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N. BAZTERRIKA | LESAKA
Zer da Askapena?
80ko hamarkadako in-
ternazionalismoarenbai-
tan,berezikiKubaetaNi-
karaguakoSandinisteki-
ko elkartasuna erakutsi
nahian, Euskal Herrian
1987anjaiotakoerakun-
deinternazionalada.Gu-
re erroa herritik herrira-
koelkartasunada.Ezdu-
gu bide bakarreko soli-
dar i ta tean, emale-
hartzaile eskeman, si-
nesten. Elkartasuna du-
guardatz,munduakara-
zoestrukturaladuelako.
Lehenengo, hirugarren
edo laugarren mundu-
kook arazo iguala dugu,
erabakitzeko eskubide-
tik,ekonomikokizeinso-
zialki garatzeko aukera-
tik, desjabetuak gara.
Herrien alde egiten du-
gu, estatuen edo trans-
nazionalen inperialis-
moarenkontra;“Hamai-
ka herri, borroka baka-
rra” lelopean.
ETAren nazioarteko
frontea osatzeagatik
atxilotu zizuten…
GaraihartanBarakaldon
bizi nintzen. 2010eko
irailaren 28an izan zen,
01:30ak aldera. Ontziak
garbitzen ari nintzen, la-
gun batzuk etorri zirela-
ko afaltzera. Bat-bate-
an, leihoetan eta atean
joka hasi ziren “Unai
abre…policía!” garrasi-
ka.Arietearekinateabo-
tatzen hasi ziren. Gura-
soei deitu etamobila ar-
gazkibatenatzeanezku-
tatzekodenboraizannu-

en,norbait jakinarengai-
neanegoteko.50batpo-
lizinazional,aurpegiaes-
talita, telebistakamarak,
argazkilariak…agertuzi-
ren. Eskaileretan lurrera
bota,bilurrakipinietabe-
ren botekin gainetik pa-
sa zitzaizkidan. Luze
egon nintzen buruz be-
heiti ezin arnastu. Bitar-
teanpoliziakgelaguztie-
tatik ibili zirendenahan-
kazgoraipintzen,idazka-
ri judizialik gabe (beran-
duago agertu zen), me-
hatxupean… 3 egun
egon ginen isolatuak, 7
lagun, horietatik 5 kar-
tzelaratugintuzten.Harri-
garriena,Aranjuezenkar-
tzelaratuetariko 15 eus-
kaldunonartean,tortura-
tua izan ez zen bakarra
ni nintzela da. 6 hilabe-

tetara, 60.000 euroko fi-
dantzapean eta egune-
ro epaitegian sinatuz,
ateratzeko aukera jarri
ziguten.
Isun ekonomikoa eta
sei urteko kartzelara-

tzeaeskatzenduteAs-
kapenakokideentzat…
Fiskalaren aldetik, aku-
sazio partikularrak (Ma-
noslimpiasbezalako tal-
deek) 10 urte eskatzen
dituzte; baita erabateko
gaitasungabetzea eta
Bilboko konpartsetako
kide den Askapeña eta
bidezko merkataritzako
kooperatiben legezkan-
poratzea ere. Orain herri
mugimenduetako era-
kundeak desagerrarazi
nahidituzte.Akusazioak
gurejardunpublikoanoi-
narritzen dira: Israelen
kontrako mundu maila-
ko boikot, desinbertsio
edo zigor kanpaina sus-
tatzean;elkartasunbriga-
dak (beste herrialde eta
prozesuak ezagutzeko
egitendirenbidaiak)egi-

tean;etajardunaldi inter-
nazionalistak antolatze-
an. Hori delitua al da?
Gure lanaz arro gaude.
Bizitzabaldintzatzenba-
du ere, jendearen elkar-
tasunaklaguntzenduho-
ri eramaten. Askapena-
komilitanteakeginginen
gure ttikitasunetik mun-
duaaldatzeko.Berazsa-
krifiziopertsonalakbalio
dumunduarenaldaketa-
ri ekarpena eginez gero.
Bortz urteren buruan
epaiketaren zain zau-
dete…
Urriaren19tikazaroaren
2ra izango da. Ez daki-
gu zer gertatuko den;
epaiketapolitikoek inte-
respolitikoenbaitandu-
teebazpena.Estatuabe-
raGizaEskubideen, Es-
kubide zibil eta politiko-
en kontra egiten duen
eragile nagusia den hei-
nean,Estatuespainolak
ez du zilegitasunik gu
epaitzeko: EuskalHerri-
anautodeterminazioes-
kubideaurratuz,tortura-
ren bidez edo guda ziki-
narengatik; eta nazioar-
tean Latino Amerikako
sarraskitik hasita, gaur
eguntransnazionalenbi-
dezegindakoexpoliorai-
no duen paperagatik.
Estatua bera epaituko
dugu,Herriak libredina-
mikaren baitan, palesti-
no naranja gainean eta
lonak eskutan, estatua-
ren kontrako herri epai-
ketak eginen dira iraile-
anEuskalHerrian, tarte-
an,Lesaka,Elizondoeta
Leitzan.

Unai Vazquez 1987an sortu zen Askapenako,
euskal erakunde internazionala, kidea da.
2010eko irailean ETAren nazioarteko frontea
osatzea leporatuta –bertze sei kiderekin bate-

ra– atxilotu ondotik, sei hilabete eman zituen
gartzelan. Bortz urteren buruan, epaiketaren
zain daude. Bitartean, «mehatxu, diru kontu
enbargatu... artean aurretzea zaila bada ere,

udan elkartasun brigadak egin dira Argentinan,
Mexikon, Venezuelan, Palestinan... eta irailean
herri epaiketak eginen dira, urriaren 12an,
Iruñako herri epaian, isla izanen dutenak».

Unai VAZQUEZ | Askapena erakundeko kidea

«Gizarte aldaketari ekarpena eginez
gero balio du sakrifizio pertsonalak»

PALESTINOA ETA LONA
«Palestino naranjak
HERRIAK LIBRE dina-
mikaren oinarriak bil-
tzen ditu: epaiketen
aurkako kolorea,
praktika internaziona-
lista eta herri langile
eta zapalduaren
borrokarako konpro-
misoa. Oinetakoak,
aldiz, Espainiar
Estatuarekiko nazka
adierazten du».

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR
Gizarte Langilea, soziologoa eta Nazioarteko Harremanetan aditua da Unai Vazquez.
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G. PIKABEA
Ama edo aita seme

edoalabaribelarrondoko
batedoipurdikobatema-
tenikusteaezzaiguhain
arrotza egiten, ezta «ga-
raiz emandako zartako
bat»edo«ipurdikoonbat»
esaldiak aditzea ere.
Gaiak, ordea, eztabaida
sortzendu,batzuekhau-
rrei jotzea heziketaren
partedelaustedute;ber-
tzeek, aldiz, argi dute
kalterako baino ez dela.
Adituak ez dira zigor

fisikoenaldekoak.Diana
IniestaErratzukopsikolo-
goakdiozigor fisikoa«ez
delaemankorra»etahau-
rrarengan«jarreraerreak-
tiboak» sortzen dituela.
«Zigorra erabiltzeak hel-
duakhaurrekinharrema-
nak kudeatzeko ezinta-
sunaduelaadieraztendu.
Jotzea indarkeriaren si-
nonimoadaeta indarke-
ria pertsona batek ber-
tzearekikoduenboterea-
rensinonimoa.Honekzu-
zentasunik gabeko eta
mendekotasunharrema-
nak sortzen ditu».
Rosa Belzunegi Eli-

zondoko psikoanalistak
ereezdubegionez ikus-
ten heziketan zigor fisi-
koa erabiltzea. Hori bai,
«garrantzitsua» iruditzen
zaio «jotzea ohikoa den
egoera edota gurasoen

estres uneren batean
ipurdianzartakobatema-
ten denekoa» bereiztea.

JOTZEAREN ONDORIOAK
Haurrei jotzeakondo-

rioak dituela uste dute.
Belzunegirentzat «zigor
fisikoakezduezkonpon-
tzen, ez erakusten ere,
etaetorkizunekoarazoei
aurreegitekotresnarikere
ezduematen».Aregehia-
go, «zigor fisikoak jaso-
tzendituenhaurrakindar-
keria bere arazoak kon-
pontzekobideadelapen-
tsadezake».Zigorfisikoa
erabiliz, «haurrak egin
duena zergatik dagoen
gaizki ez ulertzeko arris-
kuadagoela»errandigu:
«batzuetan,zigorrikezja-
sotzekoegindakoaezdu
errepikatuko,bainaetor-
kizunean izanen dituen
arazoak konpontzeko
tresnarik ez du lortuko.
Zigorrarikasurikeginga-
be,balitekehaurrakekin-
tza errepikatzea, baina
probokazio une horiek
haurrarenantsietateune-
ren batean egindakoak
diren desberdintzen ja-
kin behar da, ez dakiela-
ko bertzela adierazten».
Iniesta ere zigor fisi-

koenondorioezarituzai-
gu: «zigortuaren aldetik
sumisioaetamenpekota-
sunaadieraztenditu, eta

haurrak egokia ez den
nortasunaeraiki dezake,
erantzunerreaktiboedo-
ta suntsitzaileak sortuz,
bai norbere buruarekin
edobai inguruarekinere.
Jarrera desegokiak iku-
siko ditugu inguruko
beharrei erantzun behar
dienean: eskolan, gura-
soekin, lagunekin,berai-
en buruarek in . . .
Isolamenduraerejodeza-
ke edo jarrera bortitzak

GIZARTEA � ZIGOR FISIKOAK HAURRENGAN

Haurrei jotzea
onerako ala
kalterako da?
Seme-alaben heziketan zigor
fisikoak beharrezkoak diren
ala ez galdetu diegu adituei
Aspaldikoa da eztabaida, baina gaur egun ere
gaia mahai gainean dago. Batzuek haurrei jotzea
heziketaren parte dela uste dute, eta bertzeek
argi dute jotzeak ez duela hezteko balio.
Adituak ez dira zigor fisikoen aldekoak.

hartu: loan,arretan,elika-
duran,drogekin...nahas-
teak edukiz».
Haurrak hezitzeko

«makiltxo magikorik» ez
dago Belzunegiren ara-
bera:«heziketazliburuak
idaztendira,etahezitzai-
le eta adituek beraien
teoriak dituzte, baina le-
ge orokor bat egiteko ez
danahikoa.Seme-alaba
bakoitza desberdina da
eta batentzat balio due-
nak ez du balio bertzea-
rentzat. Bakoitzak ama
edoaitaizatekoberemo-
dua eraiki behar du».
Erratzuko psikologo-

akhaurrekgarrantzitzue-
namimetismoarekinikas-
ten dutela azaldu digu,
etxeanikusitakotik.«He-
zitzeko modurik egokie-
nakoherentea izateada,
egin, sentitu eta erraten
denaren artean distan-
tziattikiadagoeningurua
eskainiz». Zuzentasuna-
ren garrantziaz ere aritu
zaigu: «haurra sentibera
etagurasoenmenpekoa
bada, haurorekatua,se-
guruaetaemozioaldetik
osasuntsua bilakatzeko
lan egin behar dugu».

MUGAK ETA ARAUAK BAI
Belzunegik ez du za-

lantzarik: «zigor fisikoak
ez dira beharrezkoak».
Onartudigu,baina, zigor
motabatzuk«play,sake-
lekoaedoordenagailurik
gabe uztea..., adibidez,
ezdirelakaltegarriak. Gu-
rasoentzakobaliabidebat
izandaitezke,hitzakkale
egiten duenean». Bere
irudiko, «hitzak porrotik
ez egitea da kontua, eta
zigorrak ahalik eta gutti-
en erabiltzea».
Iniestakere «gainera-

ko estrategiek huts egi-
tendutenean,zigorramu-
turrekobaliabidebezala
erabildaitekeela»dio.Ha-
lere, «jarrera ez denean
egokia,mehatxatzeabai-
nosariakedoonurakken-
tzeahobedela»,gainera-
tudigu.«Helbururikgabe,
haurraezdasaritubehar
eta haurrari eskubideak
etabetebeharrakdituela
erakutsi behar zaio. Ho-
rrela, haurrari bere inpul-
tsoakerregulatzenlagun-
duko diogu, bere autoe-
raginkortasuna,erantzu-
kizunaetaautonomiaga-
ra dezan eta norbere ja-

Adituak ez dira zigor fisikoen aldekoak, ahal den neurrian arazoa solastuz konpontzea
aholkatzen dute.

GURASOEI AHOLKUA
«Gure ustez behar du-
tena gehiago ematen
diegu, eta benetan be-
har dutena guttiago:
arreta eta denbora»

Diana INIESTA
Psikologoa, Erratzu

MUGAK ETA ARAUAK
«Haurrei eskatutako
guztia emanez gero,
frustrazioa onartzen
ez duten ume bilaka
daitezke»

Rosa BELZUNEGI
Psikoanalista, Elizondo
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rrerak ondorioak dituela
ikasiko du».
Haurrari gustuko du-

en hori kentzea mugak
jartzeko modutzat ikus-
ten duBelzunegik. «Era-
bat» garbi dumugak eta
arauakheziketan«beha-
rrezkoak» direla: «hau-
rrakzerbaitnahiduenean
segituan nahi du. Baina
garrantzitsuadabatzue-
tanesperoanegonbehar
dela eta eskatzen duena
ez dela posible ikastea».
Eskatutako guztia ema-
nez, «frustrazioa onar-
tzen ez duen ume» bila-
kadaitekeelaustedu:«al-
diz, eskaerak erantzunik
ez duenean, momen-
tuan frustrazioa sortu
arren,bertzeaterabideak
bilatu edo sormena lan-
tzekoaukerasortzenda».
Iniestakeremugaketa

arauak«ezinbertzekoak»
direla erran digu: «be-
raientzat eta bertzeen-
tzat ona eta txarra dena
bereizteko balioko dio-
ten baloreetan oinarritu-
takoak izan behar dute.
Ahaldenneurrianhaurrei
mugaetaarauhorienzer-
gatia azaldu behar zaie.
Zergatik errespetatu or-
dutegiak, zergatik egin
eskolako eta etxeko la-
nak,berdinekin,gurasoe-

kin eta tutoreekin harre-
manak errespetuan eta
zuzentasunean oinarritu
behardutela...Honelako
jarrerek lotura seguruak
sortzen eta konfidantza
etaegonkortasunaema-
ten lagunduko diote».

GURASOEI GOMENDIOA
Hala adierazi die Eli-

zondoko psikoanalistak
gurasoei:«irtenbideidea-
lik emateaezinezkoada,
gurasoizateazgain,ema-
kume edo gizonezkoak
garelako, gure gurasoen
seme-alabak, langileak,

bikotekideak... Horrek
egunerokoansortzendi-
tuen zailtasunak kontu-
an hartu behar dira».
Iniestak, bere aldetik,

«heziketak gurasoei bel-
durraematendiela»deri-
tzo,«bainaheziketaikas-
keta prozesu bat da, he-
zitzen ikasi egiten da».
Onartu du, «heziketa ez
delalanerraza,etalagun-
tzabehar izanezgeroes-
katueginbehardela,ezin-
tasuna,erruaedofrustra-
zioasentitugabe».Bere-
tako,«heziketaabentura
haundi eta gogorreneta-

riko bat da, baina baita
atseginena ere. Haurrek
ez dituzte heldu heroi-
koak eta perfektuak be-
har,maitekorraketaarre-
tatsuak baizik».
Hitzaerabiltzeazaritu

zaiguBelzunegi: «seme-
alabei entzunegin behar
zaie.Heziketaezdahau-
rrakontentuzteaedoes-
katzenduenguztiaema-
tea. Heziketarekin hau-
rrak bere diskurtsoa eta
autonomia bilatu behar
ditu». Hitzak «onena eta
okerrena»ematekobalio
duela ere azaldu digu:

«ume bati ez zaio ‘alfe-
rra zara’ edo ‘ez duzu
deus lortuko’ erran be-
har,ezta ‘umehauurruti
ailegatukoda’edo‘minis-
tro izateraailegatukoda’
ere. Gurasoak beregan-
dikesperoduena lortzen
ezbadu,larrituegindaite-
keelako». Psikoanalista
ezagunbatenesaldiaere
oroitarazi digu Belzune-
gik: «gorputza ogiarekin
etahitzekinelikatzenda».
Erratzuko psikologo-

ak «haurrei denbora
gehiagoz entzuteko»
aholkatu die gurasoei:
«haurrakarrasjakintsuak
diraetabehardutenamo-
duzuzenetairekianeska-
tzen dute, naturaltasun
osoz beraien beharren
inguruko arrasto balio-
tsuak ematen dizkigute.
Gure ustez behar dute-
na gehiago ematen die-
gu,etabenetanbehardu-
tena guttiago, hau da,
arretaetadenbora».Hau-
rrak direla ez atzentzeko
eregomendatudu Inies-
tak:«gehiegiexijitzendie-
gu.Gauregun,denatau-
letan neurtua dago: al-
tuera, pisua, solasean
hasteko garaia... baina
haurbakoitzakbereden-
bora eta erritmoa behar
ditu ikasteko».

ADITUAK MOTZEAN
•Zigorfisikoenondorioak: Zi-
gor fisikoak, ez du ez konpon-
tzen, eta ez erakusten ere, eta
etorkizuneanhaurrakizatenahal
dituenarazoeiaurreegitekotres-
narik ere ez du ematen.
• Haurrak hezitzekomodurik
egokiena:Ezdagomakiltxoma-
gikorik. Ez dago ama edo aita
on edo txarrik, bakoitzak ama
edo aita izateko bere modua
eraiki behar du.
•Zigorrakbeharrezkoakdira?

Ez. Hitzak huts egin duela adierazten du zigorrak. Baina hitzak
hutsegitenduenean,badirazigormotabatzukhaurrarenonerako
ere izan daitezkeenak: sakeleko edo ordenagailurik gabe uztea...
• Mugak eta arauak beharrezkoak dira? Bai, guztiz. Garran-
tzitsuadabatzuetanesperoanegonbehar dela eta eskatzendue-
naezdelaposible ikastea.Haurrari eskatutakoguztia emanezge-
ro, «frustrazioa onartzen ez duten ume» bilaka daitezke.
• Non dago zigor fisikoa eta tratu txarraren artekomuga? Ez
dagodesberdintasunik,momentu jakin batean ipurdian emanda-
ko zartako batez ari ez bagara.

•Zigorfisikoenondorioak:Zi-
gorrak sumisioa eta menpeko-
tasuna adierazten du zigortua-
ren aldetik, eta haurrak egokia
ezdennortasunaeraikidezake.
• Haurrak hezitzekomodurik
egokiena: Koherentea izatea,
egin,sentituetaerratendenaren
artean distantzia ttikia dagoen
ingurua emanez. Zuzentasuna
eregarrantzitsuada,mugakeza-
rri eta balore irmoak erakutsi.
•Zigorrakbeharrezkoakdira?

Gainerako estrategiek huts egiten dutenean, zigorra muturreko
baliabide bezala erabil daiteke. Mehatxatzea baino hobe da sa-
riak edo onurak kentzea.
• Mugak eta arauak beharrezkoak dira? Ezinbertzekoak dira.
Beraientzat eta bertzeentzat ona eta txarra dena bereizteko ba-
lioko dieten baloreetan oinarrituak izan behar dute.
• Non dago zigor fisikoa eta tratu txarraren artekomuga? Zi-
gor fisikoak indarkeria fisikoari egiten dio erreferentzia eta tratu
txarrek eremu zabalagoa hartzen dute, zigor fisikoa barne. Muga
zigor fisikoaren araberakoa da, intentsitate maila, errepikapena...

Diana INIESTA | ERRATZURosa BELZUNEGI | ELIZONDO
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Doneztebeko Bear-Zana pilota plazak 150 urte
Doneztebeko Bear-Zana plaza 1855ean eraiki zen (35.711 erreal eta 50 xenti-
moren truke) eta hortaz, 150. urteurreneko ospakizuna egin zuten duela hamar
urte. Aitzindaria izan zen bere garaian plaza, zolan harea zuen, baina ez zen
putzurik egiten, drenatze-sistema berezi bati esker. Irailaren 18rako prestatua
zuten ospakizuna «herri guztiarendako besta eguna da, ez laxoa zaleentzako
bakarrik» aipatu zigun Patxiku Ganboak. 1980 urtetik aritutako 49 guantelari
eta 2 ttattari omendu zituzten, baita 1960. hamarkadan aritutako batzuk ere.
Joku Luzerako plaza egokienetakoa omen zen Bear-Zana, irekia eta zabala.

Bankuenkonturatari naiz.Diruabankuratera-
maten dugularik, horren truke zenbat itzuli-
ko diguten galdetzen dugu, hau da, zenba-

teko “interesa” emanen digun bankuak.
Baina behar bada bertze galdera hau ere egin be-
harko genioke bankuari: “eta gure diru honekin,
zer eginen duzue?, zer-
tan enpleatuko duzue?”.
Diotenez,bankuaunitzek
(gehienek?) guk sekula
onartuko ez genituzkeen
aferetan enpleatzen dute
gure dirua, afera zikin eta
gaixtoetan: espekula-
zioetan (adibidez, janarienprezioa kariotzeko), de-
lako “paraíso fiscal”etan dirua gordetzen lagun-
tzen; armak fabrikatzen dituzten enpresak finan-
ziatzen; ingurumenari kalte egiten dioten enpresei
dirua ematen… Diotenez, mafia, narkotrafikoa,
prostitutzioa eta halako negozioak ere laguntzen
dituzte zenbait bankuk (eta ez urrungoek).
Hau hola bada, guk ere sekulako erantzukizuna
dugu!!! Nik ez dut nahi nire dirua halako gauzetan
enpleatzea… Bertze buru hauste bat…

Gure dirua, zertarako?

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Izaskun ABRIL
Nafarroako Gobernuan

Isabel Elizalde donez-
tebarrakontseilariduen
TokiAdministrazio,Lan-
daGarapeneta Inguru-
menDepartamentuaren
baitan lan-taldea koor-
dinatzekoardura izanen
du beratarrak.

Joxe Antonio GARRO
71 urteko ezpata-dantzaria

Ehun ezpata-dantzari
baino gehiago bildu
zituenBetiGazte elkar-
teak 75. urteurrenaren
egunean, abuztuaren
9an. Garro izan zen
horien artean bete-
ranoena, 71 urterekin.

Josu PRIM
Laxoa finalean omendua

Baztan-ErrekakoLaxoa
txapelketaren finalaren
egunean, jokalari,epaile
eta marrazain ez ezik,
elkarterakobertzehain-
bertze lan egin dituen
iruritarra omendu nahi
izan zuten.

Atzendutako gauzen txokora sartu ditut ma-
rradun bermudak eta loredun atorrak. Han
ikusi ditut Georgi Dannen kasetteak, Kor-

taturenbiniloak, pilotariengaltzapirata txuriak, fut-
boleko bota beltzak, txuribeltzeko argazkiak, or-
denagailuko disketteak, argazki karreteak, bur-
dinezkokanikak, idazmakina…Beharbadabermu-
dak eta atorrak heldu den udan aterako ditut.

Atzendutako gauzen txokora

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Sekulan onartuko
ez genituzkeen
aferetan
enplegatzen dute
gure dirua»
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Kolaborazioak

Datorrena antzeman, igarri nahiko nuke, ze-
in gizarte izanen dugun, nolako egoera bi-
zikooteden... Ez hagitz berandu.Helduden

bosturtekoan, esate baterako. Baina ez dut mo-
durik, ez naiz aztiekin fidatzen ezta direnik sinis-
ten, profetak desagertu dira eta ideologoak... Ha-
ra, errespetu handienarekin baina, Marx hil zen...
Etaharkbotatakoei zainbagaude?Langileen iraul-
tza sumatu duzue nonbaitetik? Proletarioen dik-
tadura? Kapitalismoaren amaiera? Jesus, Maria
eta Jose...Hau panoramie!
Guztiz aurkakoa. Aberatsen boterea indartzen eta
zabartzen doan heinean gehiengoenak txantxa-
broma dirudi, adar jotze soila. Hala ere... gehien-
goa izanik... Nola gauzatu, ordea? Betitik, betida-
nik, sekula santatik egundaino boterean egon di-
renek, agintean txandatu direnek, gauza pare ba-
ten beharra izan dute: menpekoen sakabanaketa
eta urrutitasuna. Horietanmaisuak dira! Herriak ez
du inoiz gobernu gaita-
sunik bereganatu. Are
gehiago, lortze itxura
egin duenean segituan
urrutiratudioteaukera=
iraultzak omen zirenak.
Eta gaur egun, antzeko
gisako, edomakurrago.
Nola eragin Europan,
bertan baino hain urru-
ti,dagoenboteregunea?
Interesez, burokratez,
presio taldez–lobbydei-
tzen dituzte- josirik de-
mokraz iaren gunea
omendenhorreknabar-
men utzi du, Greziakoa
zela-eta, bere benetako
jokodemokratikoa.Orainetabeti guri,menpekoei,
dagokigu.Hurrengohauteskundeetan,estatumai-
lakoak izanen direla, aurkeztuko direnei hitzak eta
ekintzak exijitu; ekintzak hitzak jaten badituzte hu-
rrengoan ez zaiela emanen; eskaintzak betetzeko
direla eta, horregatik, hobe gutxi eta sendoak ai-
reak eramanen dituen ugariak baino... Hau da, la-
burbilduz, gure boto-emaileen eskubideak nola
gorde eta garatu behar dituzten azal dezatela. Ho-
ri besterik ez. Estatuan eta Europan.Ongi neur de-
zatela eskaintza.
Parrez lehertukodira! Jakin badakitelakoguremu-
turrez aritzeak trabatuko duela den dena; ez die-
gula kontrol zorrotz hori eginen etsai omen diren
horien aurka izanen garelako; politiko guztiak ber-
dinak direla dioen kantuarekin konformatu eta an-
tzekoa,parekoa,urratuarteezdugulaetsikoedo...
EtaNafarroakoereduarenaegiabalitz?Estatumai-
lan eta Europan! Ai, oi, ui ama!

Sakabanatuak eta muturka?

Juainas PAUL ARZAK

Barra-barra etortzen zaizkigu turistak Lapur-
diko gure herrietara, urtero-urtero, hutsik
egin gabe. Gustukoa dute hemen harrapa-

tzen dutena: itsasoa, hondartzak, paisaia, jendea.
Euskal Herrian daudela ikasten dute ikusirik gure
herri-kiroletako indar-erakustaldiak, ikurrina, ka-
pelua (le béret basque), ardi gasna. Gero, gaine-
ra, mugako bentetara sartzen dira, alkohola eta
tabakoa eta guttien usteko zenukeen huraxemer-
keago non erosiko, Espainiako oroigarriak ere bai:
flamenkoa eta bertze. Baztan-Bidasoaldean eta
Leitzaldean ere gero eta gehiago ari da mugitzen
negozio klase hau, Ttipi-Ttaparen eskualdea ere
paratubaitiguteerakusleihoan, erranezberdeaeta
lasaiadela, herri etaetxe ikusgarriakditugula, aho-
zokoa gozatzeko moduko gastronomia (usoak,
onddoak) eta bide berdea (lehengo trenbidea) edo
abenturarako parkeak. Kultur eskaintza ere bada,
izpirituarendako bazka samurra: dantzak, pintura
erakusketak, leizeak,museoak; eta gure arteanbi-
zi izan diren pertsonaia ospetsuei buruzko jakin-
garriak: Ravel, Rostand, Baroja. Etortzen da jen-
dea ikustera non filmatu ziren Las brujas de Zu-
garramurdietaOcho apellidos vascosetanondau-
den Dolores Redondoren nobeletan aipatzen di-
ren parajeak. Lastima, domaia, ez dute aunitzek
ikasiko nor ziren Axular eta Lakoizketa, Elizanbu-
ru, edo Paulo Igantzi
eta Manuel Lasarte,
eztaoraingopoetaeta
rokeroakzertanari di-
ren ere. Etxekook ere
zenbatotedakiguho-
rien gainean? Ez du-
gu lanik falta kultura
ofizialak zokoan baz-
terturikutzidituengu-
re ondasunak (izenak
eta izanak)bistaraate-
ratzeko, geronek ika-
si ondotik kanpokoei
ezagutarazteko (harri
batez bi txori). Bide-
nabar,ezdakienarieta
jakin nahi ez duenari
berriz ere adierazi be-
harko diogu hemen
badugula bertze hiz-
kuntza bat, espaino-
laz eta frantsesaz gainera, erabili ere egiten dena
gizon-emakumeen bizimodua josteko eta gauza
ederrak sortzeko. Ez dezala gero inork muturra
okertu arrotza zaion mintzaira bat aditzean, edo
ez daitezela xixtuka hasi gure lehendakari andrea
edo herriko alkatea bere predikua euskaraz ema-
ten hasten delarik.

Turistak eta gu

Mikel TABERNA IRAZOKI «KAPI«

«Herriak ez du inoiz
gobernu gaitasunik
bereganatu. Are
gehiago, lortze
itxura egin duenean
segituan urrutiratu
diote aukera =
iraultzak omen
zirenak. Eta gaur
egun, antzeko,
gisako edo
makurrago.»
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«Bidenabar, ez
dakienari eta jakin
nahi ez duenari berriz
ere adierazi beharko
diogu hemen
badugula bertze
hizkuntza bat,
espainolaz eta
frantsesaz gainera,
erabili ere egiten
dena gauza ederrak
sortzeko. Ez dezala
gero inork muturra
okertu arrotza zaion
mintzaira bat
aditzean»



Berako
Aurreskuaz
Antonio RODRIGUEZ
(Berako Gure Txokoako
dantzari ohiak eta dantze-
tako bokal ohiak)
1978an berreskura-

tuzenBeranAurreskua,
20-25 urtez dantzatu
gabe egon ondotik,
azkenaldizdantzatuzu-
ten zenbait dantzari
ohieri esker (Patxi Bur-
gete, Josetxo Lasarte,
Manuel Igoa eta Luis
Mari Urkiola Leiza).
37 urtez bere origi-

naltasunamantenduda,
baina joan den urtean
dantza taldeak koreo-
grafiaren zati bat alda-
tu zuen. Denbora bat
pasatzen utzi ondotik,
dantzari taldea bilera
bateradeitugenuen,al-
daketahorienarrazoiak
argitzeko. Gure argu-
mentuak azaldu eta
eztabaidatuondotik,ar-
gi ikusi genuen ez zu-
tela zuzentzeko asmo-
rik.
Dantza guztiek an-

tzinatikdatorrenkoreo-
grafia bat daukate, gu-
ttiagoedogehiagogus-
tatzen ahal zaigu, bai-
na gure eginbeharra da
hori errespetatu, babe-
stu, mimatu eta man-
tentzeaahaliketaegoe-
ragarbienean,azkenur-

teetan egin den bezala
etaetorkizuneanere iza-
tea espero dugun be-
zala.
Ez zaigu zuzena iru-

ditzen koreografia bat
aldatzea gustu pertso-
nal bati egokitzeko,
utzi diguten ondarea
errespetatzen jakin be-
har da, hori berresku-
ratzekohainbat lanegin
ondotik eta herri honen
kultura hainbertze abe-
rastu ondotik.
Argietagarbiutzina-

hi dugu gure kexua ez
dela emakumeek dan-
tzatzearen kontrakoa,
lehen ere dantzatu bai-
tute, bai makildantzak,
bai bordondantza bai-
taAurreskua ere, baizik
etaberreskuratzeahain-
bertze kosta zen Bera-
koAurreskuoriginalaal-
datzeagatik.

Errekonozimendu
eta esker ona
Miren MITXELENA
(Goizuetako osasun etxeko
langileen izenean)
GoizutakoSuhiltzaile

eta ATA boluntarioei bu-
ruz ari gara.
Ezagutzen ez dute-

nentzat azalpen ttiki bat:
Goizueta eta Arano Na-
farroakoipar-mendebal-
dean kokatuta dauden

750 eta 110 biztanle in-
guruko bi herri dira. Dis-
pertsiogeografikohaun-
diko zonaldea da berau,
orografia berezia duena
(bidea nolakoa den ere
badakigu...) eta ospita-
lerako distantzia handia
da bertatik (ordu bat in-
guru bai Donostiara, bai
Iruñera ere!). Horregatik
NafarroakoOsasunSis-
teman “zonalde berezi”
bezalakontsideratuakdi-
ra.
Medikua eta Erizaina

24orduzegotendiraGoi-
zuetan(GoizuetaetaAra-
norako). Baina zer ger-
tatzen da trasladoa
behar duen larrialdiren
bat dagoenean? Anbu-
lantziaBaseaLeitzanko-
katuta dago; hau da, 30
bat minututara. Baina
anbulantziahauGoizue-
ta, Arano, Leitza, Areso

herrieketaLarraun,Imotz,
BasaburuaetaAraitz-Be-
telu Bailaretako herri
guztiek partekatzen du-
tela ere kontutan hartu
behar da, beraz, denbo-
rahoridexenteluzatudai-
teke...
Arazoa bistakoa da:

Larrialdiren bat badago,
anbulantzia ailegatu or-
durako...etageroDonos-
tiakonahiz Iruñekoospi-
talera ailegatu ordura-
ko...gauza asko luzatu
daiteke...
Bistan da, herritarrek

baino hobeki ez duela
inork ikusten dagoen
beharra.Horidelaetahe-
rrian Suhiltzaile eta ATA
boluntarioen taldea jarri
zen martxan bere gara-
ian,etagauregun lantal-
de oso eraginkorra da,
behar den guztietan hor
daudelako,eurendispo-

nibilitate inkondizionala
erakutsiz, eta profesio-
naltasun handiarekin
gainera. Iada gure lan-
taldearen parte dira,
egunerokotasuneaneu-
rekin lanegitenbaitugu.
Nola eskertu egiten

duten/duzuen lana? Ez
dago hitzik!
Ba idatzi hau horre-

gatik/horiengatik, me-
rezi duten errekonozi-
mendua eta esker ona
adierazteko da:
Goizutako fiestetan

ere hor egon dira, buru
belarri! Besta, familia...
utzi,uniformea jantzieta
laguntzera!
Jendeak (hurbileko-

ek nahiz Nafarroko Go-
bernuko ordezkariek)
hau jakin dezaten nahi
izan dugu.
Agurbat, etanolaez,

ESKERRIK ASKO!

Irakurleak mintzo
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Bota bertsoa
Orti AROTZENA PORTU (Lesaka) • Doinua: Frantses euskaldun bat etorri zait…
Baztan-Bidasoaldeko XXVIII. Bertsopaper lehiaketan 1. saria (10 urte arte)

Lau senide gu gaude etxean
eta hortaz badut poza
nere futbola, bixkik, marmarra
eta arreban mototsa
bi telebista a tope eta
lurretik barna arroza
kontrolaezina izaten baita
nere etxeko kaosa (bis).

Batzutan izaten gara semik
gurasoekin barbaro
eta ttikinak hasertzekoan
lasaitasuna akabo
saltsa ez izatea etxean
izaten da hagitz arraro
baina famili polit bat dugu
eta hortaz harro nago (bis).

Nere etxeko kaosa



Prentsatik bildutakoak

«35 urte pasa dira
[euskal espedizioa
Everestera igo zenetik]
eta gizartea aldatu
den modu berean al-
datu da mendizaleta-
suna ere. Teknologia,
baliabideak, babesle-
ak… Dena dira erreko-
rrak eta horrelakoak.
Gure espedizioaren
helburua mendia egi-
tea zen, baina etxean
hasi eta buka. Marka
egitera bazoaz nekez
izango duzu besteen-
ganako elkartasuna».

Xabier ERRO
Lesakako mendizalea
ARGIA 2015.08.02

«Mapa begiratuz
badirudi Nafarroako
mendialdean ez
dagoela langabeziarik,
baina irakurketa ez da
langabeziko datuekin
bakarrik egin behar,
jarduera tasaren
datuekin edo bizi den
jendea kontuan hartuz
baizik, eta orduan
bertze arazo bat
topatzen dugu.
Mendialdeko zenbait
lekutan dagoen belau-
naldi arteko errelebo-
aren arazoa larria da».

Isabel ELIZALDE
Gobernuko kontseilaria
D. NOTICIAS 2015.08.10
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Nor da Mathieu Brisson?
Sarako gazteriaren lehendakaria;
gazteei ikasitakoa transmititzen
saiatzen dena.

Zein afizio dituzu?
Besten antolaketaren lehendaka-
ri naizen aldetik, besta maite dut.
Errugbia, pilota... kirol ekitaldiak
ere segitzen ditut, eta lagunekin
elkartzea ere gustatzen zait.

Besten antolakuntzan lehenda-
kari zara..
Bai.Halere,20gazterenarteanan-
tolatzen ditugu bestak, lana ba-
natuz, martxoan hasita.

Zer dira Sarako bestak zuretzat?
Sentimendu bitxi bat. Herriaren-
tzat momentu garrantzitsua da.
Saratarguztiakelkartzengara,ba-
tzuk urtean behin ikusten ditugu-
nak... 5egunenondotik, kostatzen
da egunerokora bueltatzea.

Ba al dago berrikuntzarik beste-
tan?
Aurten igandean, desfilea itxaro-
teko, Zarena Zarelako dantza es-
pektakuloa etorriko da.

Bestetan lan egin beharko duzu?
Bai, ostatuan serbitzen, sarrere-
tan larunbateanetaetxezetxebes-
tak baino lehen.

Eguneko bestazalea edo gau-
txoria?

Egunekobestakgehiagomaitedi-
tut; eta egunez ongi pasata gauez
segitu behar.

Zer dute Sarako bestek bertze-
ek ez dutena?
Famadute. Egunekoedozeinmo-
mentutan jende aunitz ezagutzen
dugu, Sarako bestetara etortzeko
opor hartzen duena.

Bestetako egunik maiteena?
Igandea. Ostatuen buelta egiten
dugu. Polita da gure desfilea ikus-
tera jendea etorri dela ikustea.

Ekitaldi politena?
Errebotepartidagelditzendelarik,
musikariek Angelusa jotzen dute-

nean.
Amets bat?
Bestek urte luzez horrela irautea
eta jende ai-
nitz etor-
tzea aur-
ten iraila-
ren12tik
16rat.

11 galdera labur

� Mathieu BRISSON � Besten antolakuntzako lehendakaria
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Egutegiari begira jarri eta iritsi da
gorriz seinalatutako hilabetea. Berriro
ere gorputza martxan jartzeko momen-
tua. Errutinaren zurrunbiloan sar-
tzekoa. Dena ordea, ez da makurra iza-
ten... Ikasturte hasierak izaten baitu
berri usaina ere. Estreinatu gabeko li-
buru eta koadernoena, norbere buruari
jartzen zaizkion erronkena...
2015-2016 ikasturtea ongi ekipatuta

hasteko eskualdeko komertzioetan to-
patuko dituzue eskola eta lantokirako
materialak, hasi testu liburuetatik eta
boligrafo modernoetaraino...
Eta denbora libreari ahalik eta etekin

gehien ateratzeko, burua edota gorpu-
tza lanean jartzeko aukera ere izanen
da. Eskaintza zabala da: hizkuntzak, ki-
rol ikastaroak, yoga, meditazioa...
Animo eta ekin lanari!
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako 28 ikas-

tetxe publiko eta itun-
pekoetako 81 ikaslek
Baionako Collège La
Salle Saint Bernard;
Mauleko Collège Saint
François; eta Biarnoko
Salbaterrako Collège
Saint Joseph ikaste-
txeetaneginendituzten
DBHko ikasketak, has-
tear den 2015-2016
ikasturtean. Programa
honetaneskualdeko hi-

ru ikastetxek hartuko
dute parte, hain zuen,
Bera (IESTokiOnaBHI),
Lekaroz (Lekaroz BHI)
etaDoneztebeko (Men-
daur DBHI) zentroek.
Elkartruke honen bi-

dez, ikasleei ikastetxe
frantses batean barne-
tegi-araubidean ikaste-
ko aukera eskaini nahi
zaie. Ikasturtean zehar,
hizkuntzaren aldetik
ulermenaetaadierazpe-
na hobetzeaz gain, kul-

tura frantsesa ezagutu
e ta ga rapen pe r -
tsona le rako beha-
rrezkoakdireneskume-
nak bereganatzea da
helburua.
Biarnoko Salbaterra

ikastetxeraedoBaiona-
ko Collège La Salle Sa-
int Bernardera doazen
ikasleen familiek guti
goiti-beheiti 1.500euro
ordaindu beharko di-
tuzte, urteko ostatu eta
mantenuari (astelehe-

netik ostiralera bitarte-
koa)dagozkionak.Mau-
leren kasuan, aldiz,
3.500 eurotan izanen
dute urteko ostatu eta
mantenua.Honezgain,
guztientzat bat eta be-
ra da hileroko garraioa-
ren prezioa, 110 euro,
zehazki.

URTEZ URTE IKASLE
GEHIAGO
2013-2014 ikastur-

tean abiatu zenprogra-

ma eta Nafarroako 171
ikaslek parte-hartu du-
te dagoeneko egitas-
moan.Gainera,urtezur-
teparte-hartzailekopu-
ruak goiti egin du. Le-
hendabiziko urtean,
2013-2014 ikasturtean,
36 ikaslek hartu zuten
parte; 2014-2015 ikas-
turtean 54 ikaslek; eta
oraingo honetan 81
i kas l e i zanen d i r a
esperientzia hau biziko
dutenak.

IRAKASKUNTZA � IKASKETAK FRANTSESEZ

Eskualdeko hainbat ikaslek Iparraldean eta
Biarnon eginen dituzte DBHko ikasketak
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Fernando ETXEBERRIA
Orain artean uztaila-

ren26an,atatxi-amatxi-
en egunean, egin izan
da Aralarrera ateraldia
baina aurten uztailaren
30ean egin da. Elkarte-
ko 221 bazk ide
12:00etan bildu ziren
Aralarko baselizan Mi-
kelGarziandiak gidatu-
tako meza entzutera.
Gorraizenbazkaldu eta
bazkalondoa Jose An-
gelek girotu zuen.
Horretaz gain, 95 el-

kartekideKroazian izan
diraoporretan.Kroazia-
ra, Lezora eta Honda-
rribira egindakobidaia-
ri buruzko azalpenak
hurrengo alean jasoko
dituzue.

Bazkideen egunean
aldaketak
Bazkideen eguna

urriaren 22an Donezte-
ben ospatzekoa zen,
bainaazkeneanGorrai-
zen izanen da. Bertako
elizanetagazteluanegi-
nen dira egun horreta-
rako aurreikusita dau-
den ekitaldi guztiak.

Ordezkari berriak
Azkenean bete dira

zenbait herritako or-
dezkaritzetan zeuden
hutsuneak.Hala,Beran
ordezkari berriak Paula
EtxeberriaetaMariaJo-
se Agesta izanen dira
etaMaria Angeles Izur-
rategiren laguntza iza-

nen dute. Joxe Irazoki
Zugarramurdiko or-
dezkaria izanen da,
Patxiku Andeza Do-
neztebekoa eta Maria
Erbiti Pedro Telletxea-
ren ordezkoa izanen da
Leitzan 2016 urtarrile-
tikaurrera. Denak lane-
anhasikodiraordezka-
rien asanblada onartu
ondoren.

Liburu aurkezpena
Gaztelu
Irailaren 22an Jose

Mari Esparzak “La si-
ma” liburua aurkeztuko
du Doneztebeko zine-
an 19:00etan.

GIZARTEA � IRAILETIK AURRERA MARTXAN BERRIZ

205 bazkidek
egin dute irteera
Aralarko
santutegira

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko bazkideak, Aralarko Santutegian.

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Baztango Donejakue bideko azken zatia
osatu dute
Lantz eta Arre arteko bidea osatu ondotik, Doneja-
kue bideko ibilbide guztiak osatu dituzte Elkarteko
hainbat kidek. 15 urtetan, Frantziako bidea, Aragoi-
koa eta Kostaldekoa zeharkatu dituzte.
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Hamaikagarren
edizioa izanen
da, baina
1993an egin
zen azkenekoa

TTIPI-TTAPA
Aire zabalekoXI. Be-

rako pintura-lehiaketa
antolatu du Gure Txo-
koak Udalaren laguntz-
az irailaren 20an. 16 ur-
tetikgoitikoedonorkpar-
te-har dezake eta mar-
golanak aire librean eta
Berakoudalerriarenere-
muan egin behar dira.
Lehen saria 1.000 euro-
koa izanen da eta biga-
rrena600eurokoa.Eus-
karriagoizeko08:30ean
zigilatukoduteGureTxo-
koaelkartekoerakuske-
ta aretoan eta margola-
nak14:00akbainolehen
aurkeztu behar dira.
Epaimahaikideeneraba-
kia 18:00etan jakinara-
ziko dute.
Hamaikagarren edi-

zioa bada ere, azkene-
koa 1993. urtean egin
zen eta bertan, aurre-
koetan bezalaxe, Eus-
kal Herri osoko parte-
hartzaileak izanziren,33
denera. Bizkaiara joan
ziren sari nagusiak: Le-

keitioko Carlos Baudil-
lok lortu zuen lehen sa-
ria eta Ermuko Jon Idi-
gorasek bigarrena. Ja-
vier Sagarzazu, Enrique
Albosu etaAntonio Fer-
ran margolari profesio-
nalek osatu zuten epai-
mahaia.GureTxokoatik
jakinarazidutenez,«edi-
zio guztiak azaroan os-
patu izan dira. Oraingo
honetan, berriz, irailera
aurreratu dugu hilabete
hori egokiagoa izandai-
tekeelako. Ikusikodugu
erantzunazeinden,bai-
na gonbitea luzatua da-
go».

BERA

KULTURA � IRAILAREN 20AN EGINEN DA

Aire zabaleko
margo lehiaketa
berreskuratuko
du Gure Txokoak

UTZITAKO ARGAZKIA

Garai bateko tanborrada berreskuratu dute herriko bestetan
Giro ederrean joan dira herriko bestak. Txupinazoan, emakumeen kirola eta on-
darearen zaintza uztartu zituzten.Herri kiroletan ari direnNereaSorondo, Amaia
Garcia eta Leire Ugartek bota zituzten lehen suziriak eta San Migel eta Konpa-
neko zubiak zaharberritzen aritu den lan taldeak ondokoak. Egun handian, iaz
bezalaxe, emakumeek ere dantzatu zuten goizeko Bordondantza eta Makil-
dantzetan eta protagonismo gehiago izan zuten arratsaldeko Aurreskuan. Ha-
lere, nobedade handiena arratsaldeko dantza saioaren eta musika bandaren
kontzertuaren ondotik etorri zen, duela 45 bat urte galdu zen Berako tanbor-
rada berreskuratu baitzuten, Totono Errandonearen gidaritzapean. Peña bako-
itzeko bina kidek jo zuten plazan. Horretaz gain, jende ugari ibili zen dantza
herrikoietan eta bertzelako ekintzetan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Luis Muñoz Espainiako txapeldun
Luis Muñoz Iturrik Espainiako plater tiroketa txa-
pelketa irabazi du, foso unibertsalmodalitateko bi-
garren kategorian. Abuztuko lehen asteburuan jo-
katu zen txapelketa Granadako Las Gabias herri-
an. Muñozek 200 plateretatik 195 hautsi zituen.

TURISMO DATUAK

2.500 bisitari baino gehiago izan dira
udan Ibardingo turismo bulegoan
Nabarmena izan da aurtengo udan bisitarien jo-
an-etorria eskualdean eta Ibardingo turismo bule-
goan ere asko izan dira sartu-irtena egin dutenak.
Ekain erdialdean hasi ziren zerbitzua eskaintzen eta
abuztuaren 25era arte 2.630 pertsona pasa dira bu-
legotik, gehienak bikoteak eta familiak. Abuztuan
izan da bisitari gehien, 1.352 pertsona izan dira ber-
tan eta 502 informazio eskaera egin dituzte. Uztai-
lean 1.112 pertsona eta 454 eskaera jaso dira eta
ekainean 166 bisitari eta 75 eskaera. Bisitarien ja-
torriari dagokionez, ez da aldaketarik izan, abuztu-
anadibidez,bisitarien%90pasatxo frantziarrak izan
dira.Eskatutako informazioaridagokionezberriz, la-
kurako bidea, oinez egiteko ibilbideak eta bizikletaz
egiteko ibilaldiak izan dira gehien eskatutakoak.
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Herri-kirol
desafio
sorpresa
jokatuko da
larunbatean

Aitor AROTZENA
Urteroko ohiturari

hutsik egin gabe, Bitti-
rianantolatudituzteau-
zokobestak. Irailekobi-
garren asteburuan iza-
nen dira, irailaren 11tik
13ra bitarte. Hiru egu-
nez,ongipasatzekoau-
kerarik ez da faltako:

ORTZIRALA, IRAILAK 11
•21:00etanTxupinazoa
eta kalejira

• 21:15etan Patata tor-
tila txapelketa

•21:30eanBerenduafa-
ria 3 euroren truke

• 23:00etan Txamukos
taldearen eskutikma-
riatxiak

LARUNBATA, IRAILAK 12
• 10:00etan Diana txis-
tulariekin

• 11:00etan Lesakako
Erraldoi eta buruhan-
dien konpartsa auzo-
an barna.

• 12:00etan Herri-kirol
desa f i o so rp resa
Bittiriko plazan.

• 17:00etan Mahai jo-
koak

• 21:00etan berendu
afaria 3 eurotan

• 22:30ean Dj Tapere-
kin dantzaldia.

IGANDEA, IRAILAK 13
• 11:00etan Haur eta
gaztetxoentzako joko-
ak, Eltzeta plazan

• 16:00etan Mus txa-
pelketa

• 18:00etan Hodei ma-
goak“Ilusioaren inda-
rra” ikuskizuna eskai-
niko du.

LESAKA

OSPAKIZUNAK � AUZOKO BESTAK

Bittiriko bestak
irailaren 11tik
13ra ospatuko
dituzte

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Ehun dantzari bildu ditu Beti Gaztek 75. urtebetetze egunean
Beti Gazte Elkartearen 75. urteurreneko ekitadi nagusia izan zen abuztuaren
9ko Ezpata-dantzarien Eguna. Egun horretan bete zituen zehazki 75 urteak Be-
ti Gaztek eta 102 ezpata-dantzari bildu ditu, zazpi taldetan banatuak. Joxe An-
tonio Garro, 71 urterekin izan zen beteranoena eta Beñat Etxabide gazteena,
9 urterekin (10 eginen ditu azaroaren 23an). Historiako Zubigaineko eta Zihar-
kako jendetsuenak dantzatu zituzten, Martxel Rodriguezek Aurreskua dantza-
tu zion Beti Gazteren banderari eta 300 lagun baino gehiago bildu ziren fron-
toian egindako herri bazkarian.

Abix-abix haur jolasaz ikerketa
Ikerketa lan bat osatzeko Abix-abix haur jolasa
gogoratzendutenLesaka,Beraedo ingurukoadi-
neko euskaldunen bila dabiltza. Norbaitek gaia-
ren inguruko informazioa eduki edo gaiaz solas-
tuko lukeen norbaiten berri edukiko balu,
abixabixka@gmail.com helbidera idatzi dezake.

� OHARRA



Maizter
berriarekin,
hala adostuko
balitz,
udalak berak
ekipatuko
lituzke
sukaldea eta
jantokia

TTIPI-TTAPA / Irune ELIZ.
Irailaren 25a bitarte-

ko epea dute interesa-
tuekostatueta jatetxea-
ren funtzionamendu-
proposamenak eta es-
kaintza ekonomikoak
aurkezteko. Izanere,na-
hiz eta lehiaketa publi-
koahasierakoprezioeta
baldintzazehatzekinpu-
blikatu den, interesatu-
ekaurkeztubeharradu-
ten eskaintzari garran-

tzia emannahi dioUda-
lak eta, hartara, irekita
dagoproposatuahalza-
ionbertzeformularenbat
aztertzeko. Adibidez,
maizter berriarekin hala
adostuko balitz, udalak
sukaldeaeta jatetxeare-
kin ekipamendua bere
gain hartuko luke, hile-
ko errentaren prezioa
egokituta, jakina.

Uso postuen
enkantea larunbat
honetan
Iarmendikousopos-

tuenenkanteaeginenda
larunbatean Herriko
Etxeko batzar-aretoan
eguerdiko12etan.Guzti-
ra 21 postu aterako di-
tuzte enkantera.Gares-
tiena3.205€tanetamer-
keena 900 €tan. Iaz
40.822,93 € BEZ bar-
ne bildu zituen
herriak.
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ETXALAR

ARGAZKIA: REBEKA ARANZADI ETA IRUNE ELIZAGOIEN

Aurtengo bestak ere borobilak izan dira
Kanpoko jende aunitz ibili da besta egunetan herrian. Ekitaldi jendetsuenak
herri afaria, Andramari eguneko dantza saioa, herriko gazteen arteko kirol de-
safioa eta Asaua izan ziren. Abuztuaren 18an frontoian ere giro bikaina sortu
zen, Altxata eta herriko gazteek antolatutako pilota txapelketako finalak joka-
tu ziren eta emozioa ez zen falta izan.

GIZARTEA � PROPOSAMENAK BALORATUKO DIRA

Herriko ostatu
eta jatetxearen
errentamendua
atera du Udalak

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Larraburuak urteroko bidaia egin du
Abuztuaren 22an Zestoa eta Azpeitia ezagutzera egin zuten egun-pasa Larra-
burua elkartekoak. Goizean atera, Zestoako Ekain kobazuloa ikusi, Azpeitian
bazkaldu, bertako trenaren museoa ikusi eta baporezko trenean ibilita iluna-
barrerako, berriz ere, Etxalarrera bueltatu ziren.

Ba al zenekien
Uda honetan 1.500 turista baino gehiago
pasa direla Etxalarko turismo bulegotik.

?
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Bestetan
ostatua
paratuko du
guraso
elkarteak

TTIPI-TTAPA
IgantzikoUdalakhe-

rrian liburutegizerbitzua
martxan paratu du.
Abuztu erdialdean ireki
zituenateaketageroztik
edozeinherritarrek libu-
rutegira joan eta berta-
ko liburu batmaileguan
har dezake. Euskaraz
eta erdaraz idatzitako
ehunka liburudaudeau-
keran,helduetagazteei
zuzendutakoak. Doha-
ko zerbitzua da eta ur-
tebukaeraraartebehin-
tzat irekita egonen da.

Zerbitzuaz baliatu
nahi dutenek, lehenen-
go irakurle txartela egin
beharko dute. Irailean,
astearte eta ortzegu-
netan egonen da zaba-
lik,16:00etatik18:00eta-
ra.Herrikobestetan, al-
diz,ezdazerbitzurikes-
kainiko. Irailetik aurrera
ordutegi eta egutegian

aldaketak egon litezke
eta horien berri izanen
duzue pixkanaka, al-
dizkari honetan bertan
eta baita herrian barna
jarriko dituzten oharren
bidez ere. Horretaz ga-
in, udaletxera joanda
zerbitzuari buruzko in-
formaziogehiagoerees-
kuratu liteke.
Maileguazgain,zen-

bait liburu norberaren-
tzathartzekoaukeraere
izanenda. Liburutegian
lekua falta da eta liburu
batzuk soberan daude.
Horregatik, norbaitek
beretzat hartu nahi ba-

litu aukera izanen du.
Horrenbestez, liburute-
gira zer dagoen ikuste-
ra gerturatzeko gonbi-
dapena egiten dute.
Abenduansoberangel-
ditu diren liburuak Tra-
puketareiei emanen
zaizkie.

Bestetan ostatua
paratu nahi du
guraso elkarteak
Gurasoek aurtengo

bestetanereostatuapa-
ratzea erabaki dute. Ai-
tzineko urteetan, hain-
batek laguntza eskaini

arren, gurasoen artean
moldatu izan dira egin-
beharrak betetzeko.
Aurten, ordea, lan au-
nitz dagoela ikusita, la-
guntza eskatu nahi du-
te. Borondatea duten
guziei aritzeko aukera
emanen zaie: ostatuan
edosukaldeanaritzeko,
besta aitzinetik ostatua
montatzen laguntzeko,
edoondotikdesmontat-
zeko, baita besta aitzi-
netik kroketak egiteko
ere...Laguntzekogogoa
duenak guraso elkarte-
koedozeini errandana-
hikoa da.

IGANTZI

ZERBITZUA � 16:00ETATIK 18:00ETARA

Udal liburutegia astearte eta
ostegunetan egonen da zabalik

Udalhauteskunde-
ak hurbiltzen ari dire-
la ikusita,udal lan- tal-
dea osatzeko jendea
behar dela gogorara-
zi nahi dute. Urriaro-
an eginen diren hau-
teskundeetan herriko
jendeakosatutako lan-
taldebatibotoematea
herriarentzat onena
izanen litzatekeenez,
animatu egin nahi di-
tuzte herritarrak parte
hartzera. Bertzenaz,
NafarGobernutik izen-
datutako gestora ba-
tek egin beharko ditu
udaleko lanak.

HAUTAGAI BILA

Udal hauteskun-
deetarako lan
taldea osatzeko
deia egin dute

BILTOKI ELKARTEAK ANTOLATUTA

XXV. mendi bizikleta ibilaldia
irailaren 6an izanen da
Azken urteotan egin bezala,mendi bizikleta ibilaldia
antolatuduBiltokielkarteak igandehonetarako, irai-
laren 6rako. Aurtengoa probaren XXV. edizioa iza-
nen da eta beti bezala, haur nahiz helduek izanen
dute ibiltzeko modua. Helduen ibilbidea 09:00etan
hasiko da eta 10:00etan haurrena. Helduek bi ibil-
bide izanen dituzte aukeran: 26 kilometrokoa eta
35ekoa. Haurrek berriz, ibilbide ttikia eta ertaina.
Izen-emateaegunbereaneginbeharkoda,07:30etik
08:30era helduak eta 09:30ean haurrak. Ibilaldiaren
ondotik, luntxa eta opariak ere zozketatuko dira.

UTZITAKO ARGAZKIA
Abuztu erdialdean ireki zuten liburutegia.
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Aizkora
apostua, auzo
bazkaria,
dantzaldia...
egun ederra
izanen da

Nerea ALTZURI
Iraileko lehenbiziko

larunbatean, hilaren
5ean, Eguzkialdea au-
zoko besta eguna iza-
nen da. Eguerd iko
12etan altxaferoa bota
eta gero, aizkora apos-
tua izanen da. Auzo
bazkariaren ondotik,
Beñatek, herriko akor-
diolariak,Fernandok la-
gundutadantzaldia es-
kainiko dute (Los Txa-
mukos ta ldekoak) .
Ilunabarrean, pintxoak
etaogitartekoak izanen
dira.
Bertzalde, auzota-

rrekeguberrietako lote-
ria ere atera dute. Ber-
tansalgai izanenda,bai-
taherrikoostatuetanere
gainerako egunetan.

Pirritx, Porrotx eta
Mari Motots
irailaren 19an
2015-2016 ikastur-

tea hasi orduko, gaine-
an duguEuskal Herriko
pailazoentzutetsuenen

bisita. Pelle-Ttiki haur
eskolaren ekimenez,
Pirritx, Porrotx eta Ma-
ri Motots pailazoen tal-
deak,“TxoMikMakTxi-
kia” lana eskainiko du
irailaren 19an, arratsal-
deko 17:00etan eta
Arantzako frontoian.
Sarreraksalgaidaude8
eurotan,ondoko lekue-
tan: Arantzako Zakute-
nea,PabloeneaetaBur-
ladaostatuetan;Etxala-
rren Herriko okindegi-
an; Igantzin La Villa ja-
tetxean;Lesakan Izarra
okindegian;BerakoXu-
ga ostatuan; Donezte-
ben Titi ostatuan eta
SunbillanAriztigainkan-
pinean.

6 ikasle Pelle-TTiki
haur eskolan
Pelle-Ttiki haur es-

kolan ere aste honetan
hasi dute ikasturtea eta
seihaur izanendiraKol-
dobike Gorostiza he-
zitzailearekin.

Herri Eskolan 11
ikasle gehiago
Bertze hainbat ikas-

tetxeetan bezalaxe, ira-
ilaren10eanabiatukodu-
te ikasturtea eskolan.
Aurten, hiru urteko ge-
lan 9 ikasle; bortz urte-
ko gelan eta 3. mailan
ikasle bana izanen dira.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 5EAN

Eguzkialdeko
besta larunbat
honetan izanen da

ARANTZA

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA

Arantza Rock Jaialdi arrakastatsua
Abuztuaren 22ko arratsean izan zen ekaitzak ez zuen Arantza Rock jaialdia za-
puztu. Plazan paratutako karpa erraldoian, ehunka lagun bildu ziren jaialdiaren
20.urteurreneko besta berexiaz gozatzeko. “Mazionk haize” leloarekin bat eginez,
ia 1.700 lagunek gozatu zuten lehenbiziko edizioko kartela: Baldin Bada, Sutagar
eta EH Sukarra taldeek emanikoak hain zuzen ere. Aipatzekoa da, Baldin Bada
berriz ere bildu zela jaialdi honetarako. Arratsari hasiera emateko, Gazte Asanbla-
dako kideen eskerronen ondotik, taldeko oraingo eta lehengo kideak bildu eta bi
bertso kantatu zituzten. Baldin Bada lehenik, Sutagar gero eta azkenik EH Suka-
rra izan zen. Elepunto disko jartzailearen emanaldiak jaialdiari akabaila eman zion.
20.urtemuga ahaztezina izan da. Aurrikuspenak bete eta gainditu ditu Arantzako
Gazte Asanbladak. Egun honen inguruan jende aunitzen babesa azpimarragarria
izan da. Oro har, balorazio hagitz ona egin dute Gazte Asanbladatik. Herritarren
auzolan handia eta eskertzekoa izan da. Hortaz, ekitaldi honetan parte hartu du-
ten guziak eskertu nahi ditu Arantzako Gazte Asanbladak. Aunitz urtez Arantza
Rock zure 20. urtebetetzean eta bertze horrenbertze eta gehiago bete!!!

ARGAZKIA: MAIXE OSKOZ ETA NEREA ALZURI

Besta ederrak izan dira
Herriko bestetako irudi guziak ezin atal honetan jarri. Orokorrean, besta ederrak
izan dira: dantzarien emanaldiak, haurrentzako jarduerak ,musika emanaldiak, ki-
rol ekitaldiak, bertsolariak, herri bazkaria, elkartasun afaria, auzoetako afariak….
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Herriko eskulan
taldeko kideek
buruhaundiak
konpondu
dituzte

Maider PETRIRENA
Bestak pasa berritan,

horien laburpena egin
behar... Herriko bestak
abuztuaren 8tik 12ra bitar-
te izan dira aurtengo urte
honetan.
Abuztuaren 8an, goiz

partean, Arretxeko borda-
kokronoigoeraeginzenlau-
garren urtez jarraian. Orain
arte bizikletanbakarrik egi-
ten zen baina aurtengoan
lasterka egiteko aukera ere
bazen. Bizikletaz 16k hartu
zutenparteeta lasterkabe-
rriz8k.Bizikletakoirabazlea
Iker Lizarazu, bigarrena Ai-
tor Apezteguia eta hiruga-
rrena Xabier Irazoki izan zi-
ren. Lasterka, berriz, Unai
Plazak irabazi zuen, bigar-
ren postua Joseba Eliza-
goienek eskuratu zuen eta
hirugarrena berriz Xanti
Manterolak. Horrez gain
magra baten zozketa ere
eginzenetaPakoSanzber-
ro izanzenirabazlea.Zorio-
nak denei!

Arratsalde partean, be-
rriz, Sunbitek antolatua,
lehenbizikletaginkana izan
zen. Eguraldiak ez zuenez
sobera lagundu eliz atarian
egin behar izan zen.Ondo-
ren,berenduederrazgoza-
tu zuten. Mailaka sailkatu
zituzten eta argazkianmai-
labakoitzakoirabazleaage-
ri da.

Hauretagaztetxoakgin-

kana egiten zuten bitarte-
an, helduekplater tiraketaz
gozatzeko aukera izan zu-
ten nahiz eta eguraldiak ez
zuen sobera lagundu. Ha-
mabipertsonekhartuzuten
parteeta irabazleaIñakiMi-
kelarena izan zen.

Arratsaldeko8etanbes-
tei ofizialki hasiera emate-
ko unea ailegatu zen. Jen-
dez beterik, erraldoiak, bu-
ruhaundiak, gaiteroak, txa-
ranga eta guztiarekin herri-
kotxistulariek2015ekobes-
teihasieraemanzieten.On-
doren, Ulibeltzak elkartean
eta herriko ostatuetan zo-
pak jateko aukera izan ge-
nuen.
Igandea,haurrarenegu-

nabezala jarriazegoenbai-
nadenboratxarraeginzue-
nez jokulandia astelehene-
ra pasatzea erabaki zen.
ArratsaldeanXIVRamonLa-
tasa Saria izan zen eta or-
du berean Zumba plazan.
Hagitz polita izan zen.
Astelehena,gazteeneta

haurrenegunaizanzen.Goi-
zean herri krossa (65 parte
hartzaile bakoitza bere ka-
tegorian), goiz-arratsalde-
an jokulandia eta tren txu-
txua izan ziren. Eguerdiko
2etan kuadrillen bazkaria
eta ondoren ura-ura. Egun
ederra eta ekitaldiz betea
izan zen. Ilunabarrean tor-
tilla eta postre lehiaketa.
Aurtengoan arrakasta gu-
ttikoa izanda.Guztira5tor-
tilla eta 6 postre aurkeztu
ziren.Tortilla irabazleakPa-
txi eta Iñaki izan ziren, bi-
garrena Mirari eta hiruga-
rrena Agurtzane. Postre le-
hiaketan, berriz, lehenen-
goa Mirari Mariezkurrena,
bigarrenaAgurtzaneZubie-
ta eta hirugarrena Izaskun

Jorajuria izanzen.Zorionak
denei!
Asteartean, SanTibur-

tzio eguna ospatu zen.
09.30eangaiteroekargisoi-
nuak jo zituzten. 11:00etan
meza nagusia izan zen Ti-
burtzio deunaren ohorez.
Bertan herriko abesbatzak
kantatuzuen.Bukaeranhe-
rriko txistulariek xarmen-
garria kanta jo zuten, bere-
ziki Don Basiliori eskainia.
Ondoren,herrikoplazanber-
tako dantzari eta erraldoi-
ekemanaldiaeskainizuten.
A ze nolako emanaldia gai-
nera!

Ondoren,urterobezala,
herriko plazan luntxa izan
zen.Arratsaldepartean, to-
ka eta aitzur nahiz zartagin
tiraketarentxandaizanzen.
Parte-hartze handiko arra-
tsaldeaz gozatzeko aukera
izan genuen. Aitzur tirake-
tan 19 pertsonek hartu zu-

ten parte, tokan helduetan
13k eta haurretan 25ek eta
zartagin tiratzen 17k.

Aitzur tiratzen 1. Daniel
Bertiz, 2. Jabier Ibarra eta
3.HaritzAgesta;Tokanhel-
duetan1. JoseMªUrroz, 2.
JulenIbarraeta3.AitorIbar-
ra eta haurretan 1. Garazi
Etxalar, 2. Xuban Zelaieta
eta 3. Iker Yecora eta zar-
tagin tiratzen 1. Edurne U-
rroz, 2. Eva Muñoz, eta 3.
Nagore Madariaga izan zi-
ren garaile. Ikusle andana
elkartuzenuneederbatpa-
satzera.Gaupartean,suar-
tifizialakizangenituen.Jen-
detza elkartzen da beti ere
suak ikustera.
Asteazkenean,abuztu-

ak 12, ezkonduen eguna-
rekin eman genien bukae-
ra bestei. Goizean egunero
bezalaargisoinuak.10etan
mus txapelketa izan zen.
25 bikote aritu ziren garai-

pena lortzeko lehian. Juan
Luis eta Patxiku izan ziren
irabazleak,bigarrenTimoteo
eta Iñaki, hirugarren Jose
LuisetaJuanaMarieta lau-
garren Ines-Salva.

Eguerdian herri bazka-
ria Jaiak txarangak alaitu-
riketaarratsaldeanaldeba-
tetik V. Miguel Latasa Me-
moriala (gaztetxoen pilota
partidak)etabertzetikbina-
kako esku pilota partidak
izan ziren. Berrikuntza be-
zala erremonte partida ere
izanzen. Ikuskizunparega-
beak izan ziren denak ere.

BURUHAUNDI BERRIAK
Bide batez, herriko es-

kulantaldearieskerrakeman
behar dizkiegu, buruhaun-
diak beraiek konpondu eta
berriak bezala utzi dituzte-
lako. A ze lana egin duten!
Eskerrik asko!

HERRIKO BESTAK � ERREPASOA

Ederrak izan
dira bestak

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA JONTXU ANZIZAR
Irudietan ikus liteke, ederki pasa dutela herritarrek.



Herriak Koteto
Ezkurrari
omenaldia
eginen dio

Marga ERDOZAIN
Aurtengo besta txi-

kiakortziralean, iraila-
ren 18an, hasiko dira
erremonte partidekin.
Nafarroako Foru Erki-
degoko Magna Sariko
finalerdikopartida lehia-
tuko da. Urriza eta Ola-
zar Ezkurra II.a eta En-
dikaren aurka ariko di-
ra. Ondoren, Kotetori
omenaldi txiki bat es-
kainiko zaio. Erremon-
te profesionalean osa-
tu duen 25 urteko ibi-
laldi oparoa sarituz.
Arratsaldeko 8etan

botako da Santa Luzia
plazan besta txikiei ha-
siera ofiziala emateko
suziria. 21:00etan, Bu-
rrunbak herri afaria an-
tolatu du. Zopak das-
tatzeko aukera izanen
da.
Larunbatean, iraila-

ren 19an,diana eta au-
roroek esnatuko dute
herria, 09:00etatik ai-
tzinera. Motor hotsek
hartuko dute horien le-
kukoa, motozaleen to-
paketa egitekoa baita
herrian. 11:00etan ha-
sikodamotozaleenbes-
taetaerakusketa.11:30
ean gazteen laxoa par-
tidak jokatuko dira eta
12:00etanburuhandiak
aterakodira. 13:00etan
kalejiraegineta14:00ak
alderahasikodabazka-
ria Santa Luzia plazan.
Ondoren elektro-txa-
ranga ibilikodakarrikak
alaitzen. Arratsaldeko
7etan tortilla lehiaketa
eta txistorrada eginen

dira. Ondoren Guateke
taldearenemanaldia iza-
nenda etagaueangau-
pasa.
Irailaren20an, igan-

dean, 11:00etan herri-
kirolak antolatu dituzte
txikiendako Bear-Zana
plazan eta 12:00etan
buruhandiak. Arratsal-
dean puzgarriak jarriko
dituzte frontoianetabir-
ziklapen tailerretanpar-
te-hartu eta txokolate
goxoa edateko aukera
ere izanen dute berta-
ratzen direnek.
Besta ttiki izena du-

ten arren, ekitaldirik ez
dafalta.Hauposible iza-
teko, udalak deituta, bi
bilera burutu dira, he-
rriko taldeaketa norba-
nakoak bertaratuz.

I
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 19AN MOTOZALEEN TOPAKETA

Besta txikiak irailaren 18tik
20ra ospatuko dira

DONEZTEBE

ARGAZKI ARTXIBOKO ARGAZKIA
Koteto Ezkurrari omenaldia eskainiko dio herriak, 25 urteko kirol ibilbidea sarituz..

Sara Artieda da
liburuzaina
Uztailean egindako
hautaketa proben on-
doren Sara Artiedak
lortu du liburuzain lan-
postua. Irailaren 14ra
artegoizekoordutegia
beteko du, 10:30etik
13:30era. Egun horre-
tatikaitzineraarratsal-
dekoarekin hasiko da,
5etatik 8etara.

Igerilekua 13ra
arte zabalik
Igerilekukodenboralia
luzatuda irailaren13ra
arte. Gainera aurten
igeriketa ikastaroazga-
in, aquagym ikastaroa
ere izan da eta tarber-
na zerbitzuaere eskai-
ni dute.

Ur mozketak
Abuztuan hainbat ur
mozketa izan dira zer-
bitzuan egon litezke-
enmatxurakantzeman
eta konpontzeko. Irai-
lean ere, tokian tokiko
mozketak eginendira.
Udalak herritarrei bar-
kamena eskatu nahi
diemozketahorienon-
dorioz sortzen diren
eragozpenengatik.

Herritarren
beharrak jasoz
60 inkesta jaso ditu
udalak herritarren au-
zoetakobeharrakeza-
gutzeko.Horiekazter-
tuta udalak auzoka la-
nen zerrenda prestatu
du eta lehentasunak
ezarrita,poliki-poliki la-
nakburutzekokonpro-
misoa hartu dute.

Zerbitzu anitzeko
langilea behar da
Udalakzerbitzuanitze-
kolangileakontratatze-
kodeialdiaantolatudu.
Irailaren 11ra arte aur-
keztu litezke eskaerak
Enpeglu Zerbitzuan.
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IRAILAREN 19AN

MOTOZALEEN TOPAKETA
Besta txikien baitan, moto-
zaleen topaketa antolatu da
herrian, antolatzaileek

aparteko bazkaria antolatu
dute eta baita bazkalondoko

animazioa ere.

IKASTURTEA HASTEKO PREST

Mantentze lanak eta hobekuntzak
egin dituzte hiru ikastetxeetan
San Miguel eskola, Mendaur institutua eta Askin
haur eskola ikasgelak atontzen ari dira ikasturtea-
ri hasiera emateko. Askin haur eskolakoak izanen
dira mantalak janzten lehenak, irailaren 3an hasi-
ko baitira. San Miguel eta Mendaurren ikasturtea
batera hasiko dute, irailaren 10ean. Hiru ikastetxe
hauetan udan zehar udalak ohikomantentze lanak
etahobekuntzakeginditu.GaineraNafarroakoGo-
bernuak emandako diru-laguntzari esker gimna-
sioan hainbat obra burutu dira hezetasun arazoak
sahiesteko. Attoko-attoko ikasgelak prest daude
500 haur eta gazteri ongi etorria emateko.

Marga ERDOZAIN
Doneztebeko IKA

euskaltegiak irailean
abiatu du matrikulazio
kanpaina. Irailaren 30a
arte euskara ikasi, ho-
betu edo C1 edo EGA
titulua eskuratu nahi
duenak aukera du ber-
tanizenaemateko.Bes-

teurtetanbezalabaikla-
se prensentzialak, ON-
LINE edo autoikaskun-
tzanoinarriztendirenak
eskaintzen ditu euskal-
tegiak. Interesatudute-
nek Euskaltegira joan
eta informatu edo 948
451555 telefonora dei-
tu dezakete.

EUSKARA IKASIZ

Irailaren 30era arteko epea dago
IKA euskaltegian izen-emateko
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Euskal Herriko,
Kataluniako eta
Valentziako
bisitariak izan
ditugu

Arkaitz MINDEGIA
Gure herrietako ka-

rriketan bisitari aunitz
izan ditugu uda hone-
tan.Eguraldia lagun izan
duteetaegunpasaedo
egun gehiagotarako
herriko landaetxeetan,
Tresenea ostatuan eta
Abarun aterpetxean
egin dute geldialdia.

Herrian gelditu di-
renenherritarrekere izan
duteongipasatzekoau-
kera.Haurrekbertzeur-
teetan bezala ludoteka

zerbitzua izan dute
uztaila eta abuztuan
Ixiar Bazterrika eta Iza-
ro Ariztegik gidaturik.
Gisaguzietakotailerrak,
eskulanak eta ateraldi-
ak burutuz.

ITURENGOAK PASATA,
AURTIZKO BESTEN ZAIN
Atzean utzi ditugu

Iturengoherrikobestak
eta aipamen ttiki bat
egin gabe ezin utzi...
Ederki joan dira ekital-

diguztiak.Bestetan jen-
detza bildu da eta par-
te-hartzea ere handia
izan da, giro eta umore
onean. Hurrengo urte-
koenesperoangarada-
goeneko. Hala ere, irai-

lean sarturik erran lais-
ter joalduneneguna os-
patuko dugula, hurren-
go aldizkarian emanen
dizuegu egitarauaren
berri. Eta uda akitzear
delarik, ingurukoazken
bestak ere badatoz,
Aurtizko San martinak.
Dagoenekobilerakegi-
ten hasiak dira gazte-
ak, proposamen berri-
ak egin eta egitarauak
osatzen joateko.

BAGUZI ETXETRESNAK

Beñat Elizalde herri-
tarraketxetresnakkon-
pontzeko zerbitzua ja-
rri du martxan. Etxez
etxe eskaintzen du zer-
bitzua, beraz, beharra
baduzue jarri berarekin
harremanetan.

OSPAKIZUNAK � SAN MARTINEI BEGIRA

Batzuentzat oporrak bukatu
eta bertzeentzat hasi dira

ITUREN

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA
Ttikienek primeran pasa dute uda honetan.

Zumba
ikastaroak
izanen dira
asteazkenetan

TTIPI-TTAPA
Eguraldia lagun, aur-

tengoan ere, giro ede-
rrean joandiraDonama-
riako bestak.
Ekitaldiaipagarrienak

amabirgin eguneko he-
rri kirol desafioa, patata
etapostrelehiaketa,goi-
tibeheraketaazkenegu-

neko zikiro jatea izan zi-
ren.
Herri kiroletan herri-

ko gazteak “ez hain
gazteen”kontra arituzi-

renetagazteenek iraba-
zi zuten lehia.
Abuztuaren16angoi-

tibeherak atera ziren. 15
batek hartu zuten parte

eta Artzetik behera hi-
ruzpalautan jaitsi ziren.
Ikusgarriak ziren guzti-
ak.
Mus txapelketak eta

patata tortilla eta postre
lehiaketek ere ez zuten
hutsik egin eta abuztua-
ren 18an 150 bat lagun

bildu ziren bazkarian.

Zumba ikastaroa
Irailaren erdialdera

denboraldi berria hasi-
ko da. Asteazkenetan
izanen da 20:30etik
22:00etara eta Jaione
izanen da irakaslea.

DONAMARIA

GIZARTEA � GIRO EDERREAN JOAN DIRA BESTAK

Udarari probetxua atera
eta berriro lanerako prest

UTZITAKO ARGAZKIAK

14 haur ibili dira ludotekan
Amaia eta Naiararen ardurapean hainbat jarduera
egin dituzte: eskulanak, kirola, ibilaldiak... Haurrek
ederki pasadituzte udakogoizak eta gauzapila bat
ikasteko aukera izan dute.

UTZITAKO ARGAZKIAA
Abiada bizian, umore bixi-bixian.
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Euripean edo
eguzkipean,
giro ederrean

F. ETXEKOLONEA/I. ZUBIALDE
Bestaherrikoiaketa par-

te-hartzehandikoakizandi-
ra. Jendea festarakoeta la-
nerako gogoz zegoen eta
nabaritu da emaitzan, es-
kerrik asko!

Bezperan, urtero beza-
la zubitik gauerdian ekarri
zutenherritarreksongaine-
an arbola plazaraino. Euria
egin arren, jendea ez zen
etxeangeratuetaplazabe-
te zen.

Badira herriko besten
bereizgarri diren ekitaldiak
eta aurtengoan ere ohiko
arrakasta izandute: joaldu-
nenjoan-etorriak,Mendaur
trikitixa taldearen emanal-
dia, dantza saioa, aizkola-
riak...ErasunetaPalaxioeta
MigueltxoMindegiaetaSa-
ralegiren arteko lehia ikus-
teko aukera ere izan genu-
en etasaltsaederra jarrizu-
ten. Azkenean Migueltxo
MindegiaketaSaralegikira-
bazi zuten.

Abuztuaren16,igandea,
haurren arteko pilota par-

tiduak izan genituen. Txiki-
enarteantxapeldunakUxue
Santesteban eta Mattin
Agesta izan ziren, eta
azpitxapeldunakLanderIn-
dakotxeaetaZairaBendoi-
ro.Koxkorrenarteanberriz,
AitorAgestaetaOierAges-
ta lehengusuak, azpitxa-
peldunAritzAragonetaEn-
dikaSantesteban.Ordube-
rean, plazan moto klasiko-
enerakusketa ere izan zen,
benetako relikiak ikusteko
aukera izan zen. Arratsal-
dean, mus txapelketaren
ondotik,patatatortila lehia-

ketaizanzen.12tortillaaur-
keztu ziren eta irabazlea
Dendarineko Arantxa eta
Ibaiekegindako tortilla izan
zen eta azpitxapeldun ber-
riz,DendarinekoLuismieta
Kokotxeako Mikel izan zi-
ren.

Aurten lehen aldiz, toka
jarridaplazan,etajendeas-
kok probatu nahi izan du.

Abuztuaren 17an hau-
rraren eguna izan zen.Goi-
zean goiz, haur asko bildu
zen plazan eta goiz osoan
jolasean aritu ziren. Ondo-
tik plazan bazkaltzeko au-

kera izan zuten, urtetik ur-
teragehiagodira,aurten85.
Arratsaldean, plater tiroan
lehenengo postua Aitor
Agestak lortu zuen, biga-
rrena Leoloko Hilariok eta
hirugarrena Errandoneko
Ibaiek.Arratsaldeko8akal-
dera, estreinakoz, gazteen

artekojokuakeginziren.Na-
hikoa irri egin genuen.

Herri bazkaria izan zen
azkenegunekoekitaldi jen-
detsuena. Amets Arzallus
etaSustraiColinarenesku-
tik bertso ederrak entzute-
ko aukera izan zen bazka-
londoan. Pala txapelketa-
ko finala ere jokatu zen eta
Beñat eta Mikelek irabazi
zuten. Gero, piñatak para-
tu ziren plazan eta futbito
partida eta merendua ere
izan ziren arratsaldean.

Etabesteibukaeraema-
teko, goizaldeko 02:30 al-
dera arbola botatzen hasi
ziren. Aizkoraz Arrazoko
Joxe Antoniok egin zuen
koska eta arpanaz Penta-
ko Markos eta Fermiñene-
ko Pellok bota zuten arbo-
la.Aurten lehenaldiz, arbo-
la bi zatitan moztu zen eta
muturrekozatiaetorkizune-
ko arbola altxatzaileek
eraman zuten.

BESTAK � ERREPASOA

Parte-hartze handia izan da bestetan

ZUBIETA

Ba al zenekien
Zubietar ttiki batgehiagodugulaherrian.Uztai-
laren 29an jaio zen Inma Castro Mindegia. Zo-
rionak Ainhoa eta Raul gurasoei eta atautxi eta
amatxiei.

?

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Agerikoa da ederki pasa dutela denek festetan.
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100 pertsona
bildu ziren
azken eguneko
herri bazkarian

Fernando ETXEBERRIA
Urterobezalabezpe-

ran, Barranka ostatuan
egin zen afariarekin
eman zitzaien hasiera
bestei. Mahaiaren bu-
eltanbilduta, girobikai-
na sortu zen Jose An-
gelenakordeoiarenkon-
painian.
Abuztuaren 15ean,

goizean, mezaren on-
dotik, Ortzadar dantza
taldeak emanaldia es-
kaini zuen. Arratsalde-
an, aizkorak zorrotz...
Nafarroako hirugarren

mailakofinala jokatuzen
eta Oier Cañamaresek
jantzi zuen txapela. Fi-
nalarenaitzinetiketagi-
beletik Estitxu Alman-
doz lesakarrak erakus-
taldia eskaini zuen ha-
rriarekin.
Abuztuaren 16an,

umeak izanzirenprota-
gonista, jokoaketa txo-
kolatada antolatu ziren
beraientzat.Arratsalde-
anberriz,24herritarrek,
gazteetaezhaingaztek,
herri kirol desafioa jo-
katu zuten.
Abuztuaren 17an,

17 bikotek hartu zuten
parte mus txapelketan
eta Kristobal eta Pello
izan ziren irabazleak.
Martxi eta Ramon ana-
iakbigarren,Txumaeta

Bautista hirugarren eta
Martxel eta Urko lau-
garren. Ordu berean,
ipuin-kontalariak ema-
naldiaeskaini zuenuda-
letxean. Eguna buka-
tzeko, Hilario eta Miel-
txo Mindegiak J.A. Lo-
iarteetaM.Indakoetxea-
renaurkakodesafioa jo-
katu zuten eta lehenbi-
zikoak izan ziren ira-
bazleak.

Abuztuaren 18an
bestei bukaera borobi-
laemateko,herri-bazka-
riaeginzeneta100per-
tsona ingurubilduziren.
Gero, Migel Angel eta
bere mariatxiekin dan-
tzanetakantuanaritze-
ko aukera izan zen.
Gaueko 10ak arte luza-
tu zen besta Bixente
akordeoilariarekin. Ha-
si, bezalaxe bukatu, gi-

ro bikainean. Izan ere,
Azken urteetako besta
hoberenak izandira,bai
parte-hartzailekopurua-
gatik eta baita ekital-
diengatik ere. Emaitza
borobil hau ez zen po-
sible izanenboluntario-
en lanagatik ez balitz.
Dena ongi atera dadin
lanagogotikeginbehar
izaten dute eta merezi
dute gure esker ona.

EZKURRA

OSPAKIZUNAK � BESTEN ERREPASOA

Aurtengo bestak
ere borobilak
izan dira

ARGAZKIAK: F.ETXEBERRIA

Garai bateko
bidexketan
barna,
Zoratxipiko
tontorreraino

Joseba URROTZ
Bezperan botatako

sekulako ekaitzak ez

zizkien planak zapuztu
eta abuztuaren 23an,
imendi ibilaldipolitaosa-
tuzuenherritar taldeba-
tek. Goizean, 07:30 al-
dera abiatu ziren herri-
tik eta bidexka berezie-
tanbarna iritsi zirenZo-
ratxipiko tontorreraino.
Eguzkia ere esperoan
zuten tontorrera iritsita-
koan. Gero herrira bu-

eltatu eta ostatuan
bazkalduzutenelkarre-
kin. Gustora gelditu zi-
renguztiakegindako ibi-
laldiarekinetaberriroere
egitekotan dira. Ez da-
kigu urteroko hitzordua
bihurtuko den edo le-
henago antolatuko ote
duten bertze bueltaren
bat. Mendi ederrak ez
dira falta inguruan!

URROZ

IRTEERA � ABUZTUAREN 23AN

Mendi ibilaldia egin du
herritar talde batek



Irailaren 7tik
20ra bitarte
aurkeztu litezke
proposamenak

Mattin LARRALDE
Herriko ostatuaren

errentaaldiaamaituon-
dotik, erabilera berritu
edo eskaintza berriak
aurkezteko garaia iritsi
da. Interesa dutenek
udalak paratzen dituen
baldintzak bete behar-
kodituzte.Hilean10eu-
roordaindubeharkodi-
raalokairuagatiketaar-
gindarra, gasa eta ura
ere hartzekodunek or-

daindubeharkodituzte.
Prezio horren barruan
ostatua, lehen solairua
eta biltegia sartzen di-
ra eta udalarekin ados-
tutako ordutegi bat ere
bete beharko dute.

HERRITARREI ETA
KANPOKOEI AUKERA
Proposamenak ira-

ilaren 7tik 20ra bitarte
aurkez litezke Elgorria-
gakoudaletxean.Urria-
ren 1ean zabalduko di-
tuzte sobreak eta on-
doren erabakia hartu.
Herritarrek eta kanpo-
koek ere aurkez ditza-
kete proposamenak.
Animo!

HERRIZ HERRI | 23
ttipi-ttapa | 645 zk.

2015.09.03

DEIALDIA � URRIAREN 1EAN ZABALDUKO DIRA SOBREAK

Herriko ostatuaren erabilera berritu edo
eskaintza berriak aurkezteko epea zabalik

Aurtengo bestak
ere mundialak
Urteroko ekitaldiek eta
berrikuntzek osatzen
zuten aurtengo besteta-
koegitaraua.Zikiro,mus
eta tokaren bueltan giro
ederra sortu da beste
urte batez eta aurten
estreinekoz egin diren
paella, kalderete, apar
festaetaboneta tiraldiek
ere arrakasta handia izan dute. Musikarik ere ez zen falta izan, azken orduko
ezustekoak tarteko talde pare batek agertzerik ez zuen izan, baina Soñadores
Natos taldeak ezustekoa eman eta ederki bete zuen besteen hutsunea. Gazte-
ekantolatuzutenkontzertuhauetahorixe izanzensorpresahoberena.Abuztua-
ren 1an, berriz, gurasoek antolatuta haurren eguna ospatu zen. Haur jokoekin
hasi, bazkariarekin segi etaarratsaldeanmagoakemanaldia eskaini zuen.Akor-
deoi doinuekin dantzan aritu eta bokatak janez bukatu zuten eguna.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE.

ELGORRIAGA
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Paella eta
tortilla jatean
lortzen den
dirua Enaitz
lagundu
kanpainari
emanen zaio

TTIPI-TTAPA
OSTIRALA, IRAILAK 4
•18:00etan txupinazoa
herriko pestei hasiera
emanez.
• 18:15ean etxez etxe
kalejira soinularien la-
guntzarekin.
• 21:00etan Baztan zo-
pak.
• 00:00etan dantzaldia
Elizagoienahizpenes-
kutik.

LARUNBATA, IRAILAK 5
• 11:00etan etxez etxe
kalejira Elutxa txaran-
garekin.

•14:00etanherribazka-
ria eta Bankako kan-
tariak.
• 18:00etan Donezte-
bekoErrekadantzatal-
dearen emanaldia.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldia Dantzadi
taldearekin.

IGANDEA, IRAILAK 6
• 12:00etan patata tor-
tilla lehiaketa.
•14:00etanherrikopla-
zan paella eta tortilla
jatea. Lortutako dirua
Enaitz lagundukanpai-
nari emanen zaio.
• Goiz-ar ratsa ldez
puzgarriak eta egu-
rrezko jostailuak hau-
rrentzako.
• 18:00etan pilota par-
tiduak. Lau eta erdia-
ren barrenean, Elizal-
deetaOlaizolarenkon-
tra.Binaka:AsierOlai-
zola eta Eskudero;
Olazabal eta Koka.

• 19:30ean Loz Caza-
huetesmariatxi taldea.
• 21:00etan eta gauez
OihanaetaOihanasoi-
nulariak.
• 22:00etan emakume-
en afaria.

ASTELEHENA, IRAILAK 7
• 11:00etan mus txa-
pelketa.
• 16:00etan Ines Ben-
goa ipuin kontalaria.
• 17:00etan Malerreka.

Maldan goiti eta be-
heitiko kontuak. Erre-
ka bazterreko kantuak
filma.
• 20:00etatik 22:30era
OihanaetaOihanasoi-
nulariak.

ASTEARTEA, IRAILAK 8
• 10:30ean txistulariak
herrian zehar.
• 11:00etan Meza Na-
gusiaetaondoren lun-
txa.

• 12:30ean aizkolariak:
Palaxio-Rekondo vs.
Erasun-Mindegia.
• 18:00etan pilota par-
tidak.Lauetaerdiaren
barrenean, Elizalde
Mendizabalenkontra.
Binaka: Urbieta eta
Gorrotxategi; Sarale-
gi eta Eskudero.
• 20:00etatik 22:30era
Oihana eta Oihana
soinulariak.

BESTAK � IRAILAREN 4TIK 8RA

Bankako
kantariak eta
Errekako
dantzariak datoz
egun handian

ERATSUN

ARTXIBOKO ARGAZKIAK
Joan den urtean bezala, Doneztebeko dantzariak eta Bankako kantariak herrian izanen dira.
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Igandean,
Doneztebeko
dantzarien
saioaren
ondotik,
mariatxiak
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
Bortz eguneko bes-

tak antolatu dituzte Oi-
zen. Iraileko lehenbizi-
ko ortziralean hasi eta
asteartera bitartean
haur, gazte eta helduek
izanen dute non goza-
tua.Mahaiarenbueltan,
jolasean, herri kirole-
tan... eta dantzan eta
kantuan aritzeko auke-
ra ere izanen da plazan
eta baita ostatuan ere.

ORTZIRALA, IRAILAK 4
• 20:00etan bestei ha-
sierako emateko altx-
aferoa botako dute.
Herriko trikitilariakhe-
rrian barna ibiliko di-
ra.
• 21:00etan Zopak.
•GauezdantzaldiaJoxe
Angel akordeoilaria-
rekin.

LARUNBATA, IRAILAK 5
• 11:30ean laxoa txa-
pelketa ttikien artean.
• 12:00etan mus txa-
pelketa elkartean.
•17:00etanhaurrenda-
ko jokoak

• Ondoren txokolatada
haurzeinhelduentzat.
• 20:00etan herritarren
arteko X. Patata tor-
tilla lehiaketa.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldia izanen da
Oharkabetaldearekin.

IGANDEA, IRAILAK 6
• 12:00etan herri kirol
saioa.
• 18:00etan Donezte-
beko Erreka taldeko
dantzarienemanaldia.
• Ondoren, Roberto
Urrutia y el amanecer
de sus mariachis tal-
dearen emanaldia.
• 21:00etan ajoarriero
lehiaketa.

ASTELEHENA, IRAILAK 7
•14:00etanherribazka-
ria, euskal kantazalai-
tua.
•Arratsaldean, herri ki-
rol saioa. Herritarrak

lehiatukodiraelkarren
aurka.
•Ondorendantzaldiaeta
afaltzeko txistor eta
xingar jatea plazan.

ASTEARTEA, IRAILAK 8
• 11:00etan Meza Na-
gusia. Ondotik luntxa
elkartean.

(Irailaren4tik8rabitar-
tean, egunero hau-
rrentzatpuzgarriak iza-
nen dira).

OIZ

BESTAK � IRAILAREN 4TIK 8RA

X. patata tortilla
lehiaketa
jokatuko da
bestetako
larunbatean

ARGAZKIAK: MAIALEN MITXEOK UTZIAK
Plazan nahiz ostatuan izanen da dantzatzeko eta kantatzeko aukera.
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GIZARTEA

14,7 milioi euro
zor dituzte
eskualdeko
17 udalek

TTIPI-TTAPA
TTIPI-TTAPArenHe-

go Euskal Herriko ere-
muandauden25udale-
rrietatik hamazazpik
14,7milioieurokozorre-
kin itxi zuten2014a.Ha-
la ikus daiteke Espai-
niako Gobernuko Eko-
nomia eta Ogasun Mi-
nisterioakberriki argita-
ratu dituen datuetan.
Emandako zenbakiak
banketxeetan dauden
zorrak dira.

HERRIRIK ZORPETUENAK
Kopuru absolutoei

begiratuta,udalerrihan-
di eta jendetsuenak di-
ra, zorrik handiena du-
tenak.Baztanek5,6mi-
lioi euro, Lesakak 4,2
milioi, Bera eta Leitzak
milioiaren inguruan,Do-
neztebek 0,73 milioi,…
Alabaina,herribakoi-

tzak duen zorra biztan-
le kopuruaren arabera
banatuz gero, Zugarra-

murdi da, diferentzia
handiarekin,herririkzor-
petuena (2014an 225
biztanle zituela kontu-
an hartuz gero, biztan-
leko2.364€kozorrazu-
en). Bigarren Lesaka li-
tzateke (1.531 €ko zo-
rra biztanleko), hiruga-
r ren Areso (940 € /
biztanleko), laugarren
Baztan (723€/biztanle-
ko), gero Arantza (585
€/ biztanleko)…

ZORPETZE TTIKIENA
Zor gutien duten he-

rrienarteandaudeElgo-
rriaga (35€/biztanleko),
Ezkurra (164 €/biztan-
leko), Bertizarana (169
€/biztanleko), Ituren
(177€/biztanleko),Etxa-

lar (238 €/biztanleko),
Bera (256€/biztanleko),
Sunbilla (263 €/biztan-
l eko ) , Le i t za ( 322
€/biztanleko),…

Oro har, 2013t ik
2014raudalguztiekarin-
du dute zorra, Bertiza-
ranak eta Ezkurrak izan
ezik. Azkenik, zorrik ez

dutenakArano,Beintza-
Labaien, Donamaria,
Eratsun,Goizueta, Sal-
dias, Urroz eta Zubieta
dira.

EKONOMIA � ZOR PUBLIKOA ESPAINIAKO EKONOMIA ETA OGASUN MINISTERIOAREN DATUAK

Banketxeekin dituzten zorrak %12,8
murriztu dituzte eskualdeko udalek

HERRIA 2013ko ZOR BIZIA 2014ko ZOR BIZIA
ARANTZA 397.000 € 368.000 €

ARANO 0 € 0 €

ARESO 271.000 € 250.000 €

BAZTAN 6.672.000 € 5.672.000 €

BEINTZA-LABAIEN 0 € 0 €

BERA 1.135.000 € 961.000 €

BERTIZARANA 73.000 € 102.000 €

DONAMARIA 0 € 0 €

DONEZTEBE 884.000 € 734.000 €

ETXALAR 240.000 € 195.000 €

ELGORRIAGA 26.000 € 8.000 €

ERATSUN 9.000 € 0 €

EZKURRA 0 € 25.000 €

GOIZUETA 0 € 0 €

IGANTZI 280.000 € 260.000 €

ITUREN 102.000 € 93.000 €

LEITZA 1.246.000 € 937.000 €

LESAKA 4.471.000 € 4.199.000 €

OIZ 64.000 € 57.000 €

SALDIAS 0 € 0 €

SUNBILLA 185.000 € 171.000 €

URDAZUBI 247.000 € 175.000 €

URROZ 0 € 0 €

ZUBIETA 0 € 0 €

ZUGARRAMURDI 594.000 € 532.000 €

GUZTIRA 16.896.000 € 14.739.000 €

DATUA

8
UDAL ZORRIK GABEAK
Arano, Beintza-Labaien,
Donamaria, Eratsun,

Goizueta, Saldias, Urroz eta
Zubietak ez dute inongo
zorrik banketxeekin.

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoko

GarapenTuristikoan lan
egiteko turismo tekni-
kari bat kontratatu nahi
duCederna-Garalur el-
karteak. Kontratuaegun

erdikoa izangodaseihi-
labetez, baina luzagar-
ria izandaiteke.Lanpos-
tu honetarako hautagai
izateko persona batek
bete behar dituen bal-
dintza gutxienekoak

hauek dira: Turismo ar-
loko diplomatu titulua
edo baliokidea izatea;
Euskalduna izatea,
frantsesa edo ingelera
menperatzea (B2 mai-
lako titulu ofizial bat es-

katzen da atzerriko
hizkuntzenkaasuan)eta
B1gidabaimena izatea.
Turismo ekintzak dina-
mizatuetakoordinatzea
izangodueginkizunna-
gusi. Curriculumak in-

fo@cederna.eshelbide-
ra bidali beharko dira
mezua ren t i t u luan
“Baztan-BidasoaTuris-
mo Teknikaria” idatzita.
Irailaren4adaaurkezte-
ko azken eguna.

LAN ESKAINTZA � IRAILAREN 4AN BUKATUKO DA CURRICULUMAK BIDALTZEKO EPEA

Cederna-Garalurrek Turismo teknikari bat
kontratatu nahi du Baztan-Bidasorako
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BERTIZARANA

GIZARTEA � NAFARROAKO BERTZE 20 ESKAINTZA TURISTIKOK LORTUA DUTE

Tripadvisor webgunearen
bikaintasun ziurtagiria
lortu du Bertizko Parke
Naturalak
Zugarramurdi
eta Urdazubiko
lezeek ere
badute

TTIPI-TTAPA
Bertizko Parke Na-

turalak lehen aldiz lortu
du bidaien iritziei bu-
ruzko Tripadvisor web-
guneak emandako bi-
kaintasun ziurtagiria.
Nafarroakobertze20to-
ki eta eskaintza turisti-
kok ere lortua dute zi-
urtagiria, baita 47 osta-
tu eta 58 jatetxek ere.
Tripadvisorwebguneak
urte osoan sareko era-
biltzaileen aldeko iritzi-
ak jasotzen dituzten
munduko baliabide tu-
ristikoei ematen die sa-
ria. Bertizek 5etik 4,5
puntu lortu ditu.
Ziurtagiria lortuadu-

ten gainerako 20 toki
etaeskaintza turistikoe-
tatik 9 Iruñean daude
(katedrala, udaletxea,
harresiak,Entzierroaren
Monumentua,Estafeta-
ko balkoiak, Yamagu-
chiparkea,Gaztelupla-
za, taconerako Lorate-
giak eta hiriburuko es-
kaintzagastronomikoa).
Gainontzekoak Errege
Bardeak,Orreagakoko-
legiata,UrdazubikoLei-
zeak, Zugarramurdiko
leizea, Irunberriko Ar-
roila, Leyreko Monas-
terioa, XabierkoGazte-
luko Museoa, Urederra
ibaiaren iturburua, Erri-
berriko Jauregia,Urba-
sa-Andia Natur Parkea
eta Iratiko Oihana dira.



Irailaren 10era
arte aurkez
litezke
proposamenak

TTIPI-TTAPA
Udalakhainbat ikas-

taroeskaintzekoasmoa
du ikasturtehonetanere
eta horiekzehazten joa-
teko deialdia zabaldu
du. Ikastarorenbatema-
teko interesa duten he-
rritarrei aukera ematea
daasmoa.Dantzak,mu-
sika,sukaldaritza... ikas-
taroren bat eman nahi
duenak bere proposa-
mena aurkez dezake
udaletxean, irailaren10a
baino lehen. Ikastaroa

emateko bete beharre-
ko baldintzei eta xehe-
tasunei buruzko infor-
mazioaudaletxeanber-
tan jaso liteke. Herrita-
rren proposamenak ja-
so ondoren erabakiko
da zein ikastaro eskai-
niko diren.

Iñigo Elizegi aske
geratu da
HamaikaurtezSaint-

Maureko espetxean,
Frantzian, preso egon
ondotik, abuztuaren
17an aske geratu zen
Iñigo Elizegi herritarra.
Iluntzean iritsi zen Goi-
zuetara eta bertan egin
ziotenharrera familiako
kide eta lagunek.
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GOIZUETA

GIZARTEA � PROPOSAMENAK UDALETXEAN

2015-2016
ikasturteko
ikastaroak
zehaztu nahi
ditu Udalak

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Festak hartu zituen herriko bazter guztiak
Abuztuan Goizuetan festa giroan murgildu ez zena, etxetik atera ez zelako iza-
nen zen. Abuztuaren 8an auroroekin belarriak goxatuz edo kantuan gozatuz,
hasi zen nabaritzen festa giroa. Umeen eguna etorri zen biharamunean. Eta txu-
pinazoa lehertu eta hurrengo lau egunetan atsedenerako tarte gutxi izan zen.
Gazteen eguna, pilota partidak, zezenak, sagardo probaketa, bakailao lehiake-
ta... Ohikoa denez, peñen egunarekin eman zieten bukaera borobila festei. Ba-
rrutik eta kanpotik ongi bustita, giro paregabea sortu zen beste behin ere.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuaren Hezkuntza De-
partamentuak 400.000
euroko diru-laguntza
eman du 27 ikastetxe
publikotanbirmoldake-
ta-obrak egiteko.
Eskualdearidagokio-

nez zortzi udalerri iza-
nen dira onuradunak,
denetara92.887,69eu-

roko diru-laguntza jaso
dutelarik.
BortzirietanArantzak

1.180,80 euro jaso ditu
kutsadurak hondaturi-
ko ur-hodiak ordezka-
tzeko;Lesakak1.696,48
eurosukaldekoestalkia
iragazgaizteko; etaBe-
rako Ricardo Barojak
ikastetxeak 570,40 eu-
ro hezetasunak bigar-

ren solairuko teilatuan
eragindakohustubidea-
ren kalteak konpontze-
ko; eta bertze 513,36
euroerdisotoanhonda-
tuakdaudenberogailu-
hodiak aldatzeko.
Baztanen,Arraiozko

eskolak 5.648,66 euro
jasoditukomunakmol-
datzeko.Malerrekarida-
gokionez, Doneztebe-

ko eskolari 12.983,58
euro eman zaizkio gim-
nasioa iragazgaizteko.
Bertizaranan, Legasa-
ko i kas te t xeak
33.259,21 euroko diru-
laguntza eman zaie es-
talkiakmoldatzeko;Le-
i t za ldean , A resok
3.619,20 euro jaso ditu
gimnasioko terraza ira-
gazgaizteko; eta Xare-

tan, Zugarramurdik
33.416,00 euro estal-
kiarenkonponketarako.
Obrok azaroaren

1erako akabatu behar-
ko dira.

IRAKASKUNTZA � NAFARROAKO GOBERNUAREN LAGUNTZA

92.887 euroko diru-laguntza eman die
eskualdeko hainbat ikastetxe publikori

LAGUNTZA JASO DUTE
Arantza, Lesaka, Bera,

Arraioz, Doneztebe, Legasa,
Areso eta Zugarramurdiko

ikastetxeek.
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ARESO

21 kilometroko
luzera eta 1.250
metroko
desnibela du
ibilbideak

Juana Mari SAIZAR
Iraileko lehendabizi-

ko igandean mendiza-
lez betekodabestebe-
hin herria. Zortzigarren
urtez antolatu da Are-
sokoMendi Martxa eta
goizeko 8etan izango
da irteera. 21 kilome-
troko luzera eta 1.250
metroko desnibela du-
en ibilbidea osatu be-
ha rko du te pa r t e -
hartzaileek.
Aresoko plazatik

abiatuta Ulizar, Urkita,
Pagozelai eta Lau Mu-
garietatik (Guratz) pa-
satu ondoren Aresora
itzuli beharko dira. Ba-

taz beste, 4 edo 5 ordu
inguruanbukatuohidu-
te proba mendizaleek.
Bidean, indarrak hart-
zeko, edariak eta jaki-
akere jarrikodituztean-
tolatzaileek.

IZEN EMATEA EGUNEAN
BERTAN EDO AURRETIK
Izen-ematea aldez

aurretik internet bidez
edo egunean bertan,
proba hasi baino ordu-
bete lehenago plazan
jarrikodituztenmahaie-
tan, egin liteke. Izen-
ematea Irailaren4abai-
no lehenago egiten du-
tenek, 12 euro ordain-
du beharko dituzte eta
egunean berean egiten
dutenek 15 euro. Pro-
ba bukatu eta kamise-
ta jaso eta gero herri-
tarrek prestatutako pa-
ella bazkaltzeko auke-
ra izango da sagardoa-
rekin.

KIROLA � IRTEERA 08:00ETAN

Aresoko VIII.
mendi martxa
irailaren 6an

ARANO

Albaitaria
etorriko da
herriko plazara

Ainhoa ANSA
Aranoko Udalak ja-

kinarazi duenez, irai-
laren 15ean, asteartea,
albaitaria etorriko da
herriko plazara, zaku-
rrei txertoa jartzera. In-
teresa dutenek, berta-
ra joan beharko dute

16:00etatik17:30eraeta
txakurraren titularraren
NANa aurkeztu behar-
ko dute, baita zakurra-
ren kartilla ere. Txertoa
jartzeak 20 euro balio
du eta zakurrari txertoa

eta identifikazioa jarri
nahi dizkietenek 40 eu-
roordaindubeharkodi-
tuzte. Jabe aldatzea
berriz, 10 euro kosta-
tzen da.
Kontuan izan behar

da, lau hilabetetik au-
rrerakozakurrek identi-
fikatu eta txertatuta
egon behar dutela eta
egin ezean, isuna jaso
dezakeela zakurraren
jabeak.

GIZARTEA � 16:00ETATIK 17:30ERA

Zakurrei txertoa
jartzeko aukera
irailaren 15ean

Uraren tasa eta etxeko saneamenduko kanonaren jakinarazpenak egin
ziren abuztu hondarrean eta ordainketa urriaren 1a baino lehen egin
beharko da. Kontua helbideratua duenak ez du deus egin beharko.
Orain arte ez bezala, hemendik aurrera, herriko ur saretik ura hartzen

duten bordek ere ordaindu egin beharko dute. Aurten onartutako tasen
arabera, 50 euro ordainduko du borda bakoitzak.

URRIAREN 1A BITARTE

Ur eta saneamendu tasak ordaintzeko epea zabalik

ARGAZKIAK: JAIONE OLAZABAL ETA JUANA MARI SAIZAR

Primeran joan dira aurtengo pestak
Oraindik festek utzi diguten zapore onarekin jarraitzen dugu. Aurtengoan prime-
ran joan dira, herritarrek lana eta festa gogoz egin dute eta. Parte-hartzea ere han-
dia izan da, bezperatik hasita, lehia polita eskaini zuten herri kiroletan gazte eta
gurasoen kuadrilek. Asko gozatu zuten ikusleek eta baita parte-hatzaileek ere.
Herri bazkariak, bertsolariek, aizkolariek, antzerkiak eta sagardo dastaketak ere
jendetza bildu zuten plazan. Horretaz gain, artzain txakur txapelketak ere ikusmin
handia piztu zuen. Urteak geramatzan antolatu gabe eta erantzuna oso ona izan
zen. Plaza gaineko belazean egin zen saioa, toki ikusgarrian eta erakustaldi poli-
ta eskaini zuten artzain eta txakurrek. Koadrillen eguna ere zoragarria izan zen,
jende asko bildu zen, herria kolorez bete eta alaituz. Txarangarekin batera herri-
an buelta eman ondoren paella jan eta ondoren koadrillen arteko jokoak izan zi-
ren. Ondoren herriko ingurutxoa dantzatu zen eta jende asko elkartu zen, kolore
eta adin guztietakoa, plaza guztia betez. Joselu Anaiak taldearen dantzaldiarekin
bukatu ziren pestak. Eskerrak eman behar zaizkie herritar guztiei, modu batean
edo bestean parte-hartu dutelako, ikusle, lanean eta gozatzen, denetarako jen-
dea behar baita!



ttipi-ttapa | 645 zk.

2015.09.0330 | HERRIZ HERRI

LEITZA

508 bazkidek
erabili dute
udako igerileku
zerbitzua

JM BARRIOLA
Gozamenez progra-

marenbaitanantolatzen
den Ur festa, irailaren
11n ospatuko da aur-
ten.GizarteZerbitzuek,
Leitzakokiroldegiaketa
Andraizko Emakume
Zerbitzuak antolatzen
dutebederatziurtezge-
roztik. Iluntzeko 8etan
hasi eta gauerdira arte
luzatuko da festa. Ha-
mabi eta hamasei urte
bitartekogaztetxoei zu-
zenduta dago ekimena
eta helburuen artean
sexualitateaerrespetuz
eta gozatuz bizi, goza-
menaeta tratuonabult-
zatu,festa giroan dro-
gak kontsumitu gabe
ongi pasatzeko esperi-
entzia bultzatu eta fes-
taosasungarriakbultza-
tunahidira. Iaz50gaztek
parte hartu zuten.

Igerilekuak
arrakasta
Aurten oso pozik

daudeherriko igerilekua
kudetzendutenardura-
dunak. Eguraldi ona
aprobetxatuz jende as-

ko hurbildu da bertara
eta inoiz baino bazkide
gehiago izan dituzte.
508 bazkide hain zu-
zen, horietatik 50 in-
guruko herrietatik etor-
ri dira.Ekainaren21ean
hasi zen aurtengo den-
boraldia eta irailaren
13ra arte luzatuko da.
Maria Zabaletak, igeri-
lekuko arduradunak,
gogorarazinahidieera-
biltzaileei denboraldia
bukatzean, igerilekuan
gordeta uztendiren ha-
maka, aulki eta beste
lakoen bila joateko ga-
raia dela. Galdu edo
ahaztutako gauzak to-
patzen dituztenean ere
biltzen joaten direnez,
zerbait falta duena gal-
detzera joateko abixua
ere eman du.

Odola emateko
aukera 21ean
Odol-emaileak dire-

nek edota odola lehe-
nengoz eman nahi du-
tenekaukera izanendu-
te irailaren 21ean Leit-
zakoplazan.Aurrekoal-
dietan bezalaxe auto-
busa etorriko da uda-
letxeazpira.Arratsalde-
ko bostetan hasi eta
zortzi eta erdiak arte
egonen da odola ema-
teko aukera.

GIZARTEA � EKAINAREN 19AN AURKEZTU ZUEN

IX. Ur festa
irailaren 11n
ospatuko da

ARGAZKIAK: PABLO FEO

Santiburtzioak umore ederrean!
Aurtengoan bata bestearen atzetik joan dira festa egunak, atseden hartzeko
tarte handiegirik gabe. Repartoarekin hasi eta abuztuaren 15era arte deneta-
rako aukera izan da. Dantzariak, xexenak, gaupasak, kontzertuak, afariak,
bazkariak.... guztia umore ederrean!

GIZARTE-LAGUNTZA

Ezintasun fisikoren bat dutenei laguntzeko tresneria
berezia eskuratu dute Gizarte Zerbitzuek

JM BARRIOLA
Gizarte zerbitzuek Laguntza tek-

nikoko proiektu bat aurkeztu zuten
Nafarroako Kutxa Fundazioan eta
3.300 euroko laguntza lortu zuten.
Diru horrekin ezintasun fisiko edo
arazorenbatdutenpertsonei lagun-
tzeko tresnak erosi dituzte. Adibi-
dez aulki bereziak, gurpildun aulki-
ak dutxarako eta kalerako, arnesak
dituzten gruak, heldu eta haurren-

tzatmakuluak,elefantehankak,ohe-
anedoaulki-gurpilduneanegonbe-
har dutenei burua garbitzeko tres-
na bereziak. Material hauek beha-
rra dutenei uzteko asmoadute. Be-
ti ere, protokolobat ezarrita etamo-
mentuan dituzten baliabideen ara-
bera eskainiko dute zerbitzua. Gi-
zarte Zerbitzuek kanpaina baten bi-
dez laister emanen dute guzti ho-
nen berri.

Hirugarren urtez sutarako egur loteak etxeraino emateko zerbitzua martxan
jarri zen uda hasieran. Urte hauetan gora-behera batzuk izan diren arren, es-
kaerak gorantz egin du nabarmen, mendiko ordenazio planean aurreikusita
zegoena gaindituz. Horregatik epe motzean egoeraren azterketa bat egite-
ra behartuko du Udala. Aurten Pako Altzuri enpresari esleitu zaio lana (epa-
itzak bota, moztu eta kargaleku edo etxetaraino eramatea). Egurra etxerai-
no eramateko 117 familiak eskatu dute, kargalekutik hartuko dutenak 16 fa-
milia dira, eta zutik era tradizionalean, hau da, norberak lurreratu, moztu eta
etxera eraman, 24 familiak.

ZERBITZUAK

Sutarako egurra etxeratzen hasiko dira laister
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Irailaren 15ean
sartuko da
indarrean
langile guztiei
eragiten ahal
dien enplegu
erregulazio
espedientea

TTIPI-TTAPA
Lantegiaren ardura-

dunek TTIPI-TTAPAri
adierazidiotenez,harro-
bian leherketak egiteko
debekuak indarrean se-
gitzenduenbitartean«la-
naldiamurriztekoproze-
dura hastera behartuak
daude». Hasiera batean
harrobian lan egiten du-
ten 3-5 langilerekin ha-
siko da espedientea eta
epe laburrean leherke-
takegitekodebekuaken-
tzen ez bazaie, «behar-
bada lantegia ixtea ber-
tze erremediorik ez du-
teizanen».Gauregun24
langile enplegatzen ditu
lantegiak,harrobitikmar-
molaateraetagerotrans-
formatu eta merkatura-
tzekozereginetanaritzen
direnak.
Kontuan hartu behar

damaiatzeandebekuho-
ri kentzeko eskariari bu-
ruz ebatzi zuela Gober-
nuak.Ebazpenhorretan
aipatu debekua ken-
tzearen kontra egin zu-
en, leherketekin segituz
geroAlkerdietaBerrobe-
rriko lezeak kaltetzeko
arriskubizia dagoela ar-
gudiatuz.Enpresarenar-
duradunek diotenez, le-
herketensistemaere«le-
gezkoa» da eta «beha-
rrezkoa»ustiapenarekin
segitu ahal izateko.

GIZARTEA

LANA � ALKERDIKO HARROBIA (URDAZUBI) USTIATZEKO BAIMENIK EZ DUELA-ETA

Marmoles del Baztan-ek behin-behinean
lanaldia murrizteko prozedura abiatu du

ADOSTASUN BATEN BILA

Nafarroako Gobernutik egindako deiari erantzunez, auzi honekin zerikusia
duten alderdi guztiak elkartu dira lehen aldiz
Urdazubiko Udal ordezkariak, Nafarroako Go-

bernukoak, SOS Alkerdikoak, enpresa eta langi-
leen ordezkariak, denak batzartu ziren Iruñean au-
ziari aterabideren bat bilatzeko helburuarekin.
Santiago Villares alkateak berretsi egin zuen

udalaren erabakia. «Marmoles del Baztanek ha-
rrobia ustiatzeko egin nahi dituen leherketekin se-
gituz gero, herriaren ondarea hondatuko» dela ar-
gudiatu zuen, bereziki «Berroberria eta Alkerdiko
lezeak (babestuaketakatalogatuak)etabaita ingu-
ruan dauden bertze lezeak ere (Zelaieta I eta III)».
Bizilagunentzat ez ezik, inguruko turismo etamer-
kataritzarentzat kaltegarri dela gaineratu zuen.
Hala ere, enpresak 2003an eskuratu zituen ustia-
pen-baimenak indarrean daudela ekarri zuen go-
gora, betiere, orduan ezarritako baldintzak betez
gero. Zentzu horretan, enpresaren ustiapen pro-
posamenak aldaketa garrantzitsua ekarriko luke
lehendik zuenarekin konparatuta eta, horrexega-
tik, proiektu berri baten modura tramitatu behar-
ko litzateke baimena eskuratzeko.
Alkatearekin batera, Domingo Iribarren alkate-

ordeak, eta Iñigo Imaz eta Fco Javier Varela zine-
gotziekosatuzutenUrdazubikoUdalarenordezka-
ritza batzar horretan.

Manu Ayerdik, Garapen Ekonomikorako lehen-
dakariordeak, gidatu zuen Nafarroako Gobernua-
ren ordezkaritza. Alde guztiak adostasun batera
iristeko borondatea adierazi zuen eta «harrobian
laneansegituahal izatekoabiandagoenespedien-
te administratiboaren gainean erabaki tekniko-
juridiko bat hartu ahal izateko, alde guztiak berriz
batzartzeko deia egin zuen. Lehendakariordeare-
kin batera, hiru zuzendari nagusik ere parte hartu
zuten batzarrean (industriakoak, kulturakoak eta
ondasun historikoenak).
Patxi Iriarte eta Maixus Fagoagak eraman zu-

ten SOS Alkerdiren iritzia batzarrera. eta azaldu
zuten harrobiaren jarduera-luzapen espedientea
gaizki tramitatu dela euren iritziz.
Marmoles del Baztan-eko hiru ordezkarik ere

parte hartu zuten batzarrean, baita LAB eta langi-
leen bina ordezkarik.

LEHERKETAK EGITEKO DEBEKUA
UrdazubikoUdalak 2014ko uztailaren 23an de-

bekatu zuen Alkerdiko harrobian inolako leherke-
tarik egitea, inguruan eta ondasun historikoetan
sortzen ahal dituzten kalteengatik. Geroztik, iritzi
berekoa agertu da Nafarroako Gobernua ere.

ARGAZKIA: ARTXIBOA
Urdazubiko harrobitik marmol gorria, gorrixka eta grisa ateratzen dute. Hamar milioi tonako erreserba dagoela dio enpresak.
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Igande
arratsean
kantaldia
eskainiko du
Erramun
Martikorenak

TTIPI-TTTAPA
Lauegunekobestak

antolatu dituzte Arraio-
zen, iraileko lehen as-
tebururako.

ORTZIRALA, IRAILAK 4
• 12:00etan altxaferoa,
segidan txistulariak.
• 12:30ean haurrentza-
ko tailerra.
• 14:00etan haurren
bazkaria.
• 15:00etan haurren jo-
kuak eta ondotik txo-
kolatada.
• 19:00etarik 20:30era
dantzaldia Gabenara
taldearekin.
• 20:30ean Mutildan-
tzak.
• 21:30ean Baztan-zo-
pak.
• 00:30etik aitzinera,
kontzertua Patxuko-
Nice taldearekin.Dan-

tzaldiaGabenararekin.

LARUNBATA, IRAILAK 5
• 10:00etan argi soinu-
ak.
• 11:00etan herriko xa-
harrendakokarta joko-
ak eta hamaiketakoa.
• 11:30ean haurrenda-
ko arrain harrapatzea
Mardeako labadero-
an.
• 11:30ean plater-tiro-
keta.
• 14:30ean gazteen
paellada (elizako go-
rapean).
•17:00etanmustxapel-
keta (Arizti elkartean).
•18:00etanPaxaka (he-
rritarren arteko desa-
fioa).
• 19:00etan herriko
dantzari etakantari tti-
kien emanaldia.
• 20:00etan dantzaldia
Trikidantzekin.
• 00:00etatik aitzinera
gaupasaTrikidantz tal-
dearekin. Gaita joleak
eta DJ Julen.

IGANDEA, IRAILAK 6
• 10:00etan argi soinu-
ak.

• 18:00etan herri kiro-
lak: Arraioz vs Basa-
burua.
• 20:00etan kantaldia
Erramun Martikorena
eta Joxe Anjelekin.

ASTELEHENA, IRAILAK 7
•12:00etanhaurrenda-
ko kamiseta margo-
tzea.
• 12:30ean haurrenda-
ko herri krosa.
• 14:30ean Zikiro jatea

trikitilariekinetaHaus-
polariekin.
• 17:00etan aulki dan-
tza herrikoia.
• 20:00etan dantzaldia
Hauspolariekin.
•00:00etanGaixoakgu.

BAZTAN

BESTAK � IRAILAREN 4TIK 7RA

Arraiozko bestak
ospatuko dituzte
asteburuan

ARTXIBOKO ARGAZKIAK
Haurrek ere izanen dute ederki pasatzeko aukera bestetan.
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BAZTAN

BESTAK � BIGARREN ASTEBURUAN

Elbeteko bestak
irailaren 11tik 14ra
Ortziral
arratsaldeko
txupinazoarekin
hasiko dira

TTIPI-TTAPA
Elbeteko bestak or-

tziraletik astelehenera
ospatuko dituzte:

ORTZIRALA, IRAILAK 11
• 18:30 txupinazoa eta
Bonba Japonesak
• 21:00 Zopak
• 22:30 Franxixkorekin
dantzaldia Posadan
• 00:00 Txopogoratzea
• Ondotik Franxixko
Plazan
• 06:00 Xinger jatia

LARUNBATA, IRAILAK 12
• 09:00 diana.
•14:30zikiro jatea fron-
toian. Ondotik dan-
tzaldia.
• 20:00 muxikoak.
•21:00-22:00eta00:00-
02:00 talde sorpresa
• 02:00 Tirri &Teri DJa.

IGANDEA, IRAILAK 13
• 09:00 diana.
• 11:00 - 13:30 puzga-
rriak.
• 15:30 - 18:00 tren
txutxua.
• 13:30 haurrendako
bazkariaElbetekoPo-
sadan.
• 18:00 Baztango Dan-
tzariak eta txokolata-
da.
• 20:00 Hauspolariak.

ASTELEHENA, IRAILAK 14
• 09:00 diana.
• 11:00 meza nagusia.
Ondotikmutildantzak.
• 12:00 luntxa.
• 18:00Mus eta partxis
txapelketa
• 20:00 Franxiskorekin
dantzaldia. Ondotik
boletoen zozketa.

OHARRAK

Zikiro jaterako txarte-
lak Elbeteko Posadan
eta Karrikan daude
salgai. Haurren
bazkarira joan nahi
duenak Posadan
apuntatu behar du,
baita mus txapelke-
tan parte hartu nahi
bada ere.

ARGAZKIA: IRATI JAEN
Zikiro jatea Elbeteko frontoian. Hondakin berezien bilketarako

‘Birziklapen Etxolak’ jarri dituzte
Baztanen, Bortzirietan eta Malerrekabn

Baztango Udalak eta Bortzirietako eta Malerrekako
mankomunitateek hondakin bilketa zerbitzua hobe-
tzeko helburuarekin, orain arte eskaintzen zen honda-
kin berezien bilketa zerbitzu mugikorra indartu eta Bir-
ziklapen Etxolakdeitudituztenbilketapuntu finkoak jar-
ri dituzte. Modu honetan, kamioia noiz etorriko zain
egon beharrean, herritarrek hondakin bereziak edoze-
in momentutan bota ahal izanen dituzte.
Etxetxo hauek etxola zaharberrituak dira, berrerabiliak
eta, erran bezala, finkoak izanen dira, kokatu diren le-
kuan egonen baitira jendeak erabiltzeko prest.
OraingozBaztanenetaBortzirietan jarri badira ere,
urtea akitu baino lehen Malerrekan ere berea iza-
nen dutela aurreikusten da.
Baztango etxola Elizondon paratu dute, Jaime Urru-
tiakarrikarenhasieran,MerkatukoPlazan,esnemakina-
rrenetaarropaedukiontziarenondoan;Bortzirietakoa
berriz, Etxalarren, herri sarrerako aparkalekuan. Beraz,
bi herri horietan orain arteko kamioi bidezko zerbitzu
mugikorra desagertuko da.
Etxolak hainbat leihatila ditu eta horietako bakoitzean
hondakin mota bat biltzeko irudia eta testua agertzen
dira. Hauek dira etxolan bota daitezkeen hondakinak:
bateriak, gasolio eta olio filtroak, bonbilak eta fluores-
zenteak, erradiografiak, pilak, fitosanitarioak, garbike-
ta produktuak, telefonoak, tonerrak eta tinta-kartutx-
oak, gailu elektrikoak eta elektronikoak, olio minerala
eta landare olioa (plastikozko pote itxietan), kutsatuta-
ko ontziak, pinturak, CD eta DVDak, eta abar.
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Museo
bihurturiko
inguruan izan
zen abuztuaren
10ean Uxue
Barkos
Lehendakaria

TTIPI-TTAPA
Uxue Barkos Nafa-

rroako Lehendakaria
izan zen abuztuaren
10eanAmaiurkogazte-
luaren museo bihurtu-
riko aztarnategian, eta
indusketa-lanen aurre-
rapenaren ingurukoak
ezagutuzituen. Izanere,
aurten hamar urte bete
dira lanakegitenhasi zi-
renetik; horiei esker ja-
kin da eraikinak zituen
neurri eta ezaugarriak.
Bisitan,Lehendakari-

arekin batera izan ziren
Ana Ollo Herritarrekiko
eta Erakundeekiko Ha-
rremanetakokontseila-
ria,JosebaOtondoBaz-
tangoalkatea, IsaacRe-
kaldeAmaiurkoalkatea
etaJuantxoAgirreAran-
zadi Zientzia-elkarteko
idazkarinagusia.Azken
bi horiek dira jarduera
arkeologikoen erakun-
de eragileak.
Iraganotsailetikmu-

seo bihurtuta dagoen
barrutiaren inguruan
sarbideaketapasabide
bateraikidira,etaseina-
leak eta panel informa-
tiboak ere jarri dira. Bi-
sitan, han aurkitutako
objekturikbitxienak iku-
siahal izanzituzten.XVI.
mendearen hasierako-
akdira,Nafarroakokon-
kistaren garaikoak, or-
duan izanbaitzengazte-
lua inoizko ezagunen.

Ezpata osobat eta bur-
dinurtuzkoseikanoi-ba-
la dira.

2.000 OBJEKTU
Duelahamarurteha-

si ziren indusketa-lan
hauek eta tokiko lehen
jarduera arkeologikoa
dira. Lan horri esker,
gazteluanolakoazen ja-
kin izan da. Dorre bat
zegoenerdialdean,bost
dorre erdizirkulardun
harresi batek inguratu-
ta. Horiek osatzen zu-
ten XII. mendean erai-
kitako hasierako barru-
tia, 1.000 metro koad-
ro ingurukoazalerakoa.
Halaber, bertze defen-
tsa-harresi bat ere aur-
kitu da, hurrengo men-
deetan eraikitakoa, lau
dorre eta pasabidea zi-
tuena. 6 eta 8 metroko
altuerazutenharresiek.
1512. urtean, Nafa-

rroako konkistaren on-
doren,behinbetiko itxu-
ra hartu zuen gaztelu-
ak, hau da, artilleriara-
ko prestatutako bas-

tioiarena. Horretarako,
kanoiakgordetzekoha-
rrizko bi kubo eraiki zi-
ren,baitauharkabatere.
Arkeologia-lanei es-

ker, 2.000objektu ingu-
ru erauzi ahal izan dira;
Erdi Arotik hasita kon-
kistarengaraira arteko-
ak. Gezien puntak, lan-
tzenpuntak, txanponak,
jantzien zatiak eta egu-
neroko bizimoduarekin
lotutakobertzeelemen-
tu batzuk, zurezko ur-
ontzietakaikubat,erra-
terako. Egoera onean

mantendu dira. XVI.
mendekoobjektuenar-
tean, jaurtigaiaketa jaur-
tigaihandienhondarrak
ere aurkitu dira.
Indusketa-lanenkan-

paina egiten da urtero,
abuztuko lehen hama-
bostaldian eta gainera-
koan,mantentze-lanak
egiten dira. 40 bolunta-
rio inguruk gauzatzen
dutekanpaina,Aranza-
diko teknikarien gain-
begiradapean. Urteo-
tan, 500 bat pertsonek
lagundu dute lanetan.

BAZTAN

GIZARTEA � HAMAR URTEAN EGINDAKO INDUSKETA-LANEI ESKER JAKIN DIRA

Amaiurko gazteluaren neurriak eta
ezaugarriak ezagutarazi dituzte

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Uxue Barkos lehendakaria, Ana Ollo kontseilariarekin eta Baztan eta Amaiurko alkateekin,
Aranzadiko idazkari nagusiaren azalpenak aditzen. Behean, gazteluaren aireko ikuspegia.

TTIPI-TTAPA
Amaiurko gaztelua

XII. mendean eraiki
zen, eraikin militar gi-
sa hasieran, Zugarra-
murdira eta itsasoko
portuetara zihoan bi-
deakontrolatzeko.Do-
zenabatgizonekosol-
dadu talde bat zuen.
Nafarroarenkonkista-
ren amaiera ekarri zu-
en Noaingo 1512ko
guduaren ondoren,
gazteluak garrantzi
estrategiko handia
izan zuen, Nafarroa
Beheretikgertuzegoe-
nez, han hartu bai-
tzuten babes Henrike
II.a Albretekoaren al-
dekonafarrek.Horide-
la eta, Gaztelako mo-
narkek aurrekontu
handibatbideratuzu-
ten gaztelua artilleria-
dundefentsarakobas-
tioi bihurtzeko.
1521eko irailean,

Henrike II.aren alde-
koekgazteluakonkis-
tatu zuten. 200 nafar-
rek osaturiko soldadu
taldeageratuzen,Jai-
me Vélaz de Medra-
noren agindupean.
Hanegonziren1522ko
uztaileraarte.Orduan,
10.000 gizonek osa-
turiko Gaztelako ar-
madakgazteluasetia-
tu zuen. Hainbat era-
soren ondoren, 22.
egunean, errenditu
eginzengaztelukosol-
datutaldea. XVII.men-
dean, bertze bastioi
bat eraiki zen toki be-
rean eta, XIX. mende-
an,ermitabatereerai-
ki zen. 1922ko ekai-
naren 22an monolito
bat inauguratuzen,hu-
radefendatuzutenna-
farren oroimenez.
1931n lehertueginzen
mono l i t oa , e t a ,
1982an, berreraiki eta
berriz inauguratu zen.

HISTORIA

Amaiurko
gazteluaz
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Kontrako
iritzien jazarpen
onartezina eta
errepresio
ideologikoa
ikusten du EH
Bilduk

TTIPI-TTAPA
EHBilduk jakinarazi

duenez, Palacio de
ArozteguíaS.L.promo-
torak Garbiñe Elizegiri,
Baztango alkate ohiari,
«Aroztegiakoaferanhe-
rritarren interesak de-
fenditzeagatik eta kriti-
kapolitiko legitimoaegi-
teagatik auzitegietan
36.000 euroko salake-
ta» paratu dio. Salake-
ta ekainaren 19an aur-
keztu zuten.
EHBildutik argi utzi

nahi izan dute «Lekaro-
zen inposatu nahi den
udalez gaindiko plan
sektoriala proiektu ur-
banistikoespekulatzai-
lea dela eta herritarren
interesenaurkakoa.Le-
karozko herritarrak ze-
in Baztango gehiengo
soziala proiektu honen
aurka agertu da behin
etaberriz».Halaere,Na-
farroako Gobernuak
enpresareneskarizuda-
lez gaindiko plan sek-
torialbezala tramitatzea
erabaki zuen eta EH
Bilduren oharrak dioe-
nez, «Garbiñe Elizegik,
alkateazenheinean,po-

sizio hori eztabaida de-
mokratikoarenbarnean
defenditu izan du».

«ADIERAZPEN
ASKATASUNAREN
AURKAKOA»
EHBildurenarabera,

«eskandalagarriadaeta
adierazpen askatasu-
naren aurkakoa erabat,
enpresa pribatu batek
kritika politikoa egitea-
gatik herritarren ordez-
karibatsalatzeaetaau-
zitegiakeskaerahoribi-
deratzea».Enpresakbe-
re “ohorearen”aurkako
adierazpenak ikusten
dituen tokian EHBilduk
kontrako iritzien jazar-
pen onartezina eta er-
represio ideologikoa
ikusten du. «Palacio de
Arozteguía,S.L.bere in-
teresak defenditzeko
eta proiektuaren kon-
trako iritzi arrazoituak
isilarazteko auzitegiak
erabili nahi izateaguztiz
onartezina da», EHBil-
duren arabera.
«Mozala legea imita-

tu nahian, afektatutako
herrien eta herritarren
gainetik huts egin duen
eredu ekonomiko bat
inposatunahidutenho-
riei eta salaketekin isi-
larazi nahi diguten ho-
riei argi utzi nahi diegu
lanean jarraitukodugu-
laherritarren interesoro-
korrak defenditzen in-
teres espekulatzaileen
gainetik», dio akitzeko,
EH Bilduren oharrak.

BAZTAN

GIZARTEA � EKAINAREN 19AN AURKEZTU ZUEN

Aroztegiako
sustatzaileak
Garbiñe Elizegi
alkate ohia
salatu du UTZITAKO ARGAZKIA

Zuhaitzak txertatzeko lantegia Elutseko mindaitze komunalean
Hazitik Hozie elkarteak antolaturik abuztuaren 8an zuhaitzak txertatzeko lan-
tegi edo tailerra egin zen Elizondo eta Lekaroz arteko Eluts parajean. Aurten-
go neguan elkarteko kideek Eluts izeneko inguruan 200 txertaka edo patroi bai-
no gehiago landatu ondotik, eta, modu horretan, mindaitze komunal egitas-
moa abiarazi, larunbatean, txertaketan hamar sagar barietate eta malkoa uda-
re barietatea txertatu zituzten. Eguraldiak batere lagundu ez bazuen ere doze-
na bat lagun bildu ziren eta aski aberasgarria izan zen. Sagar barietate hauek
txertatu ziren: Urte sagarra, udare sagarra, San Juan sagarra, anis sagarra, bur-
dintxe, ama sagarra, Santio sagarra, manotea, Narbarteko sagarra eta
errekako sagarra.

UTZITAKO ARGAZKIA

Erratzuko merenderoa konpondu dute
Udaleko Gizarte Zerbitzuetako Enplegu Babestuko langileek, iazko uholdeen
ondorioz hondaturiko Erratzuko Merenderoa konpondu dute eta erabiltzeko
prest dagoela jakinarazi dute. Argazkietan, lehen nola zegoen eta orain nola
utzi duten ageri da.

UDALAK EGIN DITU

Pistak irekitzeko eta mendi-lanak egiteko adjudikazioak
TTIPI-TTAPA
Basabarren mendiko pista ireki-

tzeko eta hainbat tokitan mendiko
lanakegitekoadjudikazioakegindi-
tu Udalak.
Modu horretan Mariezkurrenak

Basabarreko pista 67.065 euroren-
gatik irekitzekoardurahartudu.Ber-
tzalde, Lanalekonek 33.616 euro-
rengatik hainbat mendiko lan egi-
nen ditu: Ameztiko, Kaltzadako zo-
koko eta Irrioko landaketen garbi-
keta; Aritzakungo landaketa zahar
bateanhirukilometroalanbrerenbil-

keta; Belateko bazkalekua hobe-
tzeko desbrozatze lanak eta LICa-
ren barnean diren zuhaitzen kape-
tatzea. Lanak abuztua eta urria ar-
tean egin behar dituzte.
Bertzalde, Nafarroako Gobernu-

ak lanek sortutako gastuen %45a
hartuko du bere gain eta gainera-
koa Udalek ordaindu beharko dute.
Nafarroako Gobernuak diru-lagun-
tzadeialdia beranduargitaratudue-
la aipatzekoa da eta, horregatik, la-
nak emateko prozedura eta lanak
egiteko denbora aski estua da.



“Hemen,
hemengoaz
gozatu”
lelopean,
bertako
produktuak
dastatzeko
aukera ere
eskaintzen
dute

TTIPI-TTAPA
Udaberriko Azoka-

ren inguruan antolatu-
rikoGasnarenAsteapo-
sitibokibaloratuetage-
ro, Hazitik Hozie elkar-
teak esperientzia udan
zeharerrepikatuetaza-
baltzeko interesa azal-
du zion Udalari. Kon-
trastebatzukburutueta
gero, esperientzia egi-
teko ahalegina egitea
erabaki zen.Horrenon-
dorioz,deia luzatuzitzai-
en, batetik, Baztango
nekazaritzako elikagai-
en produktuen ekoiz-
lee i , e ta ber tzet ik ,
Baztango jatetxe eta
alojamendueielkarlane-
an aritzeko Baztango
produktuak bisitariei

ezagutaraziz eta kalita-
tezko bertako pro-
duktuekin lanegitearen
balio erantsia eskainiz.
Honela,Baztangoaeki-
menaaurkeztuzutenEli-
zondon,Baztangoudal
ordezkariak eta ekoiz-
leak eta Cederna-Ga-
ralurreko kideak bertan
zirela. Lanhonenondo-
rioz, honako ekintzak
burutzen ari dira:
Bertako produktu-

akezagutzekobisital-
diak antolatu:Baztan-
go 4 ekoizlek abuztuan
bisitaldiak antolatu di-
tuzteeta,horrenbertzez,
bisitariek produktuen
ekoizpenprozesuaeza-
gutzeko aukera izan
dute.
Bertako produktu-

ak identifikatzenditu-
endistintiboeta leloa:
“Hemen, hemengoaz
gozatu” lelopeanbai tu-
ristak bai bertakoek
Baztango hainbat jate-
txeetaalojamenduetan
bertako produktuak
dastatzeko aukera du-
te. Ekimenean parte-
hartzen duten estable-
zimenduek kartelak eta
pegatinakerabilidituzte
modu errazean tokiko

produktuak erabiltzen
dituztela adierazteko.
Tokiko produktuak

promozionatzeko jar-
dueraburutu:bisitariei
tokiko produktuak aisi-
aldi aukerarekin batera
eskaintzeko Baztango
produktuenazokakan-
tolatuko dira. Baztan-
goizaren kasuan, iraila-

ren20anAmaiurkoErro-
taren Eguna litzateke
hitzorduaetaElizondon
irailaren27an,BehiAzi-
endaPiriniotarrarenLe-
hiaketaren baitan.
Baztangoa ekimen

honetanparte-hartudu-
ten eragileek uda pasa
ondoren lan honi jarrai-
pena eman nahi diote

sare lana indartuz. Ho-
rretarako, ezinbertze-
koa ikustendutesekto-
reenartekoelkarlanaeta
trukaketak sustatzea.
«Baztango garapena
etorkizunean bertako
produktueietaekoizpe-
nei lotuta egin beharko
genuke», aipatu zuten
aurkezpenean.

BAZTAN

GIZARTEA � BISITA GIDATUAK ABUZTUAN

Bertako ekoizleen
produktuak
ezagutzera eman
ditu Baztangoa
Ekimenak
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UTZITAKO ARGAZKIA
Udal agintariek eta ekoizleek, Cederna-Garalurreko ordezkariekin batera egin zuten
Baztangoa Ekimenaren aurkezpena Elizondon.

HORRELA ARGITU DU UDALAK

Beira biltzearen ardura Ecovidrio enpresarena da

TTIPI-TTAPA
Zenbait herritan beira edukion-

tziakbeteaketazenbaitzukgainezka
egon dira udako aste batzuetan eta
herritarrek beira bilketa zerbitzua-
renmaiztasunahaundiagoa izanze-
din eskatzen zutela zioen prentsan
agertutako artikulu batek. Udaletik
herritarrei jakinarazi nahi diete zer-
bitzuhauezdagoelabereesku,Eco-
vidrioenpresareneskubaizik. «Esta-
tumailakoEcovidrioenpresadabei-
ra bilketaren arduraduna eta honek
azpikontrataturikoenpresabatenbi-
tartez egiten du bilketa» dio Udala-
ren oharrak.
NafarroakoGobernuakEcovidrio

enpresarekin sinaturiko hitzarmen
batek zehazten ditu bilketa honen
nondik norakoak. Ecovidrio ardura-
tzen da zonaldean beira kontene-

doreak jartzeaz, baita hemen bildu-
tako beiraren bilketa eta tratamen-
duazere.Hauhonela izanikere,Uda-
lak hondakinen kudeaketa egokia
bermatze bidean bitartekari lanak
egiten ditu, «beiraren bilketa zerbit-
zuegokiakgainerakohondakin frak-
zioen bilketan eragin zuzena duela-
ko». Azken hilabeteotan Ecovidriok
azpikontrataturiko enpresa alda-
tzearekin batera hainbat arazo izan
dira, eta ez Baztanen bakarrik,«ba-
tez ere udan», baina konpontze bi-
dean daude.
Udalak aunitz eskertzen ditu jen-

dearen kexa, abisu eta jakinarazpe-
nak, «guzti hauek arazoaren dimen-
tsioaren berri eman digutelako eta
Udalak berak Ecovidrio enpresari
behin eta berriz egin dizkien erre-
klamazioei indarraemandietelako».



HERRIZ HERRI | 37
ttipi-ttapa | 645 zk.

2015.09.03

Sepronaren
edo Ur
Konfederazioak
ez omen du
salaketarik jarri

TTIPI-TTAPA
Urdazubi Elgarrekin

oposiziokoudal taldeak
aroztegia botatzearen
inguruan egindako sa-
laketen aitzinean, San-
tiago Villares alkateak
erantzunduerranezerai-
kin hori «ez dela Nafa-
rroako kultur ondarea-
ren zati bat eta ez due-
la inolako babesik Hiri-
gintza Planean, beraz,
zaharberritzeko, handi-
tzekoedoaldatzekoau-
kera eskaintzen du».
Alkateak aipatu due-

nez, «egia da zaharbe-

rritze proiektu bat idatzi
zela, baina lanak egiten
hasterakoan, harrizko
hormek eta zimentazio-
ak ez zutela eraikinaren
egituraren segurtasuna
bermatzen ikusizen».Zi-
mentazio berria eman
beharzitzaionez,arozte-
gi zaharra bota egin
behar izan zen, «baina
bere lerro nagusien gai-
neanegindaeraikin be-
rria».
Aroztegiko eraikin

baldintzak «arras po-
breaketa interesarkitek-
tonikorik,historikoriketa
etnografikorik gabeak»
zirelaereazpimarratudu
Urdazubikoalkateaketa
horren inguruko doku-
mentazio grafiko ugaria
omen dago. Aroztegiko
osagai interesgarri ba-
karra ate baten ingurua

zen,harrizeginaetaerai-
kuntzarenurteazizelka-
tua agertzen zuena
(1715). Hain zuzen, hau
berreskuratu eta eraikin
berrian ere ezarri dute.
Alkateak adierazi

duenez, «bota den ber-

tzeeraikinaelurtegiada,
eta ez kartzela, eta ho-
rrek ez du Apezaren
Etxeabezalaezagutzen
den etxean inolako era-
ginik izan». Azkenik,
alkateak azpimarratu
nahi du Udalak ez due-

la Sepronaren edo Ur
Konfederazioaren inola-
ko salaketarik jaso,
«bakarrik ikuskatze-ak-
ta bat» eta salaketa ba-
karra Urdazubi Elgarre-
kin taldeak egindakoa
dela adierazi du.

URDAZUBI

GIZARTEA � OPOSIZIOAREN SALAKETEI

Aroztegiak ez
zuela babes
berezirik
erantzun du
alkateak ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Euriak ere ez zuen zapuztu VIII. Burdinaren Eguna
Burdinaren Eguna giro ederrean ospatu zen agorrilaren 8an, nahiz eta euria go-
gotik egin zuen. Zortzigarren edizio honek gaiarekin lotutako jarduera egitarau
zabala izan zuen. Bertzeak bertze, burdin minerala idi-gurdietan garraiatzen
zeneko ibilbidea antzeztu zen. Izan ere, garai batean, XIX. mende hasiera ar-
te edo, BizkaikomeatzeetatikMonasteriora eramaten zuten, eta abadeari ema-
ten zitzaion, urrezko moneta batzuen truke. Goizetik artisautza azoka izan zen
plazan, 35 bat eskulangilerekin. Axular baserritik herrira idiek tiratutako gurdi
batean zetorren burdin mineralaren segizioa plazara ailegatu eta han itxi zuten
tratua Bizkaiko benakeroek eta Salbatore monastegiko abadeak, duela men-
de batzuk egiten zuten moduan. Handik buruzareetan eraman zuten burdina
monjeek. Zelaieneko Javier Larraldek egin zuen monastegiko abadearen an-
tzezpena. Olagizonak, berriz, Zugarramurdiko Sansineko Javier Zubillaga eta
Urdazubiko Martin Villares izan ziren; Jose Antonio Agirre, Juan Ramon Othe-
guy, Jose Luis Gomez, Juan Luis Sarratea eta Mikel Beola mojeak. Pobeñatik
etorritako 80 bizkaitar ere izan ziren Urdazubin. Plazako antzezpenaren ondo-
tik, Mutildantza dantzatu zuten Urdazubiko historiaren berri eman zuen Fer-
nando Hualdek eta Santiago Villares alkatearekin batera, opari bat eman zio-
ten Jokin Etxart gaur egungo Fabaren Erregeari eta omenalditxoa eskaini zio-
ten besta hau sortu zuen Itsas Begia elkarteari.
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Zurezko
oholetan
margotu dute
pottoka

Margari eta Koro
Sara, Zugarramurdi

eta Urdazubiko lezeak
elkartzen dituen Potto-
ka bideko bidegurutze
batzuk zalantzak sor-
tzen zituztela, eta gai-
nera lehengo seinaleak
borratuxeak zirela, sei-
nale berriak eman di-
tuzte.Lehengoakbatez
ere harrietan marraztu-
akziren,oraingoak,be-
rriz, zurezko oholetan
daude.

ZUGARRAMURDI

KULTURA � UZTAILAREN 6AN

Pottoka bideko seinaleak
berritu dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguraldia ez da oztopo izan bestetan, primeran joan dira!
Lehenbiziko bi egunetako euria kenduz, arras ongi joan dira bestak. Ekitaldi
aunitz azpimarratu litezke. Pilota txapelketa txapeldunak Frantxixko eta Mikel
Zenoz izan ziren, eta azpi-txapeldunak, Kaiet eta Ioritz Madariaga. Iker eta Ma-
ri erraldoiak ere harro-harro ibili dira karriketanbarna, aurtenburuberriak estrei-
natu baitituzte.Toomatxa herriko musika taldeak ere kontzertu polita eskaini
zuen. Jendea gustura aritu zen beraiekin kanta eta dantzan, eta errepertorioa
dexente eta ongi entsaiatua daukatela erakutsi zuten. Joko-besta eta ahate-
jokoak, beti bezala arrakasta izan zuten, baina aurten parte-hartzaile guti izan
dira.Bestaegunbatgehiagoemanazenaurtengoprograman:abuztuaren20an,
zikiro-jateko baxerak garbitzeko. Deialdi berezia egin da aurten, lan haundia
izaten baita, 800 lagunendako bazkari baten ondotik plater, baso, kutxare, e-
ltze, eta abar aunitz izaten baita garbitzeko.

OSASUNBIDEA

«Ez erosi
botikarik legez
kanpoko web-
guneetan!»

TTIPI-TTAPA
Osasun Departa-

mentuak prebentzio
kanpainabathasikodu
legezkanpokowebgu-
neen bidez botikak
erosteakduenarrisku-
az ohartarazteko.
Azken urteotan, le-

gez kanpoko edo fal-
tsifikatutako botiken
merkaturatzea izugarri
hazi damundu osoan,
etainternetdaproduk-
tu horiek hartzeko bi-
de nagusia.
Kanpainak helburu

bikoitza du: alde bate-
tik legez kanpoko edo
faltsifikatutakobotikek
duten arriskuaz ohar-
taraztea, eta bertzetik,
webgune seguruak
identifikatzendutenlo-
gotipo berria ezaguta-
raztea.
Xede horrekin, Na-

farroako osasun zen-
tro eta farmazietan es-
kuorriak banatuko di-
tuzte «Ez erosi botika-
rik legezkanpokoweb-
guneetan. Oso txarra
da zure osasunerako»
goiburuarekin.
Internetez saltzen

den botiken erdia bai-
no gehiago faltsua de-
la usteda.Harenarris-
kua da, agian ez dute-
la beharrezko prin-
tzipioaktiborikefektua
egitekoedozuzenakez
diren dosiak dituztela.
Webgune horietan

eskatutako botika ge-
hienak honako taldeo-
takoak dira: pizgarri
sexualak, esteroide
anabolizanteenustezko
alternatibak muskulu-
masa areagotzeko,
minbiziaren aurkako
botikak, hipertentsioa
etahiperkolesterolemia.
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Herritarren
laguntza
galdegin du
informazioa
jaso ahal
izateko

Franck DOLOSOR

Gutunen banaketa
eta herritarren segurta-
suna hobetzeko, etxe
guzien zenbaketa eta
bakoitzari zenbaki be-
reziaematenarida Sen-
pereko Herriko Etxea.
Auxtin Zamora olerkari
eta euskalzalearenara-
bera, «gure herrian ez
ginuke,ohartugabe,hi-
ri giro batean sartu be-
har». Leku eta istorio
anonimo, jendetasun
gabekozenbakibatzue-
tara bakarrikmugatzea
ez luke nahi Zamorak
eta horregatik hasi da
bilketa lanean,«etxegu-
ziek eta kasik leku gu-
ziek izen berezia dute
gure herrian».

1.900 ETXEEN DATUAK
BILDUTA
Senpereko1.900bat

etxeenizenakedoegoe-

ra aztertzen lan sakona
egin du jadanik. Hala
ere, 800bat ikustekoak
ditu oraino, hiru hilabe-
teko ikerketa lana nun-
bait han.
«Munduaaldatzenari

dela, etxe berriak erai-
kitzeneta lurraksaltzen
direla eta etxeen norta-
sunagaltzendela», idu-
ritzen zaio senpertarra-
ri. Bereustez, azkenur-
teetan etxeen saleros-
keten kopurua haundi-
tu da eta horrek herria-
rekin diren loturak ttiki-
tu ditu. Etxeen izenen
partez, gero eta gehia-
gozenbakiakerabiltzen
dira, administrazioa la-
guntzeko bainan hori
penagarria zaio Auxti-
ni. Etxeen gibelean is-
torioa bat dagoela fro-
gatu nahi du idazleak.
Denboranetxearen ize-
nak baliatzen ziren ber-
tan bizi ziren lagunak
identifikatzeko eta ber-
riki arte batzuetan au-
zokoek lanak izaten zi-
tuztenegiazkodeiturak
gogoratzeko!Lehen to-
ponimiaanitzerabiltzen
zuten, konparazione:
"Etxeberri". Orain aldiz
denetik erabiltzen da,

poetikoak, baina baita
gizarteari edo familiari
begira ematen direnak
ere.Zamorakaztertudi-
tuenSenperekoetxeen
izenen %90 euskaldu-
nak dira, baina badira
gaskoiz edo arabieraz
idatziak direnak ere.
Etxeak bisitatzean, fa-
miliek istorioa esplika-
tzen diote ikertzaileari
eta pozik agertzendio-
tezeindenetxearennor-
tasuna. Senpere etxez
etxe obra osatzeko,
Auxtin Zamorak herri-
tarren laguntza galde-
gin du eta gaiari buruz
zerbaitdakienari esker-
tuko lioke o lerkibil-
duma@sfr.fr helbidera
idaztea.

SENPERE

GIZARTEA � HERRIAREN HISTORIA AZTERTUZ

Senpereko etxe
guztien izenak
biltzen ditu
Auxtin Zamorak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Nomadak kirol zelaian
Uda guziz Lapurdi kostaldean agertzen den arazo haundia Senpererat heldu
da aurten. Ebanjelista multzo ederra kirol zelaian plantatu delarik neholako bai-
menik gabe. Senperek legea errespetatzen du eta oihanean bada holako tal-
deak hartzeko gune bat bainan ez nomada hauen gustukoa. Auzapezak hele-
gitea aurkeztu zuen berehala su prefeturan eta horrek arrazoina eman zion le-
kuak husteko epea finkatuz. Ondorioz, hamarnaka karabana eta ijitok alde egin
behar izan zuten Senperetik. Halere, zonbait kalte sortu dituzte senpertarrek
ordaintzen eta erabiltzen duten kirol zelaian.

Franck DOLOSOR
Donostiakohirurogeitahamaseigarrenhama-

bostaldiak, udahonetanospatudenmusika kla-
siko jaialdi ospetsuak, oihartzun zabala eta arra-
kasta ederra erdietsi ditu Lapurdin ere, eta be-
reziki gure herrian. Errenteria, Lezo eta Oiar-
tzungogazteekosatzendutenLandarbasoabes-
batzak eta EuskadikoOrkestra Sinfonikoakmu-
sika zale frango bildu zituzten elizan eta Larre-
ko kultura areto berrian. Lehen aldia da maila
horretako musikariak agertu direla Senperen.
Mota horretako goi mailako programazioak ol-
dar berria emanen dio kulturari gure herrian. Gi-
puzkoako hiriburuarekin egiten den elkarlana-
ren lehen urratsa bertzerik ez da eta orain ideia
eta proiektu berriak sor litezke Donostia 2016
ekitaldiarekin. Ea berriz ere laister belarriak go-
xatzeko aukera izaten dugun!

LANDARBASO ETA EUSKADIKO ORKESTA

Hamabostaldiaren baitan izandako
saioak arrakastatsuak izan dira
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GIZARTEA � EUSKAL TXERRIAREN GARAPENERAKO

Lau txerri parke
finkatu ditu
Herriko Etxeak
Zuhalmendin
Bakoitzak 4
hektarea ditu
eta 160 euskal
zerri haztea
ahabildetzen
dute aire
librean

TTIPI-TTAPA

Ingurumenaerrespe-
tatzen duen laborantza
iraunkorra landuetaga-
ratu nahi izan du Herri-
ko Etxeak Euskal Txer-
ri sailaren inguruan.
DesmartxahauAldude-
ko ibarrean eramana
denproiektukolektiboa-
ri lotua da. Sarako Her-
rikoEtxeak lautxerripar-
ke finkatzeaerabakidu,
bakoitza lau hektarea
inguruko azalerakoa.

Orotara, parkeek ehun
etahirurogeieuskal txer-
ri haztea ahalbidetzen
dute, aire librean, Zu-
halmendiko gunean,
Larrungo Trenetik hur-
bil.
Gunehonenparega-

beko kokapen geogra-
fikoaketa ingurumenak
bai Euskal Txerri saila,
baita Hego Lapurdiko
Hiriguneak lurraldean
bideratu duen zirkuitu
laburrenpolitikaereba-
lorizatzea ahalbidetzen
dute.Proiektuakgunea-
ren antolaketa kontuan
hartzen du, eskaintza
turistiko, ludiko eta pe-
dagogiko bat eginez.
Eskaintza hau Euskal
kostaldeko turistei eta
Larrungo treneko ibilta-
riei zuzentzen zaie bai-
ta tokiko biztanleei eta
ikasleei ere.

Leader Euskal Men-
diaprogramanetaEus-
kal Mendiko jokabide
egokien gidaliburuaren
desmartxan sartzen da
proiektu hau. Euskal
Mendikogarapen iraun-
korrarenkartakoproiek-
tu horrek zortzi helburu
operazionaletako lauri
erantzutendie:Turismo
iraunkorra antolatzea,
ondare natural eta kul-
turala babestea eta ba-
lorizatzea, tarteko ere-
muak balorizatzea eta
mendiko ekonomiaren
eta ingurumenaren
hezkuntza garatzea.

KINTOA EUSKAL TXERRI
SAILAREN GARAPENA
«K in toa» Euska l

Txerri sailaren garape-
nean parte-hartzea da
proiektu horren helbu-
ru nagusia, zirkuitu la-

burrak kontuan hartuz.
Proiektuaren bigarren
mailako helburua gara-
pen turistiko iraunkor
baten alde eta ondare
natural eta kulturalaren
alde jardutea da.
Parke hauen antola-

ketak eta hauei lotuta-
ko eskaintza turistiko
baten bideratzeak Sa-
ra Aldudeko ibarrean
abiarazi den Kintoa Ja-
torrizkoDeituraKontro-
latuaren erakusleihoa
bilakatzea ahalbidetu-
ko dute. Honekin, biz-
tanleei, ikasleei eta tu-
ristei lurralde honetan
bisitaguneberribatpro-
posatuko zaie.
Herriko Etxeak era-

maten du proiektua, el-
karlan hertsian intere-
satuakdiren tokikoera-
gileekin: Aldude ibarre-
ño eragileak, Euskal

Txerri saileko profesio-
nalak, Leader Euskal
Mendiko programako
teknikariak, Hego La-
purdiko Hirigunea, Te-
rre & Côte Basques el-
kartea eta turismoaren
tokiko eragile guziak,
biztalean eta profesio-
nalak.
Lurraldeari lotuaden

proiektu kolektiboa da
Zuhalmendi,baita“Eus-
kal Mendia” helmuga
duen proiektua da ere.
Euskal Txerri saila eta
Kintoa Jatorrizko Dei-
tura Kontrolatuaren
inguruko komunikazio
estrategia orokor bate-
an eramana da proiek-
tua. Tokiko, eskualde-
ko eta Europako hain-
bat eragilek finantzatu
duten 150.000 euroko
priektua da Zuhalmen-
di.

SARA



Berrikuntza:
astelehen
arratsaldean
Artzain Xakur
Lehiaketa

Joana GERENDIAIN
Usaianbezala,bortz

eguneko bestak anto-
latu dituSarakoBesten
Komiteak.

LARUNBATA, BURUILAK 12
• 09:00etatik goiti Ball-
Trap (plater tiroketa)
Plaziden-bordan.
• 16:30etatik goiti Esku
huska ‘Gazteak’ Ple-
ka trinketean.
•17:00SaraKorrika (12
kilometro).
• 21:30 Batucamuses
taldea.
•23:00KontzertuaOpi-

um du Peuple taldea-
rekin.
• 00:00 dantza ld ia

Berri Good. Gau oso-
an, karrika animazioa
IparraldekoGaiteroeta
Incansables txarang-
ak.

IGANDEA, BURUILAK 13
• 10:00 Meza Nagusia
Urruñarrak klikarekin.
Itzulin itzuli Mariñelak
Tanborradarekin.Gai-
teroak
• 10:30 Luzean erre-
botean.
• 16:00 Dantzak Zare-

na Zarelako taldeare-
kin.
• 16:30 Ahate Jokoa.
Euskal kirolak.
• 19:00 Aperitifa Sara-

ko Kantariak-ekin.
• 22:00 kantaldia Hiru

Soinu-rekin.
• 23:30 Suaparta.
• 23:45 dantzaldia Ho-

lako taldearekin. Ani-
mazioa Los Incogni-
tos-ekin.

ASTELEHENA, BURUILAK 14
• Goizean itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.
• 10:30 luzean errebo-
tean: Kapito Harri /
Iparraldekoselekzioa.
• 13:30 zikiro jatea Ol-
hain ikastolak antola-
tua.
• 16:30 Artzain Xakur
Lehiaketa, JM Jaure-
giren landan.
•17:00eskuhuska trin-
ketean, esku pilota
txapelketako finaler-
diak: Peio Larralde vs
Phillipe Bielle; Thierry
HarismendyvsPaskal
deEzkurra;BixenteEl-
gartvsAlexis Intchaus-
pe; Bixintxo Bilbao vs
Baptiste Ducassou.
• 18:30 euskal dantzak

Zazpiak Bat taldeare-
kin.
• 20:00 aperitifa trikiti-
lariekin eta Saranga
taldearekin.
• 22:00 kantaldia Zort’

Ziburu taldearekin.
•23:00dantzaldiaGau-
bela taldearekin. Gau
osoan karriketan ani-
mazioaSarangarekin.

ASTEARTEA, BURUILAK 15
• Goizean itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.

• 09:00 egun osoz trin-
ketean Pasakako La-
gunak Tour.
• 10:30 luzean errebo-
tean Spuc/Noizbat.
•17:30JokoGarbierre-
botean. Lehenik pilo-
ta eskolako haurrak,
gero helduak.
•19:00MutxikoakKux-

kuxtu txarangarekin.
• 19:00 Trinketean Bo-
taluze:Sara / Oiartzun.
•20:00GaztetxeanNor

za? Inkonito gaua.
• 20:30 aperififa trikitil.
• 22:00 dantza ld ia

Samain taldearekin.
Gau osoan Kuxkuxtu

karrikak animatzen.

ASTEAZKENA, BURUILAK 16
• Goizean itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.
• 09:00 Sarako Azien-
da prima Trinketeko
zabaldegian.
• 10:30 Xoko txapelke-
taren errebantxa trin-
ketean. Ondotik, Xo-
ko desafioa.
•13:00puzgarriakhau-
rrentzat plazan.
•17:00eskuhuskapla-
zan, Euskal Herriko
bestetako esku pilota
txapelketako finala.

• 18:30eskuhuska trin-
ketean,eskupilotatxa-
pelketako finala. Trin-
keteanetaplazanbert-
sulariak: AnjelmariPe-
ñagarikano,Odei Bar-
rosoetaXumaiMurua.
Gaiemaile:KarlosAiz-
purua. Zozketa.
• 19:30 aperitifa: Erra-
mun Martikorena eta
Magalie Zubillaga.
• 22:00 dantzaldia Ba-

ga Bigarekin.
• 23:00 suziriak.
• 23:30 dantzaldia Jo-
selu Anaiak.
• Gau osoan Los Inco-

gnitos.
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BESTAK � BURUILAREN 12TIK 16RA

Bortz egun
animazio eta
ikusgarriz
beteak

ARGAZKIAK: BESTEN KOMITEA
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UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA

Irailaren 10ean
bukatzen da
ERRAN.EUSen
argazkiak
aurkezteko
epea

Franck DOLOSOR

Ttipi-Ttapako irakur-
leok, Xorroxin Irratiko
en t zu l eok e ta
ERRAN.EUS webgu-
nearenbidezeskualde-
koaktualitateasegitzen
duzuenok hamaika ar-
gazki atera izanen ditu-
zue uda honetan. Erne,
argazki onenaren bila,
argazki lehiaketa anto-
latuaduERRAN.EUSek.

Lehiaketan parte
hartzeko ERRAN.EUS
atarian sartu behar du-
zue eta hor goian age-
riden albisteanklikegi-
nez, formulariobatager-
tuko zaizue, eta baita
jada aurkeztu diren ar-
gazkiak ere.

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

bazle egonen dira: le-
henengo irabazlea zein
izangodenwebguneko
erabiltzaileek erabaki-
ko dute, irailaren 11tik
20ra webgunean ber-
tan botoa emanda. Bi-
garrena zein den epai-

mahaiak erabakiko du.
Lehen saria honako

hau izanen da: Isabako
Txapatera apartamen-
tuan 2 gau 6 lagunen-

tzat, eta bigarren saria
Berako Zalain jatatxe-
an4 lagunentzakootor-
dua.Horretazgain,par-
te hartzen duten egile-

en artean, IrriSarri Lan-
dera sartzeko 4 sarrera
berezi zozketatuko di-
ra (bi pertsonentzat bi-
na sarrera berezi).

LEHIAKETA � ERRAN.EUS WEBGUNEAN

Klik baten
atzean, sari
ederra egon
liteke

Lehiaketan parte hartzeko ERRAN.EUS webgunean sartu behar duzue.
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HERIOTZAK
TerexaArburuaIturria,Etxalarkoa,uz-
tailaren 5ean, 86 urte.
Miguel Albiasu Astiz, Narbartekoa,
uztailaren 19an, 83 urte.
LolitaApezetxeaEtxenike, Iruritakoa,
uztailaren 20an, 79 urte.
PatxiBarraganCollado,Elizondokoa,
uztailaren 20an, 62 urte.
Julia Elizegi Elizetxe, Elizondokoa,
uztailaren 22an, 96 urte.
Delfina Zubieta Telletxea, Berakoa,
uztailaren 27an, 92 urte.
Francisca Etxenike Agerrebere,
Iruritakoa, uztailaren 28an, 96 urte.
JuanaMari IrisarriCordoba,Arizkun-
goa, uztailaren 28an, 45 urte.
FranciscoJavier IturriaAgara,Arant-
zakoa, uztailaren 28an, 70 urte.
Bernardette Escudero Bengotxea,
Eratsungoa, uztailaren 28an, 55 urte.
Juan Aiastui Bikuña (apeza), Lesa-
kan, uztailaren 29an, 84 urte.
AsuncionLandaGortari, Lekarozkoa,
uztailaren 29an, 91 urte.
Luziano Olano Villabona, Leitzakoa,
uztailaren 30ean, 63 urte.
Maria Dolores Bazterretxea Arregi,
Etxalarkoa, abuztuaren 3an.
AxunAzpirozLasarte,Leitzakoa,abuz-
tuaren 5ean, 53 urte.
Francisco Menta Irigoien, Urdazubi-
koa, abuztuaren 7an, 79 urte.
Maria Irigoien Danboriarena, Igan-
tzikoa, abuztuaren 7an, 99 urte.
Mª Natividad Salaberri Legarraga,
Almandozkoa,abuztuaren7an,85urte.
Jose Mutuberria Urroz, Zubietakoa,
abuztuaren 8an, 89 urte.
Florentina LazkanoArrieta, Arantza-
koa, abuztuaren 12an, 91 urte.
Rosario Olabe Viela, Elizondokoa,
abuztuaren 13an, 78 urte.
Carmen Sagastibeltza Arregi, Lei-
tzakoa, abuztuaren 13an, 81 urte.
EleuterioMarticorenaAramendi,Be-
rakoa, abuztuaren 15ean, 55 urte.
Jean Sancinena, Sarakoa, abuztua-
ren 20an, 64 urte.
Maria Jesus Francesena Igoa, Eli-
zondokoa, abuztuaren 20an, 83 urte.
SalvadorTrancheOrgambide,Elizon-
dokoa, abuztuaren 20an, 86 urte.
Marichu Oscariz Echegaray, Elizon-
dokoa, abuztuaren 21ean, 81 urte.
Pellika Meoki Ariztia, Lekarozkoa,
abuztuaren 22an, 82 urte.
Martina Villabona Saralegi, Leitza-
koa, abuztuaren 25ean 64 urte.

AinesElizaldeElizetxe,Urdazubikoa,
uztailaren 12an.
Iban Marcel Larzabal, Sarakoa, uz-
tailaren 18 an.
Esteban Dubacquié, Sarakoa, uztai-
laren 19 an.
Ainara Barberena Gamio, Zigakoa,
uztailaren 21ean.
Inma Castro Mindegia, Zubietakoa,
uztailaren 29an.
Itziar Razkin Otermin, Leitzakoa, uz-
tailaren 13an.
Lea Rojo Rodriguez, Lesakakoa, uz-
tailaren 22an.
OinatzGoizuetaMutuberria,Goizue-
takoa, uztailaren 27an.
Leira Pitarch Alkorta. Zugarramurdi-
koa, uztailaren 28an.
Oinatz Vicente Oiartzabal, Lesaka-
koa, abuztuaren 7an.
LaiaDoCoutoSantesteban, Etxalar-
koa, abuztuaren 5ean.
EkaitzMikelarena Taberna, Arantza-
koa, uztailaren 20an.
Xuban Ugalde Pikabea, Arantzakoa,
uztailaren 29an.
Oier Bazterrika Ilarregi, Iturengoa,
abuztuaren 5ean.
Xana Mujika Elizalde, Amaiurkoa,
abuztuaren 16an.
Leiore Urrutia Etxenike, Iruritakoa,
uztailaren 18an.

EZKONTZAK

SORTZEAK

Urko Olano Zabaleta eta Lierni Gar-
mendiaKortajarena, Leitza etaZizur-
kilgoa, uztailaren 26an.
JoseMaria Askuntze Arrieta etaMi-
ren Josune Lopez Azurtza, Donos-
tiakoak Lesakan, abuztuaren 1ean.
PascalGaigneetaOlatzBeobide,Ca-
en (Frantzia) eta Donostikoa, Igantzin
uztailaren 24ean.
Eneritz Iraola Odriozola eta Iker Ba-
randarain Caballero, Anoeta eta Are-
sokoa, Areson abuztuaren 1ean.

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

Sor Terexa
ARBURUA ITURRIA
Aldatsean- Etxalarren sortua

Zarautzen hil zen uztailaren 5ean, 86 urterekin

Beti gure bihotzean zaude

ZURE FAMILIA

Sor Terexa
ARBURUA ITURRIA
Aldatsean- Etxalarren sortua

Zarautzen hil zen uztailaren 5ean, 86 urterekin

Beti gure bihotzean zaude

ZURE FAMILIA

Florentina
LAZKANO ARRIETA

Arantzan, 2015eko abuztuaren 12an, 91 urterekin.
Jaio orduko bizitza dena, emana duzu lanean

Familia bat sortu zenuen, atautxin aldamenean
Beti maitakor beti gogotsu, kalean eta etxean
Amatxi maite egongo zara, betiko oroimenean,

gu guztion bihotzetan

ZURE FAMILIA

Mila esker une zail hauetan ondoan egon zaretenoi.

.



44 | KIROLA
ttipi-ttapa | 645 zk.

2015.09.03

9-6 irabazi zion
abuztuaren
1eko finalean
Donezteberi

TTIPI-TTAPA | IRURITA
Baztan-Errekako36.

Laxoa txapelketaren fi-
nala jokatuzenabuztua-
ren1eanIruritanetaber-
tako taldea, Irurita Mi-
gelene suertatu zen
txapeldun, Doneztebe
TheMoment taldeari 9-
6 irabazita. Gisa hone-
tara, joan den urteko fi-
nalarenerrebantxahar-
tu zuten baztandarrek.
IruritaMiguelena tal-

dean, Xabi Barberena
sakalaria, Gorka Urta-
sun numeroa eta Jago-
ba Ramos eta Egoitz
Prim laurdenak aritu zi-
ren.Azpitxapeldun izan
zenDoneztebeTheMo-
menttaldearekinPascu-
al Bertiz sakalaria, Kol-
doLegarranumeroaeta
Jokin Arraztoa eta Ja-
vierBertiz laurdenakari-
tu ziren.
Lehenbiziko bi joko-

akdoneztebarrek egin-

zituzten ere eta hasie-
ranMalerrekakoekagin-
du zuten: 0-2, 1-2, 1-3,
2-3, 2-4. Baina lau joko
segidan lortu zituzten
iruritarrek (6-4) eta bu-
kaera arte eutsi zioten
aitzinaldeari (6-5, 8-5,
8-6 eta 9-6).
Joan den urtean do-

neztebarrak gailendu
zitzaizkien iruritarreiOiz-
ko plazan (5-9), beraz,
aurten errebantxa har-
tu du Iruritak.
Epaile lanetan Jose

Javier Elizaintzin (Iruri-
ta), Iñaki Mihura (Arra-
ioz) eta JoseMiguel Ar-
tazkoz (Doneztebe) ari-
tu ziren eta Josu Prim
marrazain. Hain zuzen,
saribanaketanomenal-
ditxoaeskainiziotenPri-
mi, hainbat urtez laxo-
aren alde egindako la-
na eskertuz. Horretaz
gain, Gorka Urtasunek
jasozuen finaleko joka-
lari onenari Mikel Eiza-
girrezaleakematendu-
en saria.

HIRUGARREN POSTUA
DONEZTEBERA
Goizean jokatu zen

hirugarren posturako
norgehiagokan Do-
neztebe Avia taldeak
(Javiertxo Almandoz,
Asier Mutuberria, Juan
TelletxeaetaJokinApe-
zetxea) 9-4 irabazi zion
Arraioz B Lur sagardia
taldeari (Mikel Minde-
gia,XabierMihura,Aritz
Alunda eta Xabier Ma-
ritorena). 2-3 irabazten
izan zen Arraioz.

LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXVI. TXAPELKETA

Iruritak txapela hamargarren
aldiz janztea lortu du etxean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Iruritako sakalaria, Xabi Barberena, herriko plaza dotorean jokatutako finalean.

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

GAZTE TXAPELKETAK

Gaztetxo eta
gazteen finalak
irailaren 12an

TTIPI-TTAPA
Uztailaren 22an hasi
ziren gazte eta gaz-
tetxoen laxoa txapel-
ketak.Gazteenmailan
la taude ari dira: Arra-
ioz, Doneztebe, Iruri-
ta etaOiz. Gaztetxoe-
tan,berriz, zortziaridi-
ra, Doneztebeko lau,
Iruritako bi eta Oiz eta
Arraiozkobana.Zazpi
jokora jokatudirenha-
sierako ligaxka eta fi-
nalaurrekoenondotik,
irailaren 12an jokatu-
kodituztebi txapelke-
tetako finalak Irurita-
ko plazan, bederatzi
joko irabaztera.

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

� TXAPELDUNAK
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Zigako Joxean
Etxeberriak
lortu zuen
bigarren postua

TTIPI-TTAPA
Ezkurrako besten

barne , abuztuaren
15ean jokatu zen Na-
farroako III.MailakoAiz-

kora Txapelketa. Bortz
aizkolari, tarteanhirues-
kualdekoak, aritu ziren
lehianetaOierKañama-
res izanzenbizkorrena,
7 minutu eta 45 segun-
dotan bukatuz lanak.
Aizkolari bakoitzak lau
enbor ebaki behar izan
zituen,bi45ontzakoeta
bi kanaerdiko. Txapel-
duaren gibeletik, Joxe-

an Etxeberria sailkatu
zen. Lehenengo bi sa-
ilkatuek bigarren mai-
lan aritzeko txartela es-
kuratzenzutenez,Aros-
tegi eta Zigako aizkola-
riak igoko dira mailaz
datorren urtean.

Xanta Souza
lesakarrak
hamar plaza
egin zituen
berrogeina
kiloko txingekin

TTIPI-TTAPA
RamonLatasazena-

ren omenez hamalau-
garren aldiz aizkora
lehiaketa egin zuten
abuztuaren 9an Sunbi-
llan.Garaikohamaraiz-
kolari onentsuenak,
bortz bikotetan banatu
zituzten etaDonato La-
rretxea eta Xabier Or-

begozo Arria V suerta-
tu ziren garaile, jendez
gainezka ageri zen pi-
lotalekuan.
Aizkolariek kanaer-

diko 10 enbor eta 60
ontzakoseienbormoztu
behar zituzten eta La-
rretxeak eta Arria V.ak
30minutueta51segun-
do behar izan zituzten
lanakbukatzekoetami-
nutu pasatxoko aldea
atera zieten bigarren
izanzirenJosebaOtae-
gi eta Jon Rekondo le-
itzarrari (31:55).Hiruga-
rrenpostuaAtutxa II eta
Mugertza II.ak eskura-
tu zuten (32:02), lauga-
rren postua Josemari

Olasagasti eta Iñaki
Azurmendi beteranoek
(34:24) eta bosgarrena
Floren Nazabal eta An-
der Erasun aurtiztarrak
(34:49).
Baina proba nagusi-

az gain, izan zen ber-
tzelakorikereSunbillan.
Iker Vicente etaMieltxo
Mindegiarenartekode-
safioa lau kanaerdiko-
tara jokatuzenetaOtsa-
gabiako nagusitu zi-
tzaion Zubietakoari.
XantaSouza lesakarrak
40na kiloko txingekin
hamar plaza (280 me-
tro egin zituen), zaleen
txalo artean.

AIZKORA � ABUZTUAREN 9AN SUNBILLAN

Larretxea eta
Arria V nagusi
14. Latasa
Memorialean

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

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Argazkian Nafarroako III. Mailako Aizkora Txapelketaren finalean aritu ziren bortz
aizkolariak ageri dira.

SAILKAPENA
1 Donato Larretxea-Arria V 30:51
2 Joseba Otaegi-Jon Rekondo 31:55
3 Atutxa II-Mugertza II 32:02
4 JM Olasagasti-Iñaki Azurmendi 34:24
5 Floren Nazabal-Ander Erasun 34:49

AIZKORA � ABUZTUAREN 15EAN EZKURRAN

Oier Kañamares
garaile Nafarroako
3.mailako
txapelketan

SAILKAPENA

1 Oier KAÑAMARES (Arostegi) 07:45

2 Joxean ETXEBERRIA (Ziga) 08:56

3 Jon TELLETXEA (Beintza Labaien) 09:34

4 Moises GOGORZA (Ezkurrai) 10:34

5 Iosu AGIRRE (Arbizu) 13:57
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Hitzaldia
DONEZTEBE
La sima liburuaren
aurkezpena
Irailaren 22 Donezte-
beko zinean. Jose
Mari Esparza, La sima
liburuaren egileak hi-
tzaldia eskainiko du zi-
nean, arratsaldeko
7etan.

Ikastaroak
ELIZONDO
Tokiko elikadura eta
nekazaritza ekologikoa
Irailaren 3tik 4ra
Baztango udalak eta
Nafarroako unibertsita-
te Publikoak elkarlane-
an antolatu dute 15 or-
duko ikastaroa. Dohai-
nik da.

DONEZTEBE,
LEITZA
eta LESAKA
IKA euskaltegietan
euskara ikastaroak
Irailaren 30ean buka-
tuko da izena emateko
epea. Euskara ikasi,
hobetu edo C1 nahiz
EGA titulua eskuratze-
ko saioak.
948610770 (Leitza);
948451555 (Donezte-
be; 948637796 (Lesa-
ka).

Lehiaketak
BERA
Aire zabaleko pintura
lehiaketa
Irailaren 20an, izanen
da Gure Txokoak Uda-
laren laguntzarekin an-
tolatutako lehiaketa.
16 urtetik goitiko edo-
nork parte-har dezake.

ERRAN.EUS
Udako argazki
lehiaketa
Irailaren 10ean buka-
tzen da argazkiak aur-
kezteko epea. Xeheta-
sunak 42. orr.

Ikuskizunak
ARANTZA
Pirritx, Porrotx eta
Marimototx
Irailaren 19an fronto-
ian Txo mik mak txikia
ikuskizuna17:00etatik
aitzinera.

ELIZONDO
Behi azienda
piriniotarren lehiaketa
Irailaren 26 eta 27an.
Xehetasunak 36. orri-
aldean.

Ospakizunak
AMAIUR
Errotaren eguna
Irailaren 20an. Xehe-
tasunak 36. orrialde-
an.

BERROETA
Basaburuko eguna
Irailaren 12an.

IRURITA
Gaztetxo eta gazteen
Laxoa txapelketaren
finalak
Irailaren 12an. Xehe-

tasunak 44 orr.

Bestak
ARRAIOZ
Herriko bestak
Irailaren 4tik 7ra. Xe-
hetasunak 32. orr.

ARANTZA
Eguzkialdeko besta
Irailaren 6an. Xeheta-
sunak 17. orr.

OIZ
Herriko bestak
Irailaren 4tik 8ra. Xe-
hetasunak 25. orr.

ERATSUN
Lokariko
amabirjinaren bestak
Irailaren 4tik 8ra. Xe-
hetasunak 24. orr.

ELBETE
Gurutze sainduaren
bestak
Irailaren 11tik 14ra.
Xehetasunak 33. orr.

LEITZA
Ur festa
Irailaren 11n. Xeheta-
sunak 30. orrialdean.

LESAKA
Bittiriko bestak
Irailaren 11tik 13ra.
Xehetasunak 14. orr.

›
ARESO | 2015.09.06
VIII. Mendi martxa

Ulizar, Urkita, Pagozelai eta
Lau Mugarietatik barna 21 ki-
lometro eta 1.250 metroko
desnibela duen ibilbidea osa-
tu beharko dute mendigoiza-
leek.

Ibilaldiak

ELIZONDO | 2015.09.27
Behi piriniotarren lehiaketa

Piriniotar behi azienden lehiake-
ta eginenduteaurtenereElizon-
dokoMerkatuzelaikoplazan ira-
ilaren 26 eta 27an.

Lehiaketak

Doneztebe | 2015.09.22
La sima liburuaren aurkezpena
JoseMariEsparzaidazleetaedi-
toreak La sima liburuaren aur-
kezpena eginen duDoneztebe-
ko zinean. Aukera bikaina hain-
bat xehetasun interesgarri ikas-
teko.

Solasaldia

irailak 2 - 17

PROPOSAMENA
BAZTANGO BASABURUA EGUNA

Uda bukatzear da,
bestan akitzeko

Sara, Oiz, Arraioz, Elbete, Eratsun...
beti daude aukerak eta beti sortzen dira
aukera berriak.
Aurten Baztango Basaburuko eguna
ospatuko da irailaren 12an, Berroetan.
Goizeko mendi martxarekin hasi eta
mus txapelketa eta herri-kirolak ez ezik,
zikiro jatearen ondotik, Hauspolariek
taldeak girotuko du herria.

Aukera berriei eskua
luzatu eta gozatu!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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SARA
Herriko bestak
Buruilaren 12tik
16ra. Xehetasunak 41.
orrialdean.

DONEZTEBE
Besta ttikiak
Irailaren 18tik 20ra.
Xehetasunak 19. orr.

Mendia
ARESO
VII. Mendi martxa
irailaren 6an. 21 km
eta 1.250 metroko
desnibela duen
ibilaldia. Xehetasunak
29. orrialdean.

IGANTZI
XXV. Mendi Bizikleta
Ibllaldia.
Irailaren 6an. Haur-
rentzako eta helduen-
tzako mendi bizikleta
ibilaldiak. Helduentza-
ko 35 eta 26 kilome-
trokoak aukeran. Xe-
hetasunak 16. orrial-
dean.

Argazki kamara hartu
eta mendira joatea

dugustokohemeretziur-
tekoeratsundargazteak.
Xokopolitena«Eratsungo
antenako kaxkoa» da,
«bistapolitakdaudeber-
tatik».Tarteka,txori,erre-
ka... eta mendiko soinu-
ak alde batera utzi eta
«trikitixa astintzea» eta
«aukera sortzen denean
besta pixka bat ere egi-
tea ere gustoko dut», ai-
tortu digu. Dagoeneko,
herriko bestetara begira
dago, «herriko bestak,
herrikoak dira, lagun eta
familia artean disfruta-
tzekoak». Lehenengo
eguna gustatzen omen
zaiogehien,«bestaguzti-
ak aurretik daudelako».
Ekitaldien artean, aldiz,
ez daki bakarra aukerat-
zen,«bakoitzakbadube-
re xarma». Eguneko eki-
taldiak gozatzen baditu
ere, iluntzerako «gau-
txori»bihutzenomenda,
etabiharamonean«ajea-
ri aurre egiteko sekretua
bestagehiagoegiteada»
esan digu, irrika. Eratsu-
nen «ostatua eta itxitako
eskola» botatzen omen
ditu faltan; soberan, or-
dea, «deus». Etorkizu-
nera begira, «barne-di-
seinuarekin, nire ikaske-
tekin, lotura duen lana
izatea amesten dut».

«Herriko bestak
herriko bestak dira;
lagun eta familia
artean gozatzeko»

Nire aukera

Olaia IGOA
Eratsungo gaztea

Baionako hiriak sorturik, Frantzian zerrendatu-
ak diren euskal funtsetarako sarbidea da Bil-

keta ataria. Euskal Herriaz edota euskaraz idatzi-
ak diren liburu, aldizkari, eskuizkribu, artxibo, iko-
nografia eta ikus-entzunezko dokumentuek osa-
tzen dituzten euskal funtsak biltzen dituen ataria
da, eta 110.000 erreferentzia inguru biltzen ditu.
Hainbat herriko liburutegi eta mediateka, uniber-
tsitate-liburutegi, dokumentazio zentro eta funts
pribatutako bildumetan bilaketa egin daiteke ata-
riari esker.

Soinu txikiarenmunduak agortezina dirudi. Ha-
in da errotua eta barreiatua Euskal Herrian,

ezen aitzindariek landutako arrastoaren atzetik,
milaka gazte ikusten baititugu gogotsu ikasten
eta plazetan jotzen, “maisuek” egindako lanari
jarraipena ekartzen.
AgurtzaneElustondoLegazpiko trikitilaria da, La-
ja handiaren ikasle eta ondorengoa. Bere jotze-
ko era, dena dela, berezkoa da, indarra eta dir-
dira digitazio bakoitzean, dantzan dagoenari
erritmo zehatza markatuz eta geldirik dagoena
dantzan jarriz.
Gazte-gaztetatik, anaia Jonekin erromerietan ibi-
li ondoren, aurten argitaratuko du bere lehen dis-
koa, Martin trikitilariaren piezetan oinarrituta.
Soinu txikiaren publikoarentzat oso albiste bai-
korra, musika-tresnaren trasmisioan katebegi
funtsezkoa baita.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2015

Trikitixa

Musika

ELUSTONDO

Euskal funtsen ataria

Internet

WWW.BILKETA.EUS

Maddik ez zekien zer aurkituko zuen itsas hon-
doan, beldur apur bat ere ematen zion... bai-

na jakin al daiteke nolakoa den zerbait probatu
gabe?
6 urtetik gorako haurrei zuzendutako liburua da,
lehen irakurketetan modu autonomoan irakur-
tzen hastea ahalbidetuko diena. Egileen eta ilus-
tratzaileen konbinazioak gainera, bilduma abe-
rasten du, estilo ugari eta istorio bereziak eskai-
niz. Horiekin irakurlearen irudimena pizten du eta
irakurketarekiko zaletasuna bultzatzen du.

Ibaizabal, 2015

Itsasoa edan dut

Liburua

BILBAO, LEIRE
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ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKAedoinguruan
pisua edo etxebizitza
errentan hartu nahi da.
�647 233690.
DONEZTEBE. Bikote
gazteapisuabilatzenari
da errentan hartzeko
Donezteben. � 605
811507.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. Etxebizitza
konpartitua errentan
eman nahi da. �649
606064.

GARAJEAK/LOKALA
salgai

LEITZA. Ileapaindegia
salgai. Instalakuntza
guztiekin. Udaletxeko
baimenarekin. 40.000
euro. �629 713172.

GARAJEAK/LOKALA
errentan emateko

LESAKA. Lur azpiko bi
garaje errentan eman
nahi dira, Albistur karri-
kan bat eta Bittiria ka-
rrikan bestea. �618
962937.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

DONEZTEBE. 4.000
m2 inguruko partzela
salgai,etxebakarraedo
bifamiliarra eraikitzeko
baimenarekin. Herriko
lekurikoneneanbizitze-
ko, piszinaren gaineko

DONAMARIA. Artze
auzoan etxebizitza sal-
gai. �676 394225.

DONEZTEBE. Karrika
Nagusian etxea salgai.
2piso independientedi-
tu, sabaia eta lur ere-
mua.Behekoaldeanda-
goenkomertzioaerren-
tan dago eta hilabetero
errentabilitateaematen
du. �659 867414.

ETXALAR. Larrapi l
Sarriku karrikan etxea
errentanemateko.Herri-

3 logela, bainugela,
egongelasubajuarekin,
sukaldeadenpentsare-
kin eta mobleztatua.
Igogailuaetabueltaoso-
an balkoi ederrarekin.
Bizitzerasartzekoprest.
�609 445769.

LESAKA. Logelak alo-
katzenditugu (asteoso-
rako), sukaldea ibiltze-
ko aukerarekin. Prezio
berezian zonaldean la-
nean ari direnentzako.
Urritik aitzinera. Galde-
tu konpromisorik gabe.
�948 637862/�678
855056.

IRUÑA. Buztintxuri au-
zoan 75 m2ko pisua
errentanemateko.Bi lo-
gela, bi bainugela. Mo-
bleztatua. Sartzeko
prest. 525 euro/hilabe-
tean; garaje eta traste-
roarekin 575 euro. Uni-
bertsitatera autobusa
zuzenean . � 620
700964.

ko bista zoragarriak di-
tuen toki paregabea. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea,2egongela,des-
pentsa eta trasteleku
handia.Osoeguzkitsua.
�687766971/�672153
196.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA. Ikasleentzat
pisua errentan eman
nahida.3 logeladitueta
logelak banaka erren-
tanhartzekoaukeraere
badago. Unibertsitate
publikotik 5 minutura.
Baztandarranaiz.�620
209663.

IRUÑEA. Pisua erren-
tan eman nahi da, Pau-
linoCaballero kalean. 3
logela ditu eta moblez-
tatua dago. Oso argi-
tsua. Unibertsitatetik 5
minutura.�647992350.

LESAKA. 98 m2ko pi-
sua errentan emateko.

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.

BERA.KanttonBerrika-
rrikan77m2kopisuasal-
gai. 2 logela, bainuge-
la1,egongelaetasukal-
dea despentsarekin.
Igogailuaetabueltaoso-
an 55.92 m2ko terraza-
rekin. Berritu beharra.
�948 637359.

ELIZONDO.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio oso eko-
nomikoa.�646774117.

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

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
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 26 €

Zerri gizena
1,248 € kiloa.

Zerramak:
0,400 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,89
1.koa 3,66
2.koa 3,50
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,17
1.koa 3,91
2.koa 3,74

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 150,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,00/7,60
8-10 kilokoak: 6,70/6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 14tik 21era bitarteko prezioak)
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aldean. Zonalde lasai,
eguzkitsuaetazabalza-
bala. Herritik 3 minutu-
tara. �607 978656.
LESAKA. Zanzonbaita
baserriko5.000arbole-
ko saila errentan eman
nahidaaprobetxamen-
durako. Haritza, akazia
eta pinua. Arbolez gain
lurra landu nahi duena-
rentzat ere, baratza be-
zala, aproposa. �943
632864.

LANA
eskariak

Emakume euskaldu-
nak eskaintzen da Be-
ra-Lesaka inguruan lan
egiteko. Etxeko lanak
egin, adineko jendea
zaindu, haurrak zaindu
edo ostatuetan frega-
deran aritzeko. �948
630914/678 903294.
Lesaka eta inguruan
emakumea eskaintzen
da etxeak garbitu edo
adineko eta haurrak
zaintzeko.�647233690.
Berakoneskaeuskal-
dunak abuztuan ume-
ak zaintzeko prest da-
go.�6611 00323.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean zer-
bitzaria behar da. Fran-
tses pixka bat jakitea
beharrezkoa da. �948
599039
URDAZUBI. Ikaburua
jatetxeanzerbitzaria,su-
kaldariaetaontziakgar-
bituko dituen pertsona
bat behar da, udan lan
egiteko. �948 599222.
LESAKA. Kafetegi ba-
tean lanegitekopertso-
na bat behar da. �619
188360.

MOTORRAK
salgai

BMWSerie 1 118d au-
toasalgai.145zaldi, eta

bost atekoa. Oso ego-
eraonean.�679223673
Yamaha R1motoa sal-
gai. Oso egoera onean.
1 .500 eu ro .� 617
216365.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

Txerri bat saltzen dut,
kanpoan haz ia eta
etxeko janari etabaraz-
kiekin. 90 bat kilo ditu.
�948 637862/�678
855056.
Sabuesoarrazako txa-
kurkumeak salgai. Ai-
tan eta amabasurdeta-
ko ehiztari bikainak.
�638908280.

ANIMALIAK
oparitzeko

Txakurkumeak opari-
tu nahi ditugu. Ama
koker arrazakoa da eta
aita ezezaguna. �679
794 678.

OIZ.Arratoizakurkume-
ak,7hilabetekoakopa-
ritzeko. �655 174804-
948 450794 (arratsal-
dez).

DENETARIK
salerosketak

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

SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.

DONEZTEBE. Egurra
sa lga i , ha r i t za . 40

euro/tn, serrerian.�948
456010.
Gamaaltukogurpildun
aulki elektrikoa salgai.
Egokia lurzoru irregula-
rretarako eta inguru al-
dapatsuetarako.
�653746473

Ontziak altxatzeko al-
tzariasalgai, haritzma-
zizoa. Barreneko apa-
lak eta kajoiak ere ma-
zizoak. Hagitz egoera
onean. 2000. urtean
neurriraegina.Neurriak:
altuera 213 x zabalera
153 x fondoa 50. Ga-
rraiorako bi piezatan
desmontatzenda.�661
767398.

ZERBITZUAK
Klase partikularrak

Txinera eta ingelese-
ko klaseak ematen di-
ra. 40 euro/8 ordu. Titu-
lazioak eta urtetako es-
perientzia atzerrian.
�600 309807

DENETARIK
galdu/aurkituak

BERA.Montoia paraje-
an motxila bat agertu
da. �948 631499.

BERA.Abuztuaren3ko
gaueanConormarkako
mendikobizikletadesa-
gertu zen Beran. Kolo-
re beltz eta gorrikoa da.
Aurkitu ezkero jarri gu-
rekin kontaktuan.�645
006312
URDAZUBI. Zortzi ur-
teko zakurra galdu da,
txuri-beltza, erdi artzain
zakurra,erdicollie.�627
768164.

ETXALARko UDALA

HERRIKO OSTATUA
ERRENTAN EMATEA

Udal honek lehiaketa irekirako deia egiten duHerriko os-
tatu eta jatetxea errentan emateko.
– Errentamenduaren iraupena: 5 urte, luzagarria.
–Hileko errenta: 365,00 euro + BEZ. Hau izanen da ha-
sierako prezioa.

–Lehiaketanbaloratukodiraustiapenproiektuaetaeskain-
tza ekonomikoa.

– Behin-behineko fidantza: 600,00 euro.
– Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintza pleguan adie-
razten direnak.

– Proposamenak aurkezteko epea: 2015/09/25eko
12:00ak arte.

– Baldintza plegua interesatuen eskura dago Udaletxe-
an eta udalaren web orrian (www.etxalar.eus)

Etxalar, 2015eko abuztuaren 7an
Alkatea,

Miguel Mª Irigoien Sanzberro
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urtebetetzeak

ELAIAk irailaren
12an 5 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesita-
ri eta mila muxu
potolo!

Aunitz urtez ATTATTO!!! Belarritik
34 aldiz fuerte-fuerte tiratzeko
aukera polita dut eta ezingo dida-
zu errixtan egin! Eta to! hemen
propina- Muxu pila. Izei.

IKER! Gezurra dirudi abuztuaren
9an 34 urte bete dituzula! Zail da
jakiten bietan zein den haurrago!
Zorionak familia osoaren partetik.

Berako JANIRE IBARBURI ANDUEZAk
abuztuaren 7an 3 urte bete ditu
eta bere osaba GONZALO IGOAk
abuztuaren 27an 51 urte.
Zorionak eta muxu handi handia
biei etxekoen partetik!

OIER LARRETXEA AGIRRE beratarrak
15 urte bete ditu abuztuaren
26an. Aunitz urtez etxekoen parte-
tik.

Zorionak Iturengo AIMAR, BENAT

eta amatxi HILARIAri abuztuaren 2,
9 eta 15ean urteak bete dituztela-
ko. Besarkada bat etxekoen parte-
tik, baina berexiki Iñaki eta Iratiren
partetik, muxu pila hiruei.

Anizko ELORRIk
eta HARRIETek
bortz eta hiru
urte beteko di-
tuzte irailaren 7
eta 13an. Muxu
eta besarkada
handi bat etxe-
koen partez.

Berroetako AIEKO MIGELTORENA

ARRETXEAk abuztuaren 28an 2
urte bete ditu. Zorionak Narbarte
eta Berroetako familiaren partetik,
berexiki attatto, amatxo eta
Eideren partetik. Segitu beti
bezain irrifartsu!

IKER GOROSTIAGA MUTUBERRIA gure
morroxkoak 3 urte bete ditu uztai-
laren 28an. Zorionak eta muxu
handi bat Doneztebeko eta
Ezkurrako familia guziaren parte-
tik.

Berako ENAITZ ETA JUNE ERKIZIA

LASAGAk 9 eta 6 urte beteko dituz-
te abuztuaren 18 eta 22an.
Besarkada haundi bat bikote,
familia guztiaren partetik.

Berako XUBAN LASAGA ETA UNAX

ERKIZIA lehengusuek 3 urte beteko
dituzte irailaren 16 eta 24an.
Besarkada haundi bat bientzat
familia guztiaren partetik.

Zorionak LAIDA eta JOKIN lehengu-
suei, abuztuaren 14 eta 15ean 2
urte bete dituztelako. Muxu haundi
bat famili guztiaren partetik eta
segi beti bezain alai eta bihurri!!!

Arantzako LARRAITZ GONI ARANGU-
RENek urte 1 bete du abuztuaren
23an. Muxu pilo bat gure sorgint-
xori Lesaka eta Arantzako familia-
ren partetik eta batez ere attatto
eta amattoren partetik.

Sunbillako IBAI PETRIRENA

GOROSTERRAZUk abuztuaren 9an 5
urte bete ditu. Aunitz urtez eta
egun on ona pasa familia guztia-
ren partetik baina berexiki lehen-
gusiña Garaine eta Iraideren par-
tetik.

Sunbillako IBAIek abuztuaren 9an
5 urte bete ditu. Aunitz urtez eta
egun on ona pasa familia guztia-
ren partetik eta nola ez zure
lehengusina Iraide eta Garaineren
partetik.

Lesakako BENAT ARIZTEGI

ALZUGARAIk abuztuaren 10ean 4
urte bete ditu. Zorionak
Lesakako eta Ittungo familiaren
partetik.

Lesakako LEXURI AROTZENA

PORTUk 9 urte beteko ditu iraila-
ren 15ean. Zorionak eta bede-
ratzina muxu haundi gure arreba
maiteari, Orti, Aiert eta Elorri
anaien partetik.

LEXURI AROTZE-
NA PORTU lesa-
karrak 9 urte
beteko ditu irai-
laren 15ean.
Aunitz urtez eta
ongi pasa egu-
na, familia oso-
aren partetik.

UNAI eta LARRAITZ lehengusuak, 6
eta urte 1 bete dituzte abuztuaren
1 eta 23an. Zorionak eta muxu
haundi bat bikote!!! Familia guztia-
ren partetik.

Etxalarko ENARA MENDIBURU

GALARREGI gure etxeko sorginak 3
urte bete ditu abuztuaren 31n.
Zorionak eta ongi pasatu zure
eguna!

Zorionak Doneztebeko OIER

BELARRA MARIEZKURRENAri abuz-
tuaren 26an urteak bete dituelako.
Prestatu merendu goxoa! Ezkurra
eta Doneztebeko familiaren parte-
tik.

AIUR GARRO ORDOKI lesakarrak bi
urte bete ditu abuztuaren 30ean.
Aunitz urtez familia guztiaren
partez mononooooo eta bi muxu
erraldoi zuretzako!!!

Etxalarko ARITZ LARBURU
ELIZALDEk irailaren 16an 4 urte
beteko ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik eta egun on
bat pasa rubio!!

Lesakako ENEKO VALVERDE LEIZAri
zorionak irailaren 2an lau urte
bete ditu eta! Muxu haundi bat
familia guztiaren partez.

Berako ALAIN ZELAIETA
BERASATEGIk 9 urte beteko ditu
irailaren 3an. Zorionak eta muxu
haundi bat itxeko gizontxoari
familia guztiaren partetik.

SANTOS IRIARTE IBARRA irailaren
11n betetzen ditu urteak. Aunitz
urtez familia guztiaren partetik eta
berexiki Iraide eta Garaine iloben
partez. Ongi pasa eguna. Muxuk
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