, Josu Ji-
menez-Maia, Gabriel
Korta-Rekarte,JokinLa-
sa, Miquel Saumell, Ai-

naraMaia,MaiteRamos-
Fernandez, Maite Tole-
do,CarmenValois,Aux-
tin Zamora, Jose Mari
Zendoia eta Maddi Zu-
beldia.
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Larrun
mazeletako
arditegietan
oinarrituz ipar
Euskal Herriko
arkitektura
eraberritu zuen

Joana GERENDIAIN
Irailaren15etik25era

LurBerri gelan Isidrode
Monzonarkitektuaribu-
ruzko erakusketa bat

izanen da ikusgai. Isi-
dro de Monzon XX.
mendeko arkitektu bat
da, Saran egona, eta
berak zuen Ipar Euskal
Herriko arkitektura era-
berritu Larrun mazele-
tako arditegietan oina-
rrituz. Erakusketa egu-
nero idekia izanen da
go i zeko 10 :30e t i k
12:30era eta arratsal-
deko 3etatik 6:30ak ar-
te. Irailaren 17an arki-
tektuarenetxebatenbi-
sita proposatua da, hi-

tzordua Lur Berri gelan
emana da 14:30ean.

Usategietako besta
Irailaren25eanEtxa-

lar eta Sarako herriak

Lizarrietako lepoan el-
kartukodirausoehizari
buruzkoakordioak izen-
petzeko.Egunhorretan
merkatu bat eginen da
kaskoan eta bota luze

partida bat ere ikusten
ahalko da, Karrote le-
hiaketa. Arratsaldeko
2:30eanbazkaribat iza-
nen da Saranga txa-
rangak animatua.

KULTURA � IRAILAREN 15ETIK 25ERA

Isidro de Monzon
arkitektuari
buruzko
erakusketa
idekiko dute
Lur Berri gelan UTZITAKO ARGAZKIA

Sarako haurrak oporretan
Aurten Larrun Ttiki aisialdi zentroko 25 haur eta 3 animatzailek aste bat Pirinio-
takoPontsdeCampsaterpetxeanpasadute.Egonaldihorretanaktibitateezber-
dinak egin dituzte, hala nola Assoneko zoora bisita, bizikleta, eskalada eta raf-
ting-a, egun bat pasa dute artzain etxola batean eta aukera izan da haientzat
gasna ekoizteko eta dastatzeko. Bidaia honi esker haurrek elkarbizitza landu,
ingurumena errespetatzen ikasi eta aukera izan dute norbere mugak ezagut-
zeko. Esperientzia ona izan da bai haurrentzat eta baita animatzaileentzat ere,
ezagutza aberasgarriak eta aktibitate interesgarriak egin baitituzte, hori dena
leku zoragarri eta lasaigarri batean.

SARA

80 bat heldu
motibatu dira
proiektuan parte
hartzeko

Joana GERENDIAIN
Heldu den urriaren 9 an,

arratsaldeko3etan,plazansa-
ratarrek kabalkada bat ema-
nen dute. Proiektu hori Zazpi-
akBat taldeakbultzaturikgau-
zatu da, 2011koOroitzapene-
tikbidaiarat ikusgarriaren ildoa

segituz. 80 bat heldu motiba-
tu dira proiektuan parte har-
tzeko, izan dantzari, antzer-
kilari, kantari. Dantza errepi-
kak 2015eko urrian hasi dira
eta antzerkia berantagomaia-
tza inguruan. Ikusgarrian ka-
balkadakoohiturazkodantzak
ikusten ahalko dira mutxiko,
kadriak,gabota, fandango, arin
arina eta makil ttiki.

Urriaren 9an eguraldi txa-
rrabaldinbadaemanaldiaurri-
aren 16ra gibeleratua izanen
da.

KULTURA � URRIAREN 9AN

Zazpiak Bat taldeak
bultzaturik Kabalkada
emanen dute plazan
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905 lagunek
emana zuten
izena
Doneztebeko
Enplegu
Bulegoan
abuztu
hondarrean,
ekainean baino
12 gehiagok

TTIPI-TTAPA
Ohiko joeraren kon-

tra, uda garaian goiti
egin du langabetu ko-
puruakeskualdean.905
lagunek emana zuten
izena Doneztebeko
Enp legu Bu legoan
abuztu hondarrean,
uztailean baino 11 ge-
hiagoketaekaineanbai-
no 12 gehiagok. Nor-
malki, udako efektua-

rengatik beheiti egiten
du langabeziak eta ha-
lagertatudaNafarroan,
uztailean baino 707
langabetuguttiagobai-
taude (-%1,79). Do-
neztebekoa izandaNa-
farroaosoan langabetu
kopuruan goiti egin du-
en bu lego bakar ra
(%1,23 goiti).

GIZASEME GAZTEETAN
BAKARRIK BEHEITI

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
358 lagun daude lan-
gabezian,uztaileanbai-
no 2 gehiago. Adin tar-
tehorretakoemakume-

en artean ere 5 gehia-
go daude langabezian,
469. 25 urtez beheitiko
gizasemeen artean
uztailean baino 1 gu-
ttiago dago langabezi-
an, 35 lagun denera.
Adin tarte horretako
emakume gazteen ar-
tean uztailean baino 5
langabetugehiagodau-
de, 43 denera.

OHIKO JOERAK
PUSKATUZ

Arloka, uda garaira-
ko datu bitxia utzi digu

abuztuak, izan ere, zer-
bitzuenarloangoiti egin
du langabeziak eta in-
dustrian eta eraikun-
tzan, aldiz, beheiti.

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe ge-
hien izaten, eta uztaile-
anbaino17gehiagodi-
tugainera,616tik633ra
pasatuz. Industria arlo-
an, aldiz, 3 langabetu
guttiagodaude,140de-
nera. Eraikuntzan ere 3
langabetuguttiagodau-
de, 62. Nekazaritzan,
berdin mantentzen da

langabetu kopurua 24
denera,etaaitzinetik la-
nik egin ez dutenen ar-
tean ere, 46 lagun dau-
de langabezian, uztai-
lean bezalaxe, aldake-
tatik gabe.

Bertze datu ezkorra:
gaurgero langabezi-
prestaziorik kobratzen
ez dutenak (%53,5) ko-
bratzen dutenak baino
dexente gehiago dira
(%46,5). Horrek erran
nahi baitu epe luzeko
langabetuen kopurua
handitzen ari dela.

GIZARTEA � EZUSTEKO DATUAK

Uda partean
goiti egin du
langabeziak
eskualdean

GIZARTEA

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2016ko abuztua

Herria
Populazioa

2015
Lanik gabe

guztira
Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?

EZ BAI

ARANO 108 2 2 0
ARANTZA 638 16 9 7
ARESO 260 10 5 5
BAZTAN 7.792 218 123 95
BEINTZA-LABAIEN 231 5 2 3
BERA 3.768 117 64 53
BERTIZARANA 590 29 14 15
DONAMARIA 443 17 9 8
DONEZTEBE 1.658 97 57 40
ELGORRIAGA 219 9 5 4
ERATSUN 150 9 4 5
ETXALAR 801 18 10 8
EZKURRA 154 6 1 5
GOIZUETA 736 36 15 21
IGANTZI 618 18 9 9
ITUREN 515 26 16 10
LEITZA 2.888 112 63 49
LESAKA 2.742 89 40 49
OIZ 141 7 2 5
SALDIAS 116 4 3 1
SUNBILLA 648 32 17 15
URDAZUBI 402 7 3 4
URROZ 186 2 1 1
ZUBIETA 323 18 10 8
ZUGARRAMURDI 227 1 0 1
Denetara 26.354 905 (%53,48) 484 (%46,52) 421

EZ DA OHIKOA

Zerbitzuen arloan
goiti egin du
langabeziak eta
industrian eta erai-
kuntzan beheiti.
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HERIOTZAK
Angel Ariztia Arburua, Urdazubikoa,
abuztuaren 22an, 59 urte.
Lazaro Belarra VIllanueva, Donezte-
bekoa, abuztuaren 24an, 89 urte.
Vidal Etxarte Elizondo, Igantzikoa,
abuztuaren 29an, 84 urte.
JustoSukunzaSansirena, Iruritakoa,
abuztuaren 30ean, 93 urte.
Lourdes Maritxalar Berroeta, Lesa-
kakoa, abuztuaren 30ean, 58 urte.
Juan Dozagarat Arburua, Berakoa,
irailaren 2an.
Juana Leiza Lukanbio, Arantzakoa,
irailaren 2an, 89 urte.
Pedro Manuel Apeztegia Larralde,
Lesakakoa, irailaren 4an, 68 urte.
AngelAldabeEtxenike, ZIgakoa, irai-
laren 4an, 87 urte.
FrançoiseCalvet, Sarakoa, uztailaren
28an, 60 urte.

Hegoi Otazo Ansalas, Etxalarkoa,
abuztuaren 28an.
MarenPetrikorenaHuitzi, Igantzikoa,
abuztuaren 28an.
Javier Santiso Juanena, Doneztebe-
koa, abuztuaren 23an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Luis Jesus Abruza Perez eta Izaro
Martin Oiarzabal, Leitza eta Donez-
betekoa, uztailaren 16an.
Egoitz Esarte Baleztena eta Ainhoa
Juanotena Aranbillet, Doneztebeko-
ak, uztailaren 23an.
Javier Manuel Lopez Mazizior eta
Monika Abraldes Safrieszt, Bilboko-
ak, uztailaren 23an Donezteben.
Jon Apeztegia Gonzalez etaMaider
MindegiaEleta, Doneztebekoak,abuz-
tuaren 13an.
Olivier Torres eta Mirentxu Behote-
gui, Sarakoak, uztailaren 30ean.
Joan Paul eta Magali Palix, Sarako-
ak, abuztuaren 20an.
BeñatMaiaArakuesetaNahikariLa-
rralde Juanenea, Lesakakoak, uztai-
laren 30ean.
Alberto Muruzabal Lorea eta Izas-
kun Martinez Etxabarri, Erriberri eta
Lesakakoa, abuztuaren 27an.
Unai Apeztegia Lasaga eta Oihane
Aldabe Etxeberria, Irurita eta Igantzi-
koa, Lesakan irailaren 3an.
Joseba Elizagoien Arruti eta Ainhoa
Arretxea Lastiri, Narbartekoak, uztai-
laren 22an.
Luis Jesus Abruza Perez eta Izaro
Martin Oiarzabal, Leitza eta Donez-
tebekoa, uztailaren 16an.
Egoitz Esarte Baleztena eta Ainhoa
Juanotena Aranbillet, Doneztebeko-
ak, uztailaren 23an.
Javier Manuel Lopez Mazizior eta
Monica Abraldes Sagriszt, Bilboko-
ak Donezteben, uztailaren 23an.
Jon Apeztegia Gonzalez etaMaider
MindegiaEleta,Doneztebekoak,abuz-
tuaren 13an.

.

MARTIN GARDE SAHARREA
Gartzainen, 2015eko irailaren 14an.

I. URTEURRENA

Gezurre dirudi gan zarela,
oroitzapen onak utzi dazkiguzu

ta gauze ederrak erakutsi.
Beti izein zaitugu gure onduan,

adiorik ez, gero artio baizik!

ETXEKUAK

Lourdes
MARITXALAR BERRUETA

Lesakan, 2016ko abuztuaren 30ean.

Gure eskerrik beroenak
une samin hauetan

gure ondoan
izan zareten guzioi.

BETI GUREKIN
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Prozesuaren
ondotik,
abenduaren
16an hartuko
luke kargua
presidenteak

TTIPI-TTAPA
Lauurtetikbehinegin

ohi den bezala, Nafa-
rroakoHerri Kirol Fede-
raziokoBatzarraetaLe-
hendakaria hautatzeko
hauteskundeak aurten
eginendira.Hauteskun-
de prozesua irailaren

6an hasi da eta aben-
duaren 16an bukatuko
da.Behindeialdiaegin-
da,urriaren3tik5era iza-
nen da Batzar Nagusi-
rako hautagaiak aur-
kezteko aukera. Urria-
ren 22an Federazioko
Batzar Nagusiko kide-

ak hautatzeko bozketa
eginen da eta azaroa-
ren 26an Batzar Nagu-
sia eratzeko deialdia
eginetaFederazioko le-
hendakaria hautatuko
dira. Abenduaren 16an
hartuko du kargua Fe-
derazioaren buruak.

Beti Gazte
sokatiran eta
Unai Iantzi
aniztarra
koxkor biltzen
nagusitu ziren

TTIPI-TTAPA
Gipuzkoak irabazi

zuen irailaren 3an Do-
nostian jokatutakoZazpi
Herrialdeen Arteko He-
rri Kirol Txapelketa. Gi-
puzkoarrek45punture-
kin berdindu zuten Biz-
kaiarekin, baina proba-
tan izandakopostueies-
ker lortu zuten txapela.
Nafarroa izan zen hiru-
garren (42 puntu), Ara-
ba laugarren (31 pun-
tu), Lapurdi bosgarren
(24puntu)etaBeheNa-
farroaseigarren (12pun-
tu). Zuberoak ez zuen
parte hartu.

Hirugarrengelditua-
rren, garaipen gehien
Nafarroak lortu zituen,
hiru hain zuzen. Soka-
tiran, Lesakako Beti
Gazteko tiralariak na-

gusitu ziren, koxkor bil-
tzen Unai Iantzi anizta-
rra izan zen bizkorrena
(Nafarroako txapelke-
tan egindako denbora
hobetuz) eta zaku las-
terketan Berriozarko
Iñaki Iraizoz,OskarAgu-
as eta Oier Aizkorbe.

Gipuzkoak bi proba
irabazi zituen, lasto al-
txatzenTubik eta, uste-
kabean, arpanan Igor
Esnaolak eta Xanti Aiz-
puruak, faborito nagu-
si zirenNafarroakoBar-
berena anaiei irabazita.

Bizkaiak ere bi pro-
ba irabazi zituen:aizko-
ran Aitzol Atutxak eta
harri jasotzenInharUrru-
zunok.Arabakerebiga-
raipen lortuzituen, ingu-
de altxatzen Jon Lapa-
zaranek eta txingekin
KermanPerezdeHere-
diak.

Azkenik, Behe Na-
farroak ere irabazi zuen
proba bat, orga jokoan
Mathieu Apezetxek
ezustea eman etaOus-
mane Drame bizkaita-
rrari nagusitu baizi-
tzaion.

HERRI KIROLA � IRAILAREN 3AN DONOSTIAN

Gipuzkoa nagusitu da aurten
Zazpi Herrialdeen arteko txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gaztek eta Unai Iantzik garaipenak lortu zituzten Nafarroarentzat.

HERRI KIROLA � IRAILAREN 6TIK ABENDUAREN 16RA

Nafarroako Herri Kirol Federazioan
hauteskunde prozesua abian

UTZITAKO ARGAZKIA

Xabier Urrutia arraioztarra
da Federazioko presidente.
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Eneritz IRAOLA | ETXALAR
Elkarren arrimuan hasi ziren

Unai eta Edorta Kenpo Kai ar-
temartzialean«oraindela9ur-
teEtxalarrenhaurrentzakoKen-
po Kai klaseak eskaintzen ha-
si zenModestoOrdoki eta be-
rarekin ikastenhasiginenUnai-
ren ama eta hirurok».13 urte
ditu Unaik, 37 Edortak eta bi-
de desberdinak jorratuz, hel-
buru bera lortzeko ari dira la-
nean «oreka fisikoa eta men-
tala lortzea».

Modalitate honen inguruan
solasean aritzeko, oinarrizko
zenbait kontu argitu behar di-
rela uste dute «hemen orain-
dik,modalitate ezezagunada.
Kanpotik ikustean jendeakus-
tedubatabesteari jotzera joa-
ten garela, baina ez da hala.
Kenpo kai arte martzial jap-
oniar bat da eta ikaskuntzara-
ko bi arlo dauzka: hezkuntza
eta teknika». Hala, arte mar-
tzial honen kultura eta filoso-
fia ikasi eta teknika lantzen da
«prestaketa mentala da bata,
prestaketa fisikoabertzea:ba-
sea, defentsa pertsonala eta
konbateak».

ENTRENAMENDU SAIOAK
Unaik larunbat goizetan bi

orduzentrenatzendu IzeiGille-
nearekin Beran «eta txapelke-
ta garaia iristen denean bider-
katu egiten dira entrenamen-
duak». Edortak berriz, astean
4 ordu eskaintzen dizkio. En-
trenamenduetan lehenengoz
prestaketa fisiko orokor bat
egiten da «koordinazioa, elas-
tizitatea, erresistentzia, abia-

dura, gogortasuna, arnaske-
tak lantzen dira eta gero ba-
koitzaren helburuak zein diren
ikusita, gauza batzuk gehiago
landuko dira».

NORBERAK HOBERA EGITEKO
KenpoKaigazteentzakooso

onuragarriadaEdortarenustez
«gazteak energiaz eta indarrez
betebeteakdaudeneanoso le-
ku aproposa da indar hori
kanalizatzeko, konpetizioko
arauaketa entrenamendukola-
gunak errespetatu behar direla
irakastendute. Azkenean, nor-
berakhoberaegitekoduengai-
tasuna lantzen du». Horretaz
gain, arte martzialak «tentsio
edoarriskuhandikomomentu-
ren bat ailegatzen denerako fi-
sikoki edo mentalki prest ego-
tekobitartekoak eskaintzendi-
tu».

Modalitatedesberdinakdau-
de Kenpo Kairen barrenean ki-
rolari lotutakoak batzuk, mar-
tzialak bertzeak «kirol arlokoak
konpetiziobarruangazteentza-
kobideratuakdaudebainahel-
dubatzukereederkimoldatzen
dira».Unaihemen«osoongieta
gustura» ibiltzen da. Edortak
berriz, nahiago ditu martzialak

«jende etaadinguztietarakobi-
deratuakdaude. Bakoitzakbe-
remailan, basea, katak eta de-
fentsa pertsonalerako teknika
pila ikasten dira».

JAPONIAN LEHIATZEKO AUKERA
Mundukotxapelketahiruur-

tetik behin egiten da, eta ber-
taraailegatzekoaurrekoguztie-
tan podiumera ailegatu behar
izatenda.Halaeginzutenosa-
ba-ilobek eta apirilean Euro-
pako kopa irabazita lortu zu-
ten Japoniarako txartela. Es-
perientzia«ikusgarria!» izanze-
la diote «dena oso ezberdina
da, burua oso irekia eraman
behar da.Oraintxe Japonian
Kenpoko estilo ezberdinetan,

Kenpo Kai da gehien prakti-
katzen denaren hurrengoa».
Urrea ere ekarri dute bueltan,
Edorta, munduko txapeldun
izan baita taldekakomodalita-
tean.Pozik agertudaemaitza-
rekin, «entrenamendu etamo-
mentugogorbatzuensaria izan
da».

ETORKIZUNEKO ASMOAK
Urte bete barru gerriko bel-

tza lortzeko azterketa egingo
du Unaik «eta hiru urte barru
berriroJaponiara joatekoame-
tsa bete» nahi du. Edortak ere
ez du gerrikoa eranzteko as-
morik,«entrenatzeneta lanean
jarraitu nahi dut, oraindik asko
gelditzen zait eta ikasteko».

Duela bederatzi urte hasi ziren Kenpo Kai arte martzialean Edorta
Iturria eta Unai Arburua. Geroztik gogotik egin behar izan dute lan,
baina jaso dute merezitako ordaina; hiru urtez behin antolatzen den
Munduko txapelketan parte hartu baitute Japonian. Edorta munduko

txapeldun izan da taldeka semikontaktu modalitatean eta Unaik ere
lan bikaina egin du japoniar gazteen aurka. Etxalarko osaba-iloba
hauekin elkartu da TTIPI-TTAPA, biak harrapatu dituen arte martzial
honen inguruan gehiago jakin nahian.

Edorta ITURRIA eta Unai ARBURUA | Kenpo Kai

«Kenpo Kaik oreka
fisikoa eta mentala
lortzea du helburu»

USTE OKERRAK
«Kanpotik ikustean
jendeak uste du bata eta
besterari jotzera joaten
garela, baina ez da hala.
Kenpo Kai arte martzial
japoniar bat da, hezkuntza
eta teknika lotzen dituena».

UTZITAKO ARGAZKIA

Maila bikaina erakutsi dute Etxalarko osaba-ilobek Japonian.



Erakusketak
BERA
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 13tik 20ra.

IGANTZI
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 21etik 25era
Baratzondon.

SUNBILLA
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 27tik urriaren
11ra.

SARA
Isidro de Monzon arkitektuari
buruzko erakusketa

Irailaren 25era arte Lur Berri
gelan, 10:30-12:30 eta 15:00-
18:00. Sartzea urririk.

Larrungo Koloreak
elkartearen lanak ikusgai

Irailaren 26tik urriaren 2ra
Lur Berri Gelan, 10:00-12:30
eta 15:30-19:00.

Ikastaroak
LESAKA
Haurren garapen atipikoaz

Irailaren 23an eta 24an.
Nafarroako Unibertsitate

Publikoarekin Garapen atipi-
koa duten haurren prozesu in-
klusiboa hezkuntza eta gizarte
sistema eleaniztun batean
ikastaroa Harriondoan.

GOIZUETA
Biodantza saioak

Irailaren 16an eta 24an
Ganbaran. Irailaren 16an
16:30etik 18:00etara eta
24an 10:30etik 12:00etara.

Kontzertuak
SARA
Saiberri abesbatzaren
emanaldia

Irailaren 23an 21:00etan
elizan. Sartzea 5 euro.
16 urtetik beheitikoek urririk.

Mendi Xola abesbatzaren
emanaldia

Irailaren 28an 21:00etan
elizan.

Ikuskizunak
BERA
Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen Amalur
ikuskizuna

Irailaren 24an Eztegara pilo-
talekuan, 18:00etan. Sarre-
rak salgai, 7 eurotan.

Lehiaketak
ESKUALDEA
Argazki, margo eta
marrazketa lehiaketa
Arkupeak-eko bazkideentzat

Irailaren 30era arte aurkez
daitezke. Lehiaketako
oinarriak arkupeak.com
web orrian eskura daitezke.

Bestak
URROZ
Herriko bestak

Irailaren 28tik urriaren 2ra.
Xehetasun gehiago
25. orrialdean.

BERA-IGANTZI-SUNBILLA | 2016.09
Tren Txikitoren mendeurreneko
erakusketa herriz herri
Bidasoko Trenarenmendeurreneko era-
kusketak herriz-herri segitzen du. Iraila-
ren 13tik 20ra Beran izanen da, irailaren
21etik 25era Igantzin, eta irailaren 27tik
urriaren 11ra Sunbillan.

Erakusketak

ETXALAR-SARA | 2016.09.25
Usategietako tradizioaren besta
Lizarietako lepoan

Bi herrietako ordezkariak Lizarietako le-
poan elkartuko dira uso ehizari buruzko
akordioak izenpetzeko.Horrezgain,mer-
katua, bota luze partida, karrote lehia-
keta, bazkaria, txaranga... izanen dira.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2016.09.24-25
Piriniar arrazako behi-aziendaren
XXIX. lehiaketa-enkantea

Biegunez,hainbatganadutegitakoburuak
ikusteko aukera izanen da, eta lehiaketa
eta enkantea ere eginen dituzte. Horrez
gain,Baztangoartisautzaetanekazaritza
elikagaien azoka ere eginen dute.

Azokak

irailak 15 - 29

PROPOSAMENA
ITUREN
Joaldunen Eguna
irailaren 17an

Urteroko hitzorduari hutsik
egin gabe, Joaldunen Eguna
antolatu dute larunbat hone-
tan Iturenen.Beti bezala, goi-
zean Ameztia auzora joanen
dira joaldunak eta han astin-
duko dituzte joareak. Ohiko
ibilbideaosatutakoan,eguer-
dian, aizkora apustua izanen
da plazan. Ondotik bertsola-
riak ariko dira eta bazkaltze-
ra joanendiragero.Egunaon-
gi borobiltzeko, arratsaldez
eta gauez dantzaldia izanen
da. Joareen aitzakian besta-
rako bertze egun bat!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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IGANTZI
Herriko bestak

Irailaren 24an eta 25ean
eta 28tik urriaren 2ra.
Xehetasunak gehigarrian.

DONEZTEBE
Besta ttikiak eta Basurde
peña motorzalearen
urteurrena

Irailaren 16an eta 17an.
Xehetasun gehiago
22. orrialdean.

BERA
Illekuetako bestak

Irailaren 17an eta 18an.
Xehetasunak 16. orrialdean.

ORONOZ
Errebestak

Irailaren 24an. Xehetasunak
32. orrialdean.

Ospakizunak
ITUREN
Joaldunen Eguna

Irailaren 17an. Xehetasunak
23. orrialdean.

LEITZA
Talo Eguna

Irailaren 18an. Xehetasunak
28. orrialdean.

GOIZUETA
9. Euskal Jaia

Irailaren 18an Iskibi
kanpinean.

ETXALAR/SARA
Usategietako tradizioaren
besta Lizarietako lepoan

Irailaren 25ean. Xehetasu-
nak 19 eta 35. orrialdeetan.

GARTZAIN
Baztan-Zugarramurdi eta
Urdazubiko eskola ttikien
besta

Urriaren 2an. Gartzaingo
Guraso Elkarteak antolatu
du.

Dantzak
BERA
Tio Teronen semeak

Irailaren 17an Illekuetako
besten barne, 19:00etan.

Azokak
SARA
Ekoizle, artisau eta
sortzaileen azoka

Ortziralero 16:30etik
20:30era frontoian.

Artisau, sortzaile eta
komertzianteen azoka

Astelehenero 09:00etatik
aitzinera plazan.

Lehiaketak
BERA
XII. Berako Pintura Lehiaketa
aire zabalean

Irailaren 18an 16:00 baino
lehen Gure Txokoa Elkartean.

Kirol hitzorduak
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.

LESAKA
Mendi bizikleta itzulia

Irailaren 18an. Xehetasunak
18. orrialdean.

BERA
Mendi bizikleta itzulia

Irailaren 25ean.
Xehetasunak 17. orrialdean.

LEITZA
Leitzulia BTT mendi ibilaldia

Urriaren 8an.
Xehetasunak 30. orrialdean.
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Argazki kameraren atzean ohitua, aurreko aldean jartzeko es-
katudioguAinhizeri eta«Berakoneskasaltseraetaalaia»age-
ri da objektiboaren bertze aldean. Afizio aunitz ditu «argazkie-
kin lanean aritu, mendia, hondartza, umeak…». Dena den, be-
re buruarentzako denbora libre gehiegirik ez duela ere aipatu
digu «hamasei hilabeteko haurra daukat eta berari eskaintzen
dizkiotegunekoordurikgehienak».Hogeitazortziurterekin izan
zuen haurra eta ama izateak bizia «pila bat aldatzen duen
arren, hagitz gustura nago, eta ez nuke aldatuko inondik ere».
Ainhizek argazkilaritza artistikoa ikasi zuen Gasteizen eta «be-
tidanik» gustatu izan zaio». Bere argazki artxiboan begira
hasita, erretratuak omen dira nagusi «gehien gustatzen zaizki-
dan lanak pertsonekin egiten ditudanak dira. Jendea gehiago
ezagutzeko aukera ematen di-
zu, hagitz intimoa da momentu
hori eta izugarri gustatzen zait.
Horren barruan, ama eta umeen
artekoargazkiakdiragehiengus-
tatzen zaizkidanak». Hari horri
tiraka, azken aldian proiektu be-
rezi batean murgilduta ibili da
«bularra ematen ari diren ema-
kumeei beren haurrekin argaz-
kiak atera dizkiet». Lehiaketa batean aurkeztu nahi zituen
argazkiak izan ziren abiapuntua «baina ni ere bularra ematen
ari naiz eta gaia ere aunitz gustatzen zaidanez, nire facebook
orrialdeanmezubatzabaldunuenbularraematenarizirenema-
kumeen kontaktuak lortu nahian».Erantzun ona izan zuen
eskariak «egia erran jende ugari animatu zitzaidan, eta elka-
rrekin momentu goxoak pasa ditugu!».
Argazki kamera alde batera utzi eta astebururako plan bat
proposatzeko ere eskatu diogu eta «eguraldi ona egiten badu
edozein plan da ona!» erantzun digu. Inguruan ere txoko au-
nitz ditu gustuko «adibidez Labiaga mendia». Bidaiatzea ere
atsegin du «maleta hartu eta edozein tokitara joanen nin-
tzateke, bidaiatzen beti ikasten da eta zerbait!». Etorkizunari
begira jarrita ez du aldaketa handirik amesten «ez nuke aldatu
nahi, hagitz gustura nago horrela». Zoriontsu bizi da eta argi
du horretarako formula «nire ingurukoak zoriontsu izatea».

«Ama eta umeen arteko argazkiak
dira gehien gustatzen zaizkidanak»

Nire aukera

Ainhize IRAZOKI ARBURUA
Berako gaztea

«Jendea gehiago
ezagutzeko aukera
ematen dizu
argazkilaritzak.
Hagitz intimoa da
momentu hori».
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te bat naiz. Ekainaren
amaiera arte egoteko.
�634 402040.
LESAKA INGURUAN.
Pisua edo etxea erren-
tan hartuko genuke.
�642 993776.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

PisukidebilaBilbon.Le-
sakako 3 lagun, 4. pisu-
kidebila.PisuaSantutxu
auzoan,4gela,2komun,
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.
IRUÑEA. Unibertsitate
publiko ondoan logela
errentanemateko.�620
209663.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONEZTEBE.Zazpigu-
rutzeauzoan39m2koga-
ra jea sa lga i . � 676
965394.
DONEZTEBE. Leitzako
errepidea29n,lokalasal-
gai. 68 m2. Prezio inte-
resgarria.�948456010.

ZERBITZUAK
ikastaroak

DONEZTEBE eta
ERRATZU. Margo eta
marrazketa eskolak 16
urtetik goitikoentzat.

deaerabiltzekoaukera-
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
etasartzekoprest.�620
997794/948 637948.
ERRATZU.Hiru logele-
ko pisua errentan ema-
teko, sukaldea eta
egongela.Bibalkoieder
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.
Gaspropanorengalda-
ra, termostatoarekin,ur
beroa eta berokuntza-
rako. �658 758173.
IRUÑEA. Unibertsitate
ondoanhiru logelakopi-
sua errentan emateko,
ikasleentzat . �685
153665.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartunahidugun2nes-
ka arduratsu gara, mo-
bleztatua eta egoera
onean.Biak lanean.400
euro.�627086071/663
420685 (deitu20:00eta-
tik aitzinera).
ELIZONDO eta INGU-
RUAN. Neska bat alo-
kairuan hartzeko 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
errentanemateko,Dan-
txarineaondoan.Batsu-
kalde-egongelarekin,lo-
gelabat,bakoiaeta tras-
teroa, 46m2, eta bestea
sukalde-egongela,bi lo-
gela,balkoia, terrazaeta
trastelekua, 85m2. Toki
lasaia. �690 388134 /
948 599045.
ELIZONDO. Saskaitz
Plazan hiru logelako
etxebizitza 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.
Solairubakoitza102m2.
Etxe ondoan baratzea
460m2. �680 331073.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA . Loge l ak
errentan emateko, as-
telehenetik ortziralera,
irailetik aurrera. Bakoi-
tza bere komunarekin,
telebistarekinetasukal-

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 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): 35 €

Zerri gizena
1,321 € kiloa.

Zerramak:
0,710 € 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):

Aretzemestizoak:
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 26tik 2ra bitarteko prezioak)
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Urritik maiatzera. Hai-
bat ordutegi eta espe-
zializatutako tailerrak.
�948 453478 / 659
948926. www.diana
iniestabenedicto.es.

ZERBITZUAK
psikologoak

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
Neska bat behar daUl-
tzamako jatetxebate-
an abuztuan eta iraile-
an lanerako. � 667
252373.
IGANTZI. La Villa jate-
txean zerbitzaria behar
da, barran eta mahaiak
zerbitzatzen esperien-
tzia duena. Sukaldari
laguntzailea ere bai.
�634 592788.
IBARDIN. Irailetik au-
rrera, asteartetik larun-
baterasukaldean lagun-
tzaile bat behar dugu
MendiMendianBentan.
�616 108035.
LESAKA. Atxaspi hote-
leanbi langilebeharditu-
gu: tabernarako kama-
rera(dedikazioosoaedo
asteburuakbakarrik) eta
hotelerako (bezeroekin
harremana eta garbike-
ta).�673 339920ra dei-
tu edo alejandro@atxas
pi.comera curriculuma
bidali.
BERA. Jatetxe batean

zerbitzari bat behar da
asteburuetan mahaiak
zerbitzatzeko. �617
723475.
ELIZONDO. Bidegain
arraindegian gida-bai-
mena duen langiela be-
harda,asteartetik larun-
batera goizez lan egite-
ko.Bidali curriculumak:
Jaime Urrutia 22 helbi-
dera,arraindegiraberta-
ra eraman edo maite@
pescadosbidegain.com
-era bidali.

LANA
eskariak

BAZTAN ETA INGU-
RUAN neska lan bila.
Haurrak eta adinekoak
zaintzen esperientzia-
duna. Haurrak edota
adinekoak zaintzen lan
eginennuke internaedo
orduka. �664 149530.
Gizonezkoa lan bila.
Baztan eta inguruan lan
egiteko. Peoi eta men-
di lanetan esperientzia
daukat.Horrelako lane-
tan eta beste arloetan
ere (ostalaritza, indus-
tria...) interesatua. �631
629486.
BAZTAN eta INGU-
RUANmutilgaztea lan
bila. Zurgintza ikaske-
takeginaketapraktikak.
Nekazaritza lanetan
esperientziaduna.Edo-
zein lan sektoretan in-
teresatua lanerako eta
ikasteko prest eta go-
goz. �635 017866.
BAZTAN eta INGU-
RUANemakumeardu-
ratsua interna moduan
adinekoakzaintzeko lan
bila. Orduka behar iza-
nez gero ere lan egite-
ko prest.�644 471128.
Neska gazte bat hau-
rrakzaintzekoprest.Es-
perientziarekin. �638
337882.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN lan bila. Garbi-
ketan, haurren zaintzan
eta ostalaritzan espe-
rientzia. Horrelako lan
arloetan edo besteren
batean lan bilaketan.
�631 568882.
Sukaldaritzazuzenda-
ritza ikasketakegindi-
tuen 21 urteko mutila
lan bila, Bortziriak edo-

ta Malerrekako zonal-
dean. �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-
RUAN Olaztiko gazte
batek, euskara ikaste-
ko helburu bakarrare-
kin, bere burua eskaini
nahi du astez baserriko
lanetanaritzeko (astear-
tetik ostiralera bi egun
hauek barne), janari eta
gela baten truke. Nahi-
taezkoa tratuona.�628
440156.

MOTORRAK
salgai

Yamaha R1 motorra
salgai, hagitz egoera
oneandago.Deitu kon-
promisorik gabe. �617
216365 / fattixan@hot
mail.com.

Yamaha XMAX 250
motorra salgai, bizka-
rralde (respaldo)origina-
larekin.6.500kilometro,
2012koa.�626097128.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

Bi txakurkume salgai,
aita eta ama ehiztari
onak. Txertatuak eta
desparasitatuakdaude.
Hiru kolorekoak dituz-

te. 3 hilabete dauzkate.
�609 937127.
Setter arrazako 3 za-
kur salgai, oilagorreta-
koak. 5 hilabetekoak.
Arraza onekoak. Txerto
guztiekin eta despara-
sitatuak. �948 599196
/ 639 562361.

BERA. 3 urteko akerra
salgai.�617216365. fa-
ttixan@hotmail.com.

DENETARIK
salgai

Haritz egurra salgai,
Donezteben.40euro to-
na. �686 314036.

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5m luze,
borobila.�948585036.
Akaziapiketeaksalgai.
�667 885749.
Jane Matrix kapota,
maxi cosia eta silleta
salgai. Egoera onean.
�690 388263.
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LEXURI AROTZENA PORTU lesaka-
rrak 10 urte beteko ditu irailaren
15ean. Zorionak eta hamarna
muxu haundi gure arreba kuttuna-
ri, Orti, Elorri eta Aiert anaien
partetik.

Lesakako
LEXURI ARO-
TZENA PORTUk
10 urte beteko
ditu irailaren
15ean. Aunitz
urtez arraunlari
familia osoaren
partetik.

Goizuetako ANARTZ LUJANBIO
NARVARTEk irailaren 25ean 8 urte
beteko ditu. Zorionak!!!
Eta besarkada haundi bat ama-
txoren partetik. Asko maite zaitut!

ENEKO IRIARTE ITURZAETAk urteak
beteko ditu irailaren 14an. Aunitz
urtez etxekoen partetik. Prestatu
tiramisu goxo-goxoa!

Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Berako JULENE
GOIA GARCIAk 9
urte bete zituen
abuztuaren 28an.
Aunitz urtez prin-
tzesa, familiaren
partetik eta bere-
xiki izeba-osaben
partetik. Muxu bat

Anizko HARRIET eta ELORRIk
irailaren 7 eta 13an urteak beteko
dituzte, muxu handi, goxo eta
potolo bana etxekoen partez.

Aurtizko INTZA MIKEO SANSIÑENAk
irailaren 14an 6 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat
Leiane eta Naikariren partetik.

Zorionak ARENE OTXANDORENA
ZUBILLAGA gure etxeko printzesa
ttikiari. Irailaren 16an 2 urte bete-
ko ditu. Segi orain bezain pozik
beti politta. Muxu haundi bat
Ugaitz, atta eta amaren partez.

AIUR GARRO ORDOKI lesakarrak
3 urte bete ditu abuztuaren
30ean. Aunitz urtez itxeko ttikinari
familia guziaren partetik!!
Muxxxxxxuuuuk moñoño!!

MATTIN

GARMENDIA
HUIZI goizuta-
rrak 6 urte egin
ditu irailaren
7an. Zorionak
ttiki eta besar-
kada haundi
bat.

HEGOI GARTXITO-
RENA ZABALETA k
irailaren 9an
8 urte bete ditu.
Urte askoz!!!!!
Aitatxo, amatxo
eta bereziki
Aimarren
partetik.
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