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Eneritz IRAOLA
Egutegiari adi begi-

radaudebaztandarrak,
gutti falta baita urriaren
18aheltzeko.Baztanen
iraganenden Nafarroa-
koIkastolenaldekobes-
ta ospatzeko.

Oina dute ikur, «oi-
nez,urratsezurratsegin

dugulako eta egiten ari
garelako gure hizkun-
tzaren bidea» diote an-
tolatzaileek.

1982an, ospatu zu-
ten lehenengoz Bazta-
nenNafarroaOinezbes-
ta eta orduan, bi oinek
osatu zuten euren iku-
rra.Oraingoanbakarrak,

«eskuarak beti behar
duelakoz bulkaldia eta
ezinbertzekoa delakoz
urratsak ematen ja-
rraitzea».

Hamabortz Ikastolek
osatutakooinamarraztu
dute, hamabortz herrik
koloreztatutakoa,hama-
bortzak, eskuararen al-

GIZARTEA � NAFARROA OINEZ

Hamabortzak
batera oinez
Urriaren 18an ospatuko da Baztan Ikastolak
antolatutako Nafarroa Oinez besta

‘Hamabortz... ama bat’ leloak bil-
tzen ditu Baztan Ikastolaren izena
eta izana. Baita, Nafarroan eskua-
raren alde ari diren hamabortz
ikastolen eguneroko lana ere.
Urriko hirugarren igandean,
Nafarroa Oinez bestarekin borobil-

duko dute Baztanen urte osoan
landu duten proiektua. Eta jakinik
pausoak sendoagoak izaten direla
batera emanez gero, bertara hur-
biltzeko gonbidapena luzatu dute:
«lanean edota bestan, ongi pasa-
tzeko aukerarik ez da faltako»

tzoan biltzen direnak,
Hamabortz... ama bat
lelopean.

URTE OSOKO LANA
Iaz urriaren 19an ja-

so zuten Zangozako
Ikastolaren eskutik le-
kukoa eta aunitzerako
eman die urteak: Oinez
gailurra, Oinez basoa,
Artea Oinez, Txikiak
handi, Nafarroa Oinez
eta lasterka...Hasmen-
tatik «ikaragarrizko go-
goz» hartu zuten ardu-
ra «dinamismoa da,
Baztan Ikastolaosatzen
duen hezkuntza komu-
nitatearen ezauga-
rrietako bat. Horren
erakusgarrida,bai-
larakobizitza so-
ziokulturalean
Ikastolak egin
duen eta egiten
ari den lana»
dioteantolatzai-
leek. Oztopoak
oztopo«Baztan
Ikastolan eskuara
etaeuskal kulturabi-
zidaitezenekineansegi-
tzea» izanduteetaegu-
neroko helburu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Ikastolako ikasleak Nafarroa Oinezeko lema eskuetan.

HELBURU ZEHATZAK
«Azpiegiturei dagoz-
kien beharrak handi-
tzen ari dira eta iturri
zaharretik ur berriak
isurtzea ez da erraza.
Horregatik, nahitaez-
koa da babes ekono-
mikoa lortzea. Haur
Hezkuntzako eta
Lehen Hezkuntzako
eraikinak hobetzeko
premia dugu eta»

UTZITAKO IRUDIA

1982an bi oinek osatu zuten
logoa, aurten bakarrak.
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LAU GUNE BESTARAKO
PREST

Lekaroz,Elizondoeta
Elbete lotuaz, 5.800
metroko ibilbidea osa-
tu dute Nafarroa Oine-
zekoantolatzaileek. Ibil-
bidearenbaitan, laugu-
ne izanendira:Basabu-
rua, Erberea, Elizondo
etaBaztangoiza.Haue-
tan, goizeko10akalde-
ra hasi eta arratsalde-
ko6ak ingururaartemu-
sika, kirola, jolasak...
mota guzietako ekital-
diak izanen dituzte bi-
sitariek esperoan.

TALDE IBILTARIAK
Ibilbideagirotukodu-

ten taldeak ere ez dira
faltako.Eskualdekoeta
kanpotiketorritako txa-
rangak, txistulariak,gai-
tariak, trikitilariak, fan-
farreak, dantzariak, jo-
aldunak,batukadak,ka-
le animazioa.... ibiliko
dira ibilbidean barna.

MUSIKARIK ERE EZ DA
FALTAKO

Zea Mays, Hesian,
Kalakan, Tximeleta...
talde ezagunakoholtza
gainean ikustekoauke-
ra izanen dute bertara-
tzen direnek. Baita
Baztango hainbat mu-
sikariren musikaz go-
zatzekoaere:Trikidantz,
Xutik, Tirri&Tery...

HAURRENDAKO HAMAIKA
PROPOSAMEN

Irrien lagunak, Jum-
pingeta ludoteka,roko-
dromoa, puzgarriak...
lau guneetan antolatu-
kodituzteetxeko ttikie-
nek primeran pasatze-
ko moduko ekintzak.

KIROLERAKO TARTEA
ERE BAI

Urteosoanbezalaxe,
kirolak ere protagonis-
moaizanenduegunhan-
dian.Herrikirolsaioaan-
tolatu dute Erberea gu-

nean eta horretaz gain,
Ikastetxeen arteko
Erronkak jokatueta final
handia2.guneanizanen
da 14:00etan.

ABESBATZA ERRALDOIA
OSATU NAHI DA

Nafarroa Oinezen
markak hautsi eta eus-
karari kantatuko dion
abesbatzarik handiena
osatu nahi dute. Guk
euskaraz zuk zergatik ez
abestiezagunaabestea
da asmoa, euskararen
oihartzunamunduratza-
balduz,etagurehizkun-
tzari hauspoa eta arna-
sa emanez. Hitzordua
13:30ean izanendaNa-
farroa Oinezeko gune
guztietan.Gabriel Ares-
tiren hitz ezagunei doi-
nua paratu zien Urko
abeslariabera izanenda
zuzendari. Eta inor kan-
tatu gabe geratu ez da-
din, letra esku-progra-
man sartu dute.
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HELBURU ZEHATZAK
Nafarroa Oinez bes-

tak euskarari bultzada
emateko helburua du.
Euskararinorberarenbi-
zitzan eta gizartean to-
kigarrantzitsuaematea
du xede. Baina horre-
taz gain, Baztan Ikas-
tolarendako baliabide
ekonomikokoak ere er-
dietsi nahi ditu.

Ikastola aunitzetan
bezala, «beharrak han-
diak»direladioteBaztan
Ikastolan, baina egoe-
raekonomikoazeinden
jakitun, «helburu zeha-
tzei eman die lehenta-
suna».
Haur Hezkuntzako

eraikinean «gelak ttipi
gelditu dira, batez ere
psikomotrizitate gela.
Eguraldia txarra delarik
atsedenaldiak gela ho-
rretan egitera behartu-
ak daudela eta «hemen
maiz egiten du euria».
Horregatik, sabaiakon-
pondu nahiko lukete
«teilatuagoratunahidio-
gu, altuera nahikoa
eman eta eguraldi txa-
rra egiten duelarik hau-
rrakestalpean jostatze-
ko». Horretaz gain, zo-
rua eta eraikinaren iso-
lamenduakerekonpon-
dunahidituzte«inguru-
giroarekin eta jasanga-
rritasunarekin konpro-
metituakgaudeeta iso-
lamendu apropos ba-
tek energia kontsumoa
gutitzea ahalbidetuko
luke,dudarik gabe. Ho-
rretazgain,parkekozo-
ruan ere moldaketak
eginnahidituzte«lohiez
betetzenbaitaeuriaegi-
ten duelarik».
Lehen Hezkuntza-

ko eraikinean patioa
estaltzea eta isolamen-
duahobetzeadaasmoa
«euria ari duelarik jos-
tatzekoestalperikezdu-
tehaurreketa isolamen-
du gabezia nabarmena
da eraikin osoan, har-
tara, Nafarroa Oinezen
jasotako dirua patioan
estalpea jartzekoeta lei-
hoak aldatzeko erabili-
ko dugu» azaldu dute.

Baztan Ikastola, bailara osoari euska-
razko hezkuntza eskaintzen dion herri-
egitasmoa da eta irailean 45 urte bete
ditu.1970ean27ikasleetaLekarozkoMa-
ri Karmen Goñi irakaslea izan ziren Ikas-
tolaren historiako lehenbiziko lerroa ida-
tzi zutenak. «Ikasketak akitu ondoren,
nonbait, Gipuzkoan irakasle eskual-
dunen eskasia zegoen eta ez dakit
nola neuregana etorri ziren, Lezoko
ikastolanlanegiteko.HannengoelaEli-
zondon ikastola bat ireki nahian, nire
berri izan zuten eta Baztanen andere-
ño izatea eskaini zidaten» azaldu digu
MariKarmenek.Eskaintzarenaurreanbai-
etza eman zuen «ez dut gogoan aunitz
pentsatu ote nuen. Nik nire gurasoen-
gandikeskuarabizinuennahiz ikaske-
ta guziak erdara hutsean eginak izan.
Elizondo Baztango herri erdaldunena
zen eta ilusioa egin zidan guraso
batzuk beren seme-alaben laguntzai-
le izateko hautatua izanak eta euskal-
dun bezala bizi eta hezi nahi izateak».
Hasierako urteek gazitik eta gozotik izan
zuten«oraindik ikastolenmugimendua
hasmentako fasean zegoen. Baliabi-
de eskasak: mobiliario gutti, multiko-
pistaz guk egokitutako testuak, Gipuzkoako
ikastoletan erabiltzen zuten materiala zerba-
it… baino ilusioa gainezka. Bizirik irautea
nahikoagenuen».Elizondokozaharetxekozati-
txo bat utzi zieten klaseak emateko «lehen Mi-
serikordia deitutakoa eta hor, kantu, txo-
txongilo, jokoez... baliatuz eskuaraz bizitzen
eta ikasten hasi ginen». Gero ikasle kopurua
handitu zen eta horrek lokalen beharra ekarri
zuen «eta betikoa, diru falta nabarmena zen».
Horren aitzinean, aipatzekoa da «gurasoen
inplikazio izugarria. Dena auzolanen bidez
moldatzen zen» gaineratu du. Hasierako urte
haietan, bitxikeriak ere aunitz izan ziren, «zahar
etxean zegoen emakume batek gu falta
ginelarik ikastolan sartu eta gela garbitzen
zigun.Saguakgure ikaslagunzireneta buzta-
netik zintzilik ere noizbait ikusi ditut. Polizia
sekretuen bisita maiz izaten genuen. Eta ba-
tzuetan jendea ere hurbildu izan zitzaigun ea
zer erakusten genuen galdetzera…».
Gaur egun, «ekonomia aldetik egoera lasaia-
goa da. Baliabide eta irakasleen prestakun-
tza, metodologia eta teknologia berriei ego-
kitua eta irekiagoa da. Gurasoen inplikazioa
orokorrean ez da hasieran bezain ezinbertze-
koa, baina hurbiltasunak eta auzolanaren
presentziak hor segitzen du. Gurasoak ikas-
tolaren partaide bizi eta sendoak dira». Eus-
kararen egoerari dagokionez ere, «uste dut ar-
gia eta nabaria dela euskarak 40 urte haue-
tan hobera egin duen aldaketa. Elizondo er-
daldun batetik ia euskalduna izatera pasatu
da. Baztango hamabortz herrietan euskaraz
ikastenda.Gurehizkuntzabere tokiahartzen

ari da. Erakundeetan, udaletxean, eskuarak
lehenbainopresentziagehiagodubainaorain-
dik pauso gehiago ematea beharrezkoa da».
Urriaren 18an, omenaldi berezia eginen diete

Ikastolako betiko andereño eta maixuei: Mari
Karmen Goñi, Sokorro Iñarrea, Marilu Apezte-
gia, Mari Paz Goñi, Kepa Dendarieta, Juanjo
Atxa, Maite Iturralde, Mari Joxe Iturralde eta Ja-
sone Altxuri. Albistea jakin zuenean «harridura
eta era berean poza, emozioa eta eskerrona»
sentitu zituen Mari Karmenek «poza, emozioa
eta eskerrona proposamen hau egin zutenek
irakasleokikastolarenbilakaerarenparte ikus-
tengintuztelako. Ikastolakomomentu iluneta
gozoetan, gurasoekin batera partaide biziak
izan garelako. Euskara maitatu, erabili eta
hedatzen dugulako». Eta harridura «omendua
izateko merituak egin behar direlako. Guk
ikastolari egindiogunekarpenabarnebarne-
tik, maitasunez, oparirik esperatu gabe egin
diogu. Merezimendua gurasoek dute, haien
ilusioa, gogoa, zailtasunetan indarra… han-
diak izan eta izaten dira».
40 urtez izan zen bertako irakasle eta erretiroa
hartu badu ere, «oraindik ikastolaren hutsu-
nea barnean» sentitzen duela dio «nahiz fisi-
koki ez egon, lotura hor dago eta ezin dut al-
de egin». Gainera heldu den urtetik berriz ere
lotura gehiago izanen du «gure biloba ikasto-
lan hasiko baita». Etorkizunaz galdetuta, «ho-
rrelako guraso eta irakasleekin, ikastola es-
ku onetan dago eta etorkizun baikorra, ilu-
sioz betea eta aitzinet egiteko indar eta ke-
menarekin. Oinezko leloak dioena erabili eta
erakutsiz: HAMABORTZ... AMA BAT!».

45 URTEKO HISTORIA

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Ikastolako lehenbiziko ikasleak, Mari Karmen Goñirekin.
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Joxepa Telletxea, eskualdeko azken serorarekin solasean
Baztan-Bidasoaldean duela hamar urte gelditzen zen serora bakarrari bixita
egin zion ttipi-ttapak, Joxepa Telletxea lekaroztarrari. Elizaren mantenuarekin
eta garbiketarekin lotutako lanbideak, jendeak uste duena baino lan gehiago
ematen omen du: «Egia da orain ez dela hainbertze lan, baina izaten dira epo-
kak. Aste Sainduan adibidez, egunero eliza atenditu behar duzu, beti badira
predikuak, aldarea beztitu, sua egin… Ospakizun berexirik ez denean berriz,
eliza garbitzea izaten da nere ardura». Halere, berak uztean lanbidea ere gal-
duko zela aipatu zigun Joxepak,«gaur egun inork ez du lan hau hartu nahi».

Hitzaren jatorria ez omen dago erabat argi bai-
na beti ere frantzesei buruz mespretxu an-
tzean aritzeko erabiltzen da. Ematen du jen-

de aunitzek ezinikusia duela frantzesenganako, edo
behinipeinezditutelahagitzgogoko.Nikdiotbekaiz-
keria ote den, han hainbat gauza on ikusi baititut.
Hangokanpinarikarruntena,hemengoonenarenpa-
reko da. Gauzak osorik eta ongi zainduak, jendeak
errespetatzen dituelako. Hiri koxkorren inguruan,
aparkaleku ederrak daude, bertan kotxea utzi, de-
balde edo prezio merkean, eta tranbian hirian ibilt-
zeko aukera. Errepide nagusietan, leku prestatuak
ikusi ditut jendea elkartu, kotxea utzi eta elkarrekin
joateko. Autopista garestia izanen da (baita hemen
ere) baina ikusgarriak iduritu zaizkit 15-20 kilome-
trotik dauden zerbitzuguneak. dekulako aparkale-
kuekin, auto, karabana eta kamioientzat banatuak
eta komunekin. Hau noski, ongi zaindua, garbia, ur
bero eta musikarekin ere! Han gauzak herritarren
zerbitzurako,hauekarduraz jokatukodutelakoaneta
zentzuzeginakdaudelaustedut.Hemenberriz,mes-
fidantzanoinarriturik, itxurarigarrantzigehiagoema-
nez eta etekin ekonomikoa bilatuz lehenik.

Gabatxuk

Nire txanda
Joseba URROTZ

Maite ITURRE
Cedernako presidente berria

EHBilduko Baztango
udal zinegotzia auke-
ratuzuten irailaren17an
Lekunberrin Cederna-
Garalur garapen agen-
tziako presidente iza-
teko datozen lau urtee-
tan.

Koteto EZKURRA
Pilotalekua bere izenarekin

Ongi merezitako ome-
naldia jasozuenDonez-
teben,erremonteanpro-
fesionaletan25urteegin
eta gero. Gainera, he-
rrikoudalpilotalekuaere
bere abizenarekin ba-
taiatu dute.

Pello APEZETXEA
50 urtez apez Etxalarren

Sortzezgoizuetarraba-
da ere, aski etxalartua
dagoela erran daiteke.
1965eanhasi zenEtxa-
larren apez eta 50 urte
horiek gogoratzeko eta
ospatzeko omenaldia
egin zion parrokiak.

Martxoaren 8an Kurdistanetik atera eta aste
honetan ailegatu da gurera Emakumeen
Mundu Martxa, emakumeen askatasuna

etaberdintasunaaldarri.Berdintasun itxurakosola-
sen gibelean, ezberdintasuna baita oraindik nagu-
si. Woody Allen-ek film batean erraten zuen: Etxe-
ko lanakbanatuakditugu; zureamakerabakigarran-
tzitsuak hartzen ditu eta nik telebistaren mandoa.

Emakumeen mundu martxa

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
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2015eko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 18€
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Ipar Euskal Herria , Europa 73€

Amerika eta Australia 124€
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Kolaborazioak

Shangaiko Burtsaren ziurgabetasunak edota Ibexen
gorabeherakurduri jarraitzengenituenbitartean,etor-
kinen kuotei buruz eztabaidatzen genuen modu zi-

koitzean.Kuotaminimoak,gurebeharekonomikoakasetze-
ko edo gure kontzientzia garbitzeko, edo bestela, azaleko
eran nabarmentzen genuen gure azken Smartphoneren gi-
ga ahalmena. Siriako hiru urtekomutiko honen irudiak, ba-
karrik, babesgabea, Turkiakohondartzabateanhilda, biho-
tza uzkurtu digu. Ezin diogu begiratu, baina nola utzi begi-
ratzeari? Bere begi txiki itzaliek begiratzen digute eta isla-
tzen gaituzte. Aylan Kurdi du izena. Ikus ezazu argazki ho-
ri:Aylanzintzilikdagoturkiarpoliziabatenbesoetatik;Ahozpez
datza hondartzan, olatu txiki batek leunki laztantzen duen
bitartean, bere bidaia tragikoaren azkenmalkoak bere aur-
pegian xukatu nahikobalitu bezala. Itsasoak honakohauxe
esanen baligu bezala: “Hortxe duzue mutikoa, uretik jaioa,
uretan itoa. Itzuli egiten dizuet zeuen kontzientzia esna da-
din. Nola bihurtu dituzue ur hauek haur-malko itsaso, ama
eta gizon etsituenak?”.
Aylan, itsasertzeanhondoajota,bizitzan,gizahistorian,hon-
doa jota dagoen gure gizateriaren irudi beldurgarri bat da.
Gurezibilizazioarennaufragioarenlekukoada,atzoetagaur-
koinperioekin, fronteretanbabestuak,denakartifizialak,be-
ren Nazio Batuekin boteretsuenen beto eskubideei lotuta,
beren ekonomia espekulatiboarekin, erailea, gutxi batzuen
onurarako bideratua, finantza botereen mendean dagoen
politikarekin. Eta beren erlijio handiekin, ondasunetan eta
egia absolutuaren difusioan ainguratuak, planetaren kon-
kista espiritualean tematuta (eta baitamilitarra ere, hau izu-
garrikeria!). Gizateria hau porrot egiten ari da. Ez badugu
denon artean salbatzen, denok hondoratuko gara.
Aylan, bizi garen munduaren desadostasunaren erretratu
tragikoa da, zeinaren foku dramatikoenetako bat Ekialde
Ertaina baita. Baina Mendebaldea ez da errugabea. Nork
elkarbanatu zuen Ekialde Ertaina Lehen Mundu Gerraren
ondoren orain dela ehun urte? Nork eraman ditu porrotera,
harrezkero, Irandik Egiptoraino, jaiotzen ari ziren demokra-
zia laiko hauskorrak? Nork sustengatu zituen herrialde ho-
rien diktadurarik ankerrenak? Nor jabetu zen neurrigabeko
petrolio putzuez? Nork makurrarazi ditu bere senideak eta
gaizki tratatu,guresenidepalestinarrak,NazioBatuenagin-
duei ez ikusiarena eginez zinikoki? Nork bultzatu eta finan-
tzatu zuenAl-Qaedarensorrera lehenik etageroEstatu Isla-
mikoarena, esku artetik ihes egin arte? Beste mundu bat,
beste Europa bat behar ditugu. (…)
Bereheriotzakoisiltasunprofetikoarenhondo-hondotik,Ay-
lanek honela egiten digu oihu: “Europa, ez duzu gezurrik
esan behar. Europa, ez itxi zerorren ateak. Eliza katolikoa,
utzi zerorren doktrina etamoral obsesioak, eta itzuli Sama-
riar Onaren parabolara”.
Aylan hitzak zera esan nahi du: turkieraz “argi-koroa”, eta
“haritza” hebreeraz. Ez dakit zein den izenaren jatorri ze-
hatza; ezta axolarik ere. Aylan argi ikono bat da, bizi hazi
batharitzabainoahaltsuagoa.Etaernamuindu,berpiztueta
distira egiten du etorkinak hartzen dituzten gizarte mugi-
menduetan, itxaropenaren lekuko bedeinkatuak.

Aylan, ikonoa

Joxe ARREGI (Itzulpena: Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ)

Irakurle batzueiDogma hitza ezezaguna egingo zaie, be-
har bada. Bere esanahia nagusia, bai Elizan, bai Zientzi-
an, hauxe da: Eztabaida(tu) ezin den Egia. Sinestunen

munduan, Aita Santuak, tarteka, solemneki, azaltzen du
eliztarreksinistubehardutenEgia. Zientziamunduan, zien-
tzialariak ikerketen bidez, ondorio batzuetara iristen dira,
eta jende aurrean azaltzen dute lortutako Egia. Aurkikun-
tza zientifiko horiekEgi izaten dira denbora batean, ikerke-
ta berriek ezeztatu arte. Denoi aski ezaguna egiten zaigu
arrain urdinaren kasua. Kolesterol altua zutenentzat txarra
omen zen. Urte asko pasa ondoren, berriz, bera omen da
onena. Denboran oso atzera eginez, sonatua egin zen Ni-
kolas Koperniko apezak eta Galileo Galileik Eliz Agintarie-
kin izan zuten eztabaidaUnibertsoari buruz. Garai haietan,
bi egi zeuden: Bata, Eliz Agintariek 1500 urtez defenditzen
zuenGeozentrismoa;LurrazelaUnibertsoarenErdiGunea.
Eta bestea, Kopernikok lehenengo, eta Galileok geroago,
defenditzen zuen Heliozentrismoa; hau da: Eguzkia zela
Unibertsoaren erdi gunea (…). Gaur egun ere denok eza-
gutzen ditugu pertsonak egiaren jabe sentitzen direnak;
beraien iritziak beti nagusitu behar izaten direnak. Euskal
Herrian ezagutzen ditugu kasu penagarri batzuk. Hor dau-
kagu Iruña Veleia-ren eztabaida. Gasteiztik 10 bat km.ra
aurkitzen zen hiri honen aztarnak, sekulako interesa sortu
zuten Euskal Herriko zientzia munduko jendeen artean.
Erromatarren denborakoak dira. Eta bertan agertzen diren
euskarazko hitzak eta esaldiak egiaztatuz gero, euskara
idatziaren zaharrenak izango lirateke. EliseoGilek eta Idoia
Filloykzuzendutakoikerketahauekezerezeanuztendituzte
orain arteko Egiak; eta Joakin Gorrotxategik eta Joseba
Lakarra katedradunek, besteak beste, ez dituzte onartzen.
Baina beste zientzialari asko ez daude konforme hartuta-
ko erabakiekin, eta ikerketa lanak kanpoko arkeologoak
egiteaeskatzendute.Oraingozdisparategalantaeginada-
go arduradun berrien eskutik: eskabadora sartu eta aztar-
na asko hondatu dituzte. Une honetan, Iruña Veleia aztar-
nategia arrisku handian dago. Askok gogora ekarri dute
Altamirako kobazulo famatuarekin gertatu zena. Pinturak
faltsutzat jo zituzten garaiko zientzialari ospetsuenek.Mar-
zelinoSanzaurkitzaileagezurtitzat hartu zuten.Berahil on-
doren etorri zen onarpena eta bere alabari eskatu zioten
barkamena. Aitak ez zuen zorte hori izan, eta fama txarra
berekin zuela joan zen beste mundura. Historiak bira asko
ematen ditu eta erruak ere behin eta berriz birak ematen
dituela ikusten ari gara. Penagarria da Eliseo Gil eta Idoia
Filloy-ekingertatzenari dena.Beraien izenagutxietsitagel-
ditu da une honetan eta etorkizuna zalantzan. Zientzialari
askori J.M. Barandiaran handiaren apaltasuna ez litzaioke
gaizki etorriko. Apaltasuna dela eta, Bittor Kapanaga O-
txandiotarra jakintsuak, bere "Euskera erro eta gara" libu-
ru interesgarrian kontatzen du J.M.Barandiarekin izanda-
ko gertaera, elkarrizketa labur baten bidez. Ataungo bere
etxe aurrean zeuden frutarbolei begira. Tartean sagarron-
dobat uztaz gainezka zegoen, adarrakmakur-makur egin-
da. Eta Joxemiek esaten dio: Ikusten dok hori? Ez dauka
arrokeririk batere. Umil-umila da. Holakoxia izan biok.

“Egiak” eztabaidan

Esteban IRUSTA MALLEA
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Prentsatik bildutakoak

«Joan. Eta berdin du
nora, joan, itzultzeko
beti baitago denbora.
Nire bizitza aldaketan
dago beti, bidaian
jarraitu nahi dut, ikas-
ten, indarrak bukatu
arte. Duela hilabete
batzuk Berara itzuli
naiz, gainera, eta uste
dut itzuli naizela berri-
ro joaten hasteko,
joaten jarraitzeko».
«Musika zuzenean
eskaini aurretik den-
bora eman behar
duzu zain, denbora
nozioa ere aldatu egi-
ten da denborarekin».

Joseba B LENOIR
Berako musikaria
GAUR 8 • 2015.09.12

«Hogeita hamar bat
lagun badago Sarako
Ondarea elkartean
xinaurri lanetan ari
dena. Harrigarrai da
zenbat alor jorratu
edo jorratzen ari
duen. Hara Usoak
sarean erakusketa,
2011z geroz ondua,
(…) Hara ere Belar bil-
duma, laborantza
etxalde bateko 42 lan-
dare mota zerrendatu
eta beiraturik beren
euskarazko hitzekin,
Mikel Duvert-en ingu-
ruan, 2012az geroz
eraman den lana».

Henri ERRANDONEA
Sarako Ondarea
HERRIA 2015.09.17
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze
aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutu-
nak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin
batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta
harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko
dira gutunak.

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

d Tel.: (0034) 948635458 o Faxa: (0034) 948635457 Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

Nor da Itsaso Elizagoien?
20 urteko trikitilari etxalartarra.
Nondikdatorkizumusikarakoafi-
zio hau?
Aita besta zalea izan da beti. Bai-
na gure familian lehenengoa triki-
tixa jotzen lehengusina izan zen,
ahizpa gero.. Eta ni beraiek biek
ikusita.
Zer ematen dizu trikitixak?
Gauza on aunitz. Bat aukeratze-
kotan beraren aitzaki ezagutu di-
tudan pertsonak.
Pasa daiteke egunen bat trikiti-
xa jo edo aditu gabe?
Trikitixarik gabe pasatzen di-
tut egunak, musikarik gabe
ez.
Txapelketakedoerromeriak
nahiago?
Hagitzgauzadiferenteakdi-
ra.Txapelketak bukatu ziren
guretzatetaorainerromeria-
tan hagitz gustora ga-
biltza.
Trikiti edoerromeririk
gabeko festa bat?
Ez naiz ostatutako
musikakomertzialaren
aldekoa baina konpai-
nia onabada, besta ede-
rra seguru.
Informatika ikasten… ba-
du loturarik musikarekin?
Gaur egun informatika leku
guztietan dago… kar kar…

Festarikfestalaneginbehargaue-
ro….
Festarik festa hor nabil ni egune-
ro... Aunitz miresten dudan triki-
tilari batek kantatzen zuen kanta
da.
Gustuko ez duzun zerbait?
Armiarmak.
Noizko CD-ren bat?
Gure amak nahiko lukeena baina
beranduago,bainaailegatukoda.
Amets bat?
Bat bakarrik? Alaitz eta Maider,
Maixa eta Ixiar eta Tapia eta Le-

turi Band-en kontzertu bat
Etxalarko plazan ikus-
tea, Etxalarko trikitila-
riek txupinazoabota-
tzea, Aisterrazuko
erromeria inoiz ez
bukatzea…

11 galdera labur

� Itsaso ELIZAGOIEN � Etxalarko trikitilaria
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GIZARTEA

Baztango
EHBilduko
zinegotziak
Zuzendaritza
Batzordeko 32
kideetatik
26ren boza
lortu zuen

TTIPI-TTAPA

Maite Iturre Baztan-
go EHBilduko zinego-
tzia izanen da Cederna
GaralurElkartearenpre-
sidenteadatozen lauur-
teetan.Halaerabaki zu-
enLekunberrin irailaren
17an bildu zen Zuzen-
daritza Batzorde berri-
tuak.

Nafarroako medial-
deko garapen sozio-
ekonomikoaridagokio-
nezerreferentenagusia
da elkarte hau, eta ora-
inbetedaaurrekouztai-
lean hasi zen gobernu
organuen berrikuntza
prozesua. Prozesu ho-
netan gobernu-organo
hauetan mendialdeko
erakundesozial etapri-
batuen partehartzeak
goiti egin du.

Maite Iturreren hau-
tagaitza izan zen aur-
keztu zen bakarra, eta
saioan bildu ziren Zu-
zendaritza Batzordea-
ren 32 kideetatik 26k
emanziotenaldekobo-
toa. Lizoain-Arriasgoi-
tiko alkate den Amaia
Ekisoain izanen da le-
hendakari orde berria,
antzeko babesarekin.
Etapa berri honen ha-
siera,hortaz,batasuna-

ren zeinuak markatzen
du.Lehenengoaldiada
elkartearenpresidentzia
emakume baten esku
geratzendela.Azkenur-
tean Cederna Garalu-
rrekgeneroberdintasun
plan bat ezarri du, eta,
horrenbaitan,elkartea-
ren estatutuetan bere
gobernu-organoetanor-
dezkaritza parekidea-
goa izan dadin beharra
jaso da. Politika horren

ondorioz Zuzendaritza
Batzordean emakume-
enpresentzianabarmen
igo da, aurreko legeal-
diko%25etik%41,18ra,
estatutuekagintzendu-
tena beteaz.

ZuzendaritzaBatzor-
dearen idazkaritzarako
Sakanako Garapen
Agentziako IkerMante-
rolahautatuzen,eta,di-
ruzain moduan, EHNE-
ko Joseba Etxarte.

PROGRAMA

EH Bilduk Cederna
Garalur erakundeko
presidentziarako aur-
keztutakoan zenbait
ideia proposatu zituen
datozen lau urtetarako
programan.

• Zuzendaritza Ba-
tzordetikharatago toki-
ko batzorde sektoriale-
tanere indartubeharda
udalen zein pribatuen
parte-hartzea.
•Egitendiren kontrata-
zioetanbihizkuntzaofi-
zialetan lanegitekogai-
tasuna bermatu behar
da.
• Lehentasunak identi-
fikatzea eta eskualde
mailakoproiektuakedu-
kitzea.
•Gardentasuna,komu-
nikazioa, eta parte har-
tzea.
•Garapenendogenoa-
ren aldeko lehentasu-
nezko proiektuak mar-
txan jartzea.
• Emakumeen ahal-
duntzea eta parte-har-
tzea.
• Mugaz gaindiko lan-
kidetza.
•Formakuntza,uniber-
tsitateekin elkarlana.

CEDERNA-GARALUR � IRAILAREN 17AN AUKERATU ZUTEN LEKUNBERRIN EGINDAKO BATZARREAN

Maite Iturre da Cederna-Garalur
Garapen Agentziako presidente berria

UTZITAKO ARGAZKIA

Cederna-Garalurreko zuzendaritza batzordea Lekunberrin. Maite Iturre presidente berria
aitzinean, ezkerretik hasita bigarrena da.
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Matixa
Mitxelenak
eskuratu du
publikoaren
saria

TTIPI-TTAPA
93 argazkiren artetik

Pello SanMillanenMe-
diterraneo urdiñe ar-
gazkia izan da epaima-
haiaren saria lortu due-

na. Isabako Txapatera
apartamentuan 6 lagu-
nendako2gauekoego-
naldia eskuratu du.

Ttipi-Ttapa aldizka-
riak eta Xorroxin Irrati-
ak elkarlaneanantolatu
dute lehiaketa, eta
Erran.eus atariaren bi-
dez gauzatu da. Berta-
ra igodituzte lehiakide-
ek udan ateratako ar-
gazkiak eta web gune-
ko erabiltzaileei ere hi-

tzaemannahi izanzaie,
publikoarensariaauke-
ratuz.MatixaMitxelena-
ren Hiru Erregeen Mai-
latik argazkiak jaso du
boto gehien eta berak
irabazi duBerako Zala-
in jatetxean 4 lagunen-
dako otordua.

KULTURA � 93 ARGAZKI AURKEZTU DIRA

Pello San Millan
irabazle Udako
I. Argazki
lehiaketan

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA

ARGAZKIA: MATIXA MITXELENA
Matixa Mitxelena lesakarraren Hiru Erregeen Maila
argazkiak irabazi du publikoaren saria.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
Pello San Millan arizkundarraren Mediterraneo urdinek irabazi du epaimahaiaren saria.

TTIPI-TTAPA
Bi sari nagusiez gain, udako argazki lehiaketa-

ko partehartzaileen artean bertze lau sari zozke-
tatu ditu ERRAN.EUS atariak. Igantziko Irrisarri
Land abentura parkerako lau sarrera bikoitz bere-
zi, hain zuzen. Hauek izan dira saridunak:
Rosa Errandonea, Maider Petrirena, Maite Altzu-
guren eta Maria Plaza.

LAU SARI GEHIAGO

Irrisarri Landerako lau sarrera
bikoitz zozketatu dira parte hartu
duten argazkilarien artean



UDAZKENA IRITSI DA, HAIZE EPELA FRESKO BIHURTUKO DA
ETA HOSTOAK DANTZAN HASIKO DIRA! UDAKO ARROPA ARI-
NA GORDE ETA ARMAIRUA JERTSEZ, JAKAZ ETA GALTZA
LUZEZ BETETZEKO GARAIA DA.

Galtza estuak eta artilezko jertseak erabiliko dira, alkandora zuri eta
bufanda lodi batekin konbinatuta. Marrazkidun kamiseta zuriak eta es-
tanpatuak gomendatzen dituzte moda adituek, baita argazki errealis-
tak dituztenak ere.

Hotzik ez pasatzeko parkak, edota larruzko txaketak
ere gomendioen artean daude. Azken hauek estilo
formal edo informalean erabiltzeko egokiak.
Sudadera eta alkandora bakeroak ere ez dira
modaz pasako
aurtengoan.

Koloreen artean
gris argia izanen
da nagusi eta
horrekin batera,
berde iluna ere
asko eramanen da beroki, jertse eta galtzetan.

APAINGARRIen artean, txanoak eta biserak
topatukoditugu.Artilezkotxanoaketalarruzko
biserak izanen dira burua goxo mantentzeko
aunitzen aukera. Leporako, berriz, zapi edo
bufandak gomendatzen dira.

KOLORE NAGUSIA

GRISA IZANEN DA,

GRIS ARGIA.
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EROSOAK

IZATEAZ GAIN,

JANZKERAREKIN ERE BAT

EGIN BEHAR DUTE.
Goitik beheiti apain-apain
joatea bada asmoa, ezin
dugu oinetakoekin hanka
sartu. Aurtengo udazken-
neguan antea izanen da
emakumeen oinetakoetan
gehien erabiliko den mate-
riala: botak, botinak, zapata
takoidunak, takoi gabeak...
Koloreei dagokienez berriz,
beltzaetamarroia izanendi-
ra nagusi, arroparekin kon-
binatzeko errazenak dira
gainera. Belaunetik gorako
botak ere tokia irabazten
doaz: galtza, soineko edo
gonekin janzteko egokiak.

GIZONEZKOEI
dagokienez, botak dira na-
gusi.. Militarrek erabiltzen
dituztenen tankerakoak
gomendatzen dituzte baina
zertxobaitbaxuagoak.Kolo-
reei dagokienez, gizonez-
koetaneremarroiaetabeltza
izanen dira erabil ienak.
Kiroleko oinetakoak ere ez
dira faltako. Kirola egite-
rakoanerabiltzeazgain,bai-
ta itxuracasual edo moder-
noagoa nahi duenarentzat
egokiak dira oso.
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TRAJE BAT EROSTEKO ASMOTAN DABI-
LENARENTZAT,HONATXAURTENGOTEN-
DENTZIA ETA AHOLKUAK:

TRAJE GRISAK.
Gris kolorez tindatuko dira gizonezkoen
trajeak ere. Bi botoi dituzten jakak dira
ongiengeratzendirenak:botoibatbaka-
rrik lotuz. Era guztietako alkandorekin
konbina litezke, baita kamiseta arrun-
tekin ere. Grisak ez du zertan beti ar-
gia izan behar. Gris ilunaren aukera
hartu eta alkandora zuri bat jarrita,
itxura klasikoagoa lortuko da. Le-
poalde zabalagoa duen jertse
batekin, ordea, modernoagoa.

TRAJE URDINAK.
Traje urdina oso modan dago.
Ospakizun berezietara joateko
erabilidaiteke,baita lanera joateko
ere.Urdindeigarriagoaereerabiliko
da. Laukidun alkandora eta gorbata
ilun batekin konbinatu daiteke.
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GOMINARIK GABEKO ILE HARROTUA

Haurrek arropa erosoa eramatea ezin-
bertzekoada.Egunerokotasuneanlais-
terka, salto, dantza… askatasunez egin
dezaten. Honek ez du esan nahi kon-
binaketak eta estiloa kontuan har-
tuko ez direnik.
Aurtengo denboraldian 70. hamar-
kadako modan oinarritu dira etxe-
ko txikienentzat arropa disei-
natzeko, itxura retroa, alegia.
Kolore ilunak, neguko ehunak
etaestanpatuak izanendirana-
gusi. Erosoa izateaz gain, itxu-
ra hipsterra eramango da. Pi-
tillo estiloko galtzak ikusiko
dira, artilez egindako kolore-
tako jertseekin edo laukidun

alkadorekin konbinatuta.

EROSO BEZAIN

DOTORE

HAURRAK
HAURRAK
HAURRAK
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Garbitzeko, orrazteko eta lehortzeko hagitz erosoa da ile motza eta moda
modan dago gainera aurten. Ile motz eta asimetrikoa da proposatzen dute-
na, atzetik eta alde batetik asko moztu eta bertze aldetik flekillo luze bat utzi-
az. Orrazkera hau aurpegi borobila dutenei hagitz ongi geratuko zaie.
Bestalde, ile motza nahi ez dutenei, sorbalda gainetik edo belarri azpitik
mozteaproposatzendiete.Kapaezberdinetanmoztuaetaharrotuaedokizkur
naturalekin orraztua eramatea beste aukera bat da.
Gizonen kasuan, gominarik gabeko ilea eramango da. Luzea edo motza era-
manda, alboetatik motzago eramatea proposatzen dute. Goikaldea luzea
eramaten bada, atzeraka orraztuta jartzeko aukera dago.

BEGIAK BELTZ,MASAILAK GORRI

BETAZALAK ITZAL BELTZEZ MARGOTUAK

ERAMANEN DIRA ETA BEKAIN ZUZENAK

ETA ZABALAK, BEGIRADA BIZIA IZATEKO.

MASAILETAN ETA EZPAINETAN, BERRIZ,

GORRIA NAGUSITUKO DA. AZKAZALETAN

AZKENIK, KAFE KOLOREA DA

DENBORALDIKO BERRIKUNTZA.



NESKENTZAKO soineko loredunak dira gehien gomendatzen
dituztenak, gainera, artilezko txalekoekin konbina litezke.
Txikienak galtza kanpanak eta iledun txaketak jantzita ere,
benetan dotore egonen dira. Kolore ilunez aparte, gorria eta
mostaza kolorea ere aunitzetan ikusiko dira: alaitasun puntu
batemanendiotehaurren janzkerari.Konbinaketaegokiakegi-
tekogainera,osoerabilgarriak izanendirakamiseta txuriakedo
kolore bakarrekoak.
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Arropa erostera joan baino lehen jakin
beharra dago denboraldi honetan zerk
izanen duen arrakasta. Edozein look
janzterako orduan, kontuan osagarriek
garrantzia handia dutela. Arropari
dagokionean, minigonak ezdiramodaz
pasa eta aurtengo udazkenean goitik
beherainoko botoiekin ikusiko ditugu.
Bakero eta antezkoak izanen dira arra-
kastatsuenak. Hala ere, eskoziar itxu-
rako laukiak bueltan datoz eta nahiz eta
koloredesberdinetakoakizan,elkarrekin
konbina daitezke.

BUFANDA
OSO
HAUNDIAK

MINIGONAK

EMAKUMEAK

Manta itxurako bufan-
da erraldoi eta goxoa
izanen da negu hone-
tarako aukerarik dotore
eta modernoena!
Maxi bufandak lepoaz
gain, sorbaldak eta be-
soak berotzeko aukera
emanen du.
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AK

Bakero edo tejanoak urtaro guzietan
erabiltzeko aukera dago, ez dira seku-
la modaz pasatzen eta udazken hone-
tan ere arrakasta handia izanen dute
gizon eta emakumeengan. Denim es-
tilobezalaizendatudaetaEgunerokoan
erabiltzeko arropa erosoa izan eta
dotore janzteko aukera ere ematen du.
Galtzei itxura modernoagoa emateko,
azpialdea goiti doblatzea proposatzen
da. Galtzez gain, alkandorak, gonak,
soinekoak, txalekoak,... denetik aurki
dezakegu.
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HEZKUNTZA

IKASTURTE HASIERA � IKASTETXEETAKO DATUAK

Eskualdeko 5.425
ikaslek hasi dute
ikasturtea
TTIPI-TTAPA

Iazbaino88ikaslege-
hiagokemandiotehasie-
ra ikasturteari Baztan,
Bertizarana, Bortziriak,
Leitzaldea,Malerrekaeta
Xaretan.

Nafarroan,bertzebe-
hin ere, LOMCE legeak
emanduhizketagaia.Na-
farroako Gobernuak le-
geareneraginaahaliketa
txikiena izateko bideak

landuko dituela adierazi
du. Espainiako Hezkun-
tza Ministerioak ere, Er-
kidegoen eskaerei eran-
tzuneta iragarri du ezdi-
tuela indarrean jarriko
DBHko 4.mailan eta Ba-
txillergoko 2.ean egite-
koakzituztenazterketak.

Ipar Euskal Herrian
berriz, morala ikasgaia-
ren ezarpenarekin abia-
tu da ikasturtea.

BAZTAN 0 0 232 15 0 528
Almandoz IP 9
Amaiur IP 12 19
Arizkun IP 14 37
Arraioz IP 9 11
Azpilkueta IP 4 3
Baztan Ikastola 68 141
Elizondo (S. Fco. J.) 74 15 169
Erratzu IP 12 26
Gartzain IP 6 11
Irurita IP 21 56
Oronoz IP 8 33
Ziga IP 4 13

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

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK 2015/2016

BERTIZARANA 0 0 25 0 0 27
Legasa IP 14 13
Narbarte IP 11 14

BORTZIRIAK 7 16 289 23 45 508
Arantza IP 26 36
Bera (Ricardo Baroja) 72 138
Bera (Labiaga Ikastola) 44 101
Bera (Jesusen Bihotza) 7 16 23 45
Etxalar IP 33 46
Igantzi IP 16 37
Lesaka (Irain IP) 55 80
Lesaka (Tantirumairu) 43 70

XARETA 89 139 149 183 207 157
Sara (Publikoa) 1 17 5 17
Sara (St. Joseph) 35 14 59
Sara (Olhain Ikastola) 48 61
Senpere (Publikoa) 34 87 80 93
Senpere (Amotz publ.) 25 40
Senpere (Zaldubi ikas.) 32 64
Senpere (St. Joseph) 29 49 44 38
Urdazubi-Zugarramurdi 20 32

HEZIKETA ZIKLOAK

OLH Prest. HL KP Erdi M. Goi M.

HEZIKLETA ZIKLOAK

BAZTAN 28 20 4 78 16
Elizondo 16 26 39 25
Lekaroz 42

BORTZIRIAK 0 0 32 25
Bera (Toki Ona) 32 25

XARETA 0 0 0 195
Senpere (Laborantza) 195

GUZTIRA 96 155 975 221 252 1.814

MALERREKA 0 0 151 0 0 353
Beintza-Labaien IP 2 7
Doneztebe (S. Migel) 87 240
Ituren IP 29 38
Saldias IP 4 4
Sunbilla IP 29 64

LEITZALDEA 0 0 129 0 0 241
Areso IP 8 20
Goizueta IP 20 42
Leitza IP (Erleta) 101 179

BAZTAN 33 0 291
Lekaroz

A eredua B eredua D eredua

BIGARREN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BORTZIRIAK 15 33 287
Arantza IP 11
Bera (Toki Ona) 15 33 228
Bera (Labiaga Ikastola) 48

LEITZALDEA 0 0 166
Goizueta 10
Leitza (Amazabal) 156

MALERREKA 0 0 185
Doneztebe (Mendaur) 185

XARETA 140 95 9
Senpere (Arretxea) 140 95
Urdazubi-Zugarramurdi 9

GUZTIRA 188 128 938

BAZTAN 0 0 115
Lekaroz

A eredua B eredua D eredua

BATXILERGOA

BATXILERGOA

BORTZIRIAK 0 0 76
Bera (Toki Ona) 76

LEITZALDEA 0 0 69
Leitza (Amazabal) 69

GUZTIRA 0 0 260

HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK

A eredua

B eredua

D eredua

Erdara hutsean

Mistoa

Euskara hutsean

2015-2016: 1.226

2014-2015: 1.230

2015-2016 Guztira: 398

2014-2015 Guztira: 393

2015-2016 Guztira: 260

2014-2015 Guztira: 276

2015-2016 Guztira: 1.254

2014-2015 Guztira: 1.212

GUZTIRA 28 20 4 110 236

�

�

2015-2016: 2.287

2014-2015: 2.226

* 2 urtekoak barne

- % 6,15
�

% 1,25

�

- % 0,33

% 3,35

* D-PAI eredua.

�
% 2,67

20 8 20 0 3 1 26 10 11 6

* Lehen Hezkuntzako datuak 6-11 urte artekoak dira Sara eta Senperen.
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BERA

Erandioko Jose
Miguel Arranz-
ek irabazi du
lehen saria eta
Eibarko
Esteban Oroz-
ek bigarrena

TTIPI-TTAPA
Hamarurtezsegidan

egin ondotik, 1993an
eginzenazkenekozBe-
rako aire libreko margo
lehiaketa. 22 urte ge-
roago, lehiaketaberres-
kuratu du Gure Txokoa
elkarteak eta irailaren
20anegin zenhameka-
garren edizioan 28 lan
aurkeztu zituzten.

Javier Sagarzazu,
JosuUrtizberea eta Ju-
anCarlosOlaetxeamar-
golariekosatutakoepai-
mahaiak lana gogotik
egin behar izan zuen,
aurkeztutako lanen ka-
tegoria handia baitzen.
Azkenean, 1.000 euro-
ko lehen saria Erandio-
ko Jose Miguel Arranz
margolariaren lanari
ematea deliberatu zu-
ten. Bigarren saria (600
euro) Eibarko Esteban
Oroz-ekeskuratuzuen.
Horretazgain,ohorezko
bertzehiruaipamenegin
zizkietenBergarakoJu-

an Jose Altuna, Berako
Manolo Sanz eta Car-
los Espinaren lanei.

Aitor Elexpuru zine-
gotzia Udalaren izene-
an eta Jaione Dozaga-
ratGure Txokoakopre-
sidentea izan ziren sari
banaketan.

Euskara
Batzordearen
hausnarketa saioa

Euskara batzordeak
hausnarketa saio bat
eginen du urriaren 3an,
larunbatean 16:00eta-
tik18:30eraBeralande-
tan. Helburua da elkar-
tzendirenenartean,mo-
du atsegin eta dinami-
koan, euskarak Beran
bizi duen egoera azter-
tzea eta denon artean
lan ildobatzuketaekin-
tzabatzukadostea.Sai-
oan parte hartzeko ai-
tzinetik izena eman be-
har da, batzordeko ki-
derenbatierranez,edo-
ta euskara mankomu-
nitatera deituz edo ida-
tziz (948 634 125 / eus-
kara@bortziriak.eus).

Artzain
Amerikanoen besta

Aitzinekoaleanaipa-
tu bezala, urriaren 3an
herrian ospatuko da

ArtzainAmerikanonbes-
ta. Larunbat goizeko
10etan harrera eginen
zaie artzainei. Eguer-
dikomezaondotikome-
naldia eginen diote Do-
loresLazkanorietaBan-
kako Menditarrak ariko
dira kantari. 13:30ean
bazkaria eta bazkalon-

doan zozketak eginen
dituzte. Egun osoan,
Baztan, Etxalar, Lesaka

etaBerakoartzainenar-
gazkierakusketa izanen
da Kultur Etxean.

KULTURA � IRAILAREN 20AN

28 margolan
aurkeztu dituzte
aire libreko XI.
lehiaketara

UTZITAKO ARGAZKIA

Margo lehiaketako saridunak, epaimahaikide, antolatzaile eta udal ordezkariekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Konpaneko zubi zaharberritua inauguratu dute Illekuetan
Auzoko bestetako txupinazoa bota bidenabarkoan, auzolanean zaharberritu-
tako Konpaneko zubia inauguratu zuten Illekuetan. 1736an eraiki zuen zubia
Lucas Larzabalek eta joan den urteko ekainean hasi zen moldatzen San
Migel zubian ere aritutako jubilatu taldea. Itxura ederrarekin gelditu da.

Ba al zenekien
IbardinLongboardFest 2015probaurriaren10
eta 11n eginen dutela Ibardinen. Gehienez 100
rider onartuko dituzte eta urriaren 2an buka-
tukodaizenematekoepea: ibardinlongfest.com

?
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Bertzenaz
basa-animaliak
deklaratuko
ditu eta batida
bat egiteko
eskatuko dio
Ingurumen
Departamentuari

Aitor AROTZENA
Udalak egiaztatu du

herriak egiten dituen
plantazioetanaziendak
nahita sartzen dituzte-
la, nahiz eta plantazio-
ak behar bezala muga-
tuak eta zerrakuraren

bidez itxiak egon. Azi-
enda horiek kalte han-
diakeragitendituzte lan-
daketetanetaondorioz,
udalari gastu handia
sortzendio.Plantazioe-
tan sartzendiren azien-
dahoriekezdutela iden-
tifikatzailerikere ikusida
eta ondorioz, nahiz eta
harrapatu, ezin izanen
litzateke jakin nor den
horien jabea.

Beraz, Udalak, alka-
teak irailaren16ansina-
tutako bando baten bi-
tartez, herri-landakete-
tan bazkatzen den azi-
endaren(ardi,behor,be-
tizu…) titularrei eska-
tzen zaie berahala han-

dik biltzeko. Hori egin
ezean,Udalakherri-lan-
daketetan aurkitzen di-
renetxe-abereanbasa-
animaliak deklaratuko
ditu eta Ingurumen De-
partamentuari eskatu-
ko dio batida bat egite-
ko fauna suntsitzeko,

eragindako kalte larri-
engatik.

Aziendakerretiratze-
ko epea hogei egune-
koa izanenda,bandoa-
ren datatik kontatzen
hasita. Beraz, urriaren
5abaino lehenbildube-
har dira aziendak.

GIZARTEA � UDALAREN BANDOA

Herri-landaketak
kaltetzen dituzten
aziendak biltzeko
deia egin du

LESAKA

A. AROTZENA
Beti Gazte elkartearen 75. ur-

teurrenekoekitaldienbarrenean,
argazki lehiaketaantolatuduaur-
tengoan ere, udalaren laguntza-
rekin.Nahidutenafizionatuguzi-
ek har dezakete parte eta lanak
urriaren 31 baino lehen aurkeztu
beharko dira elkartean.

Argazkien gaia librea izanen
da. Paperean egindako argazki-
ak aurkeztu beharko dira, zuri-
beltzean edo kolorean eta digi-

talki manipulatu gabeak. Ar-
gazkiekin batera, CD bat bidali-
ko da, aurkezturiko argazkiak
edukikodituena, JPEG formatu-
an,300pppkoguttienekobereiz-
menarekin. Egile bakoitzak ge-
hienezhiruargazkiaurkeztenahal
dituetaberakerabakikoduargaz-
kiaren neurria, nahiz eta bakoi-
tzagehienez30x40cm.kokartu-
linan jarrita egon beharko duen.

Lau sari emanen ditu Beti
Gaztek. Lehenbizikoa, 350 euro

eta trofeoa izanen da eta biga-
rrena 250 euro eta trofeoa. He-
rriko egileen artean argazkirik
onenari200euroetatrofeoaema-
nenzaioetasari berezia, 200eu-
ro eta trofeoa, izanen da kirol ar-
gazkirik onenarentzat. Epaima-
haiak azaroaren 8an emanen du
erabakiaetaegunhorretatikaza-
roaren 30era, erakusketa izanen
da elkartearen egoitzan. Egile
bakoitzak bakarrik sari bat es-
kura dezake.

URRIAREN 31 BAINO LEHEN AURKEZTU BEHAR DIRA

Argazki lehiaketara lanak aurkezteko epea ireki du Beti Gaztek

UTZITAKO ARGAZKIA

Haur elebidunen hizkuntza arazoak aztertu dituzte
Haur elebidunen (euskara-gaztelania) hizkuntza arazoen antzematea, balora-
zioa eta haietan esku-hartzea izenburupean udako ikastaroa egin zuten iraila-
ren 12an, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Udalak antolatua. Bertze gai-
en artean, haur elebidunen hizkuntzaren garapena eta arazoen antzematea,
entzumen arazoak dituzten haurrei aplikatzen zaien terapia eta berriki haur eus-
kaldunentzako egokitu den Macarthur testa landu zituzten, 40 bat lagunek la-
runbatean Harriondoa Kultur Etxean. Azken test hau aipagarria da, orain arte-
an ikastetxeetan euskaraz aritzen diren eta gaztelania menperatzen ez duten
haurrei ere gaztelaniaz egiten baizitzaien test hau eta hortaz, ez zuten fidaga-
rritasun handirik. Orain, euskaraz egiteko aukera dagoenez, fidagarritasun han-
diagoa izanen du, batez ere gure inguruko haurrei egiten zaienean.

Erretiratuak
Errioxara
San Fermin elkarteak
Errioxara bidaia anto-
latu du urriaren 6rako.
Bazkideekirailaren29ra
arte eros zitzaketen
txartelak eta tokia iza-
nezgero,bazkideezdi-
renek txartelak hartze-
ko aukera izanen dute
irailaren30etaurriaren
1 eta 2an, 33 eurotan.
07:30ean abiatuko di-
ra eta San Asensioko
eta Haroko azokak bi-
sitatukodituzte. Basti-
danerrioxarmenu tipi-
koa bazkalduta, Guar-
dia bisitatu eta herrira
itzulikodira.Bertzalde,
urriaren27koElkartea-
ren Eguneko txartelak
hilaren14abaino lehen
erosi behar dira.

� FLASH
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Larunbaterako
ere hainbat
ekitaldi
aurreikusita
daude

Irune ELIZAGOIEN
Aspaldikoospakizun

hau, urriaren bigarren
igandean burutuko da,
hilaren 11n hain zuzen.
Orain arte hirugarren
igandean ospatzen ba-
zen ere, aurten aste bat
aurreratzea erabaki da
Nafarroa Oinezekin to-
po ez egiteko.

Altxataren eskutik,
urtero bezala goizean
talo eta bokadilo pos-
tua izanen da Lizaietan
(eguraldi ona bada). A-
rratsaldean,berriz, fron-
toianostatua jarrikodu-
te. Goizean edo arra-
tsaldean lanean aritze-
ko laguntza eskertuko
dute eta horretarako
Altxakideengana jo be-
har da.

Udalaren eskutik
igande arratsaldean
Oharkabe taldearekin
musika izanen da pla-
zan19:00etatik22:00e-
tara.

Honezgain, Etxalar-
koEuskaraBatzordeak
bezperako arratsalde-
ilunabarrerako antzer-
kia eta musika ere an-
tolatu ditu. Txirene an-
tzerkiak-en eskutikBir-
ziklatubeharraantzezla-
na izanendakulturetxe-
an 18:30ean. 19:30ean
gaztainak,sagardoaeta

pintxoak eskainiko dira
plazan, zuzeneko mu-
sikarekin.

Ikasturte hasiera
Landagain eskolan

Landagain eskolan
irailaren 10ean hasi zu-
ten ikasturtea. Aurten
10 ikasle berri hasi di-
ra: 3 urteko 9 ikasle eta
3. mailako bat. Guztira
14 irakasle eta 79 ikas-
le daude 7 gelatan.

Herri merkatua
udazkenean ere

Hiruhilabetebetedi-
tu dagoeneko herriko

merkatuak, eta ondoko
hilabeteetan ere segi-
tzeko asmoz dabiltza.
Udazkenari begira, eki-
taldiak ere izanen dira
merkatuaren inguruan,
larunbatagoizetan.Txa-
laparta tailerra, perku-
sio emanaldia, artilea-

rekin haria egitea, xa-
boiak egiteko tailerra,
sagardo-dastaketa...
horiekdiraoraingozau-
rreikusten diren ekital-
diak. Eskulangileak ere
badira herrian eta hau-
en lanak ere egoten di-
ramerkatuan.Marraztu-

tako erretratuak egite-
koaukeraerebada,en-
karguz, argazkia era-
manda. Tokiko haziak
hartzeko eta emateko
ereaukera izatenda.Al-
diberean,herrikoekoiz-
penen eskaintza ere
etengabe berrituz doa.
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OSPAKIZUNAK � URRIAREN 11N

Usategietako
igandea aurten
urriko bigarren
asteburuan

ETXALAR

ARGAZKIAK: GEMA ARRUGAETA

Pello Apezetxeak 50 urte
apaiz lanetan herrian
Pello Apezetxeak 50 urte bete ditu
herrian apez dagoela. Hori dela eta
oroitzapenttikibateskainizionParro-
kiak irailaren13an. Igandekomezan
txistularien doinuak eta Jabier Pe-
rez de Azpeitiaren organo emanal-
dia izan zen. Meza ondotik elizako
arkupean aurreskua eta hamaiketa-
koaeskaini zitzaiengerturatutakoei.

ARGAZKIA: ONINTZE ZINKUNEGI

Dispertsioaren kontrako mendi martxa
Irailaren 18anSaratik abiatu zenEtxalarreraino. Ilu-
nabarrean pintxo-potea zegoela aprobetxatuz he-
rriko txistulari eta trikitilariek alaitu zuten pintxo-
poteoa. Irailaren 19 goizean Etxalartik Igantzira jo-
an zen mendi martxa.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Urritzokietako bestak giro ederrean
Aurreikusitakoekitaldiguztiakarrakastazbetetagi-
ro ederrean ospatu dituzte Urritzokieta auzokoek
bestak. 70 lagun inguru bildu ziren igandeko asau-
an eta eguraldia lagun, gerturatutakoek egun po-
lita pasa zuten.
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Bederatzi gazta
aurkeztu ziren
lehiaketara eta
Goiz Argiko
Amalia Sein
suertatu zen
garaile

TTIPI-TTAPA
Aldizkarihaueskuar-

teanduzunerakobuka-
tu izanen dira San Mi-
gel bestak, baina aitzi-
neko asteburuan ere,
ohikoa denez, hainbat
ekitaldi egin ziren.

XXXV. Artzain-zakur
lehiaketa egin zen ira-
ilaren 20anElustan. Sei
artzain aurkeztu ziren
beraien zakurrekin eta
Zumaian bizi den Mikel
Garaiaroiartzuarra izan
zentxapeldunLuckyza-
kurrarekin, 254 puntu

eskuratuta. Bigarren
Joxe Mar i I s t i l a r t
arizkundarraLagunekin
(137 puntu), hirugarren
Mikel Aizpurua oiartzu-
arra, Xuker zakurrare-
kin (123 puntu), lauga-
rren Aitor Tato ataun-
darra Aitz zakurrarekin,
(119 puntu), bosgarren
Jorge Oteiza oronozta-
rra Arakilekin (100 pun-
tu) eta seigarren Felix
Irigoien amaiurtarra,
Perla zakurrarekin (83
puntu).

Sa r i banake tan ,
Lourdes Ibarluzea, An-
gelUrtxegi etaUrtzi Lo-
iarte, jarduneko alkate
eta zinegotziak izan zi-
ren.

HAMARGAREN GAZTA
LEHIAKETA

Artzain Zakur lehia-
ketaz gain, besten ai-
tzineko asteburua eki-
taldiz betea joan zen

Igantzin. Igandeeguer-
dian, X. Gazta lehiake-
ta egin zen. Bederatzi
gaztaaurkeztuzireneta

horien artean, Goiz Ar-
giko Amalia Sein suer-
tatu zen garaile. Biga-
rren saria Argiñenbor-

dakoCarmenLarraldek
eskuratu zuen eta hiru-
garrena Argarategarai-
ko Elena Retegik.

IGANTZI

OSPAKIZUNAK � BESTEN AITZINEKO ASTEBURUA

Mikel Garaiar
eta Luckyk
irabazi dute
Artzain Zakur
lehiaketa

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Mikel Garaiar irabazlea, alabekin eta Lucky zakurrarekin.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Argiñenborda, Goiz Argi eta Argarategaraikoak, gazta lehiaketako sariak jaso ondotik.
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Filmazpit
programaren
barne, udaleko
kultura
batzordeak
abian paratu du
ekimena

Nerea ALTZURI
UdalekoKulturaBa-

tzordeak,Filmazpit eki-
menarenbaitan,hilabe-
tean behin pelikulak
ikusteko aukera eskai-
nikoduBaskulan.Ezda
gastubatHerrikoEtxea-
rentzat, udalak debal-
de ditu pelikulak eta ja-
torrizko hizkuntzan di-
ra, euskarazkoazpititu-
luekin.

Joan den igandean,
Gazako zerria pelikula
emanzen.Hurrengohi-
labeteetako hondarre-
ko igandeetanere,ema-
nen diren filmak zehaz-
tuak dira. Hitzordua,
17:00etan Baskulan:
•Urriak25:Denokaku-
riak dokumentala.
•Azaroak29:Omar fik-
ziozko filma.
• Abenduak 27:Cirkus
Colombia fikziozko fil-
ma.
• Ilbeltzak 31: Hanna

Arendt fikziozko filma.
Etortzendenhaurko-

pu rua ren a rabe ra ,
haurtzaindegi zerbitzua
eskainiko da eskolako
gimnasioan bizpahiru
begiralerekin.

Filmazpit,Zineuska-
di elkarteak finantzatu-
tako euskarazko azpi-
tituludunzinemazabal-
tzeko programa da eta
Donostia Zinemaldia,
Euskadiko Filmategia
eta Tabakaleraren la-
guntzarekin, Donostia
Kulturak kudeatzendu.
Euskadiko zinemaldie-
tanemanikozenbait film
aukeratu, proiektatze-
koeskubideakerosieta
euskaraz azpititulatzea
aurreikustenduprogra-
mak, instituzio,udal,kul-
tur eragile, irakaskun-
zazentruen…eskukos-
terikgabe jarriz,erakun-
deek film hauek jato-
rrizkobertsioanetaeus-
karazko azpitituluekin
proiekzioezkomertzia-
letan eman ahal izate-
ko.

Guraso elkartearen
junta berritzea

Ikasturte hasierare-
kinbatera,eskolakogu-
rasoelkartearenbatzor-
dea berritu da. Iaztik

dauden Ana Maeztu,
KoldobikeGorostizaeta
BeatrizTabernarekinba-
tera, Maite Lujanbio,
IñakiAlustiza, ItsasoBe-

reau eta Olatz Irigoien
izanendirabatzordean.
Aldihonetan,aukeratu-
riko lau guraso horiek,
azken bi urteetan kide

izandirenAnaLarretxea,
Mattere Pagola, Ge-
mmaLukanbio etaMa-
riKarmenMitxelenaor-
dezkatuko dituzte.

KULTURA � DOAN ESKURATUKO DITU UDALAK

Hilabetean behin
filmeak
eskainiko
dituzte Baskulan

ARANTZA

ARGAZKIA: IGOR UGALDE

Pailazioekin irri, kanta eta dantza Pelle Ttikiren alde
Pirritx, Porrotx eta Mari Mototsek eta euren taldekideek frontoia girotu zuten
irailaren 19an. Txo, Mik Mak txikia ikuskizunarekin, ederki pasa zuten bertara-
tu ziren haur eta helduek. Pelle Ttiki haur eskolaren alde egindako ekimenean,
jende aunitz hurbildu zen herrira. Taloak eta krispetak ere estimatu zituzten,
ikuskizunaren bitartean eta ondotik merendatzeko aukera izan baitzuten.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Dispertsioaren kontrako mendi martxa
Arratsalde berberean, ortziralean abiaturiko dispertsioaren kontrako eskualde-
ko mendi martxa ailegatu zen herrira. Herritarrek harrera egin zieten mendi
martxako partaideei eta alkateak hitz batzuk irakurri zituen. Arratsean Ekaitza
elkartean afaldu zuten eta herrian bertan lo egin zuten, biharamun goizean Le-
sakaranzko bidea hartuz.
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Hautetsiekin
lan saioa,
erakusketa eta
mahai-ingurua
izanen dira

TTIPI-TTAPA
BortzirietakoEuska-

ra Mankomunitateak,
Nafarroako beste hain-
bat euskara zerbitzuk
bezala, 25 urte bete di-
tu aurten. Urteurrena-
ren harira, hainbat eki-
men antolatzen ari di-
ra, urriaren 12tik 16ra,
Berako kultur etxeko
erakusketa-gelan.

Urriaren 12an, lan-
saioa hautetsiekin egin
gogo dute. Bortzirieta-
ko hautetsi guztiak el-
kartu nahi dituen saioa,
UEMA eta Euskara
Mankomunitateaelkar-
laneanantolatzenaridi-
ra. Ekitaldi itxia izanen
da hau, bortz herrieta-
ko udal hautetsiei zu-
zendua.

Urriaren 12tik 16ra-
koasteosoanzeharera-
kusketaegonendaikus-
gai Berako kultur etxe-
an, UEMAren eta Nafa-
rroako euskara zerbi-
tzuen gaineko informa-
zioa duten panelekin.
GehienakUEMAkpres-
tatutakoak dira, eta ar-
nasguneen ideia jorra-
tzen dute. Arratsalde-
ko 6etatik 8etara ego-
nen da irekita jendea-

rentzat. Gainera, Toki
Ona institutuko ikasle-
ek ere irteerak eginen
dituzte erakusketara
goizez,UEMAkobi lan-
gilek gidatuta.

Urriaren16anmahai-
inguru irekia eginen da,
Berako Kultur Etxean,

Bortzirietako herri ba-
koitzeko ordezkari ba-
tekin: Arantzatik Men-
txu Peña, Beratik Ene-
ritz Rekarte, Igantzitik
Patri Arburua, Etxalar-
tik AxunMaia eta Lesa-
katik Eduardo Conde
izanen dira. Orain arte

egindakoazetahemen-
dik aurrera egin daite-
keenaz solastuko dira,
OskarGoñimoderatzai-
leakgidatuta.18:30ean
hasiko da mahai-ingu-
rua, eta ondoren ota-
mena eskainiko zaie
bertaratzen direnei.

GIZARTEA � URRIAREN 12TIK 16RAKO ASTEAN

Euskara Mankomunitatearen 25. urteurrena
ospatzeko hainbat ekintza prestatu dituzte

BORTZIRIAK
24 | HERRIZ HERRI

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskaltegiko matrikulazioa bultzatzeko Mintzodromoa
Bortzirietako Euskaltegiko matrikulazio kanpainari bultzada emateko asmoz,
Mintzodromoa egin zuten irailaren 18an Berako Beralandeta aretoan. Gisa ho-
netako ekitaldia lehen aldiz egin da Bortzirietan. 20 bat lagun elkartu ziren. Hel-
burua zen batez ere euskara ikasten ari direnak edo egunerokotasunean eus-
karaz hitz egiteko aukera nahikorik ez dutenak agertzea, baina euskaldun oso-
ak ziren bertaratutako gehienak, laguntzeko borondatez azaldu zirenak. Oso
eskertutadaudeEuskaraMankomunitatetiketaBortzirietakoeuskaltegitik, «bai-
na ea hurrengorako proportzio hori aldatzea lortzen dugun. Bortzirietan anto-
latzen den lehenengo Mintzodromoa zen, eta jendeari nahiko ezezagun zaio
oraindik ekitaldi mota hau». Mintzodromoak, bukatu eta gero, bakarrizketari
eman zion bide: arrakastatsua izan zen, orduerdiko saio umoretsuan jendea
gustura egon baitzen. Monologoaren ondoren, Beralandeta utzi eta parte-
hartzaileei pintxopoterako bale bana eman zitzaien, eta Berako ostatuetan ibi-
li ziren trago bat edan eta mokadu bat jaten. Mankomunitateak eta Euskalte-
giak espero dute matrikulazio-kanpainari bultzada txiki bat emateko balio iza-
tea ekitaldi honek. «Hobetzeko marjina badugu oraindik, eta ez dugu zalan-
tzarik datozen urteetan are eraginkorragoa izanen dela Mintzodromoa».

TTIPI-TTAPA
NafarroakoBertso-

zale Elkarteak bertso
eskoletan izenemate-
koaukerazabaldudu.
Gutxienez lau ikasle
beharko dira taldea
osatzeko eta hiruhile-
ko bakoitzeko 20 eu-
rokobratukodira. Es-
kualdeko edozein he-
rritan sortu daiteke
haur edo gaztetxoen
bertso eskola. Eguna
eta ordua izena ema-
ten dutenen artean
adostuko dira. Izen
emateko nafarroa@
bertsozale.com edo
estiarozena@hotmail.
com helbide elektro-
nikoetara idatzi edo
948 143747 telefono-
ra dei dezakete.

MALERREKAN HELDU
HASIBERRIENTZAT

Bertzalde,Malerre-
kan heldu hasiberri-
entzat 10 saioko ikas-
taroa eskainiko da.
Matrikula 20 euro or-
dainduko da (10 euro
langabe eta ikasleek).
Lekua, eguna eta or-
dua partaideekin ze-
haztuko da. Izena
emateko epea urria-
ren 8ra bitarte dago
zabalik, 948 451746
telefonora deituz edo
euskarazerbitzua@ma-
lerreka.infolocal.org
helbide elektronikora
idatziz.

BAZTAN-BIDASOA

Bertso eskolan
izen emateko
aukera zabalik
da aurten ere
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16 dantza
eskaini zituzten

Maider PETRIRENA
Dantza Jaialdia egin

zutenherrikodantzariek
irailaren19an.Zazpiga-
rrenurteada jaialdieder
eta polit hau antolatzen
dela eta ikuskizun pa-
regabea eskaini zuten,
giroz betea. Hamasei
dantza ezberdin dan-
tzatu zituzten. Emanal-
dia ttikienek ireki zuten,
NeskatxaketaTxalopol-

ka dantzak dantzatuz.
Ondorenkoxkorxeago-
koen txanda izan zen,
hauek ere bertze bi
dantza dantzatu zituz-
ten: Jokua eta Borobi-
la. Jarraian neska gaz-
tetxoen taldeak Mate-
lota dantzatu zuen; on-
dorenneskahelduekAr-
ku dantza. Sarrera eta
Txotisa,Arin-Latin,Zin-
tadantzaetaOrpopun-
ta dantzekin segitu zu-
en emanaldiak. Mutilei
ere beraien txanda ai-
legatu zitzaien Makil

handi dantzarekin. On-
dotik,Bercijana, Ziego,
San Isidro, Cortes eta
bukatzeko Gipuzkoako
jota izanziren.Zorionak

parte hartzaile guztiei
(dantzari eta musikari)
etanolaez irakasleeieta
eskerrakbertaratuziren
guztiei.

KULTURA � IRAILAREN 19AN

Dantza jaialdiaren
zazpigarren
edizioa ere
bikaina izan da

SUNBILLA

ARGAZKIA: ANA URROZ

Bederatzi ikasle berri eskolan
2015-16 ikasturteari hasiera eman diote 9 ikasle
berrik: Goitiko lerroanezker-eskuinUxoaArruabarre-
na,AnderSarratea,EnaitzAgestaetaAurkene Itur-
ralde. Beheitian, Sugoi Irazoki, Nahikari Gonzalez,
AinhoaArmendariz, IbaiMaritxalar etaMarko Igoa.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herreratarrak mendi bizikletan
Irailaren 19an Caja Ruralek urtero antolatzen duen
BTTmartxenazkenkarrera izanzutenHerreraanai-
ek Arazurin. Enekok seigarren postua lortu zuen
karreran eta sailkapen orokorrean. Argazkian age-
ri den Koldok, berriz, karrera irabazi zuen.

San Miguel Liga
irabazi du
Hondarribiarekin
Iker Mariezkurrena
sunbildarrak Honda-
rribiko Ama Guadalu-
pearraun taldeanpar-
te hartzen du azken
urteotan. Aurten, gai-
nera, joan den urtean
bezalaxe, San Migel
Liga irabazi dute hon-
darribiarrek. Zorionak
denei baina bereziki
Iker herritarrari.

Pertsonaia
Iker MARIEZKURRENA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Dantza jaialdian parte hartu zuten taldeetako batzuk.
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Urriaren 8an
proiektu honen
berri emanen
zaio herriko
talde eragileei
eta herritarrei

Marga ERDOZAIN
Agendaekimenaabi-

an jartzeko asmoa du
Udalak. Aurkezpena
urriaren8an,arratsalde-
ko 8etan Erakusketa
Aretoan eginen da. He-
rrian orain arte antola-
tutako ekitaldi ezberdi-
nak koordinatu eta in-
dartzeko asmoa abia-
puntu izanda, Udalak
agendaekimenarenaur-
kezpena antolatu du.
Kultur taldeak, kirol tal-
deak, komertziante tal-

deak,gurasoelkarteak,
gazte taldeak… deitu
dituudalakhitzorduho-
rretara.Agendarennon-
dik norakoa aurkeztu-
kodaetanorbanakoeta
taldeguztienekarpenak
jasoko ditu udalak. On-
doren, hilabetekoplan-
gintza adostu eta koor-
dinatuko da. Agenda
barrenean zinea, kirol
jarduerak, feriak, os-
pakizunak, antzerkiak,
bertsoemanaldiak,mu-
sika emanaldiak, ipuin
kontaketak, ikastaro-
ak…bildukodira.Agen-
da zabaltzeko eta he-
rritarrenganaailegatze-
ko sare sozialaz gain,
kartelak baita esku-pa-
perak edo biorrikoak
prestatukodira, hilabe-
tero etxe guztietara ai-
legatzeko.

GIZARTEA � EKITALDI EZBERDINAK KOORDINATUZ

Agenda
ekimena abian
jartzeko asmoa
du Udalak

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Eskoletako pilotalekuak Ezkurra izena du
Irailaren 18an herriak Koteto Ezkurrari eskainitako omenaldian ustekabe anitz
izan ziren: Maialen, alabak dantzatuko aurresku hunkigarria, Kotetorekin bate-
ra profesionalean hasitako kideen besarkada eta argazkia, zale sutsuen opa-
riak, familiaren izenean Juanik (amak) oparitutako gerrikoak… Horien ondoren
eta, familia argazkiak egin ondoren, pilotalekuko gibeleko paretean zegoen kor-
tina jautsi zuten eta bertaratu zirenen harridurarako Ezkurra pilotalekua izena
eta Kotetoren silueta agertu ziren (Ester Fernandez artista etamargolariak egin-
dako lana da). Xanti Uterga, alkateak, Doneztebe herriaren izenean, Kotetoren
profesionaletako ibilbidean egindako 25 urteak eskertu eta goraipatu zituen.
Akitzeko, bertako batzuen elkarlanez prestatutako bideoa pantailaratu zen,
erremontista honen bizitzari errepasoa eginez eta zoriontzeko agurrak bilduz,
batzuk aipatze arren: Uxue Barkosena, Ixabel Elizalde kontseilariarena, adin
guztietako erremontistak, herritarrak, familiakoenak… Txalo eta malkoen ar-
tean zoriondu zuen herriak txapeldun handia. Koteto berak, mikrofonoa hartu-
ta, omenaldia eskertu zien kantxan ziren guztiei, ondoren, lagunen artean os-
pakizun ederra burutu zuen 80 laguneko afarian mahaiburu eta protagonista
izanda. Eloy Garcia eta Julen Larretxea ere omenduak izan ziren gazte maila-
ko GRAVNI txapelketa irabazi dutelako.

UTZITAKO ARGAZKIA

Uterga eta Etxeberria III Nafarroako txapeldun
Xanti Utergak eta Joxe Etxeberriak irabazi dute Nafarroako Foru Komunitatea-
ren hamargarren erremonte txapelketa Urriza eta Patxi Olazarrek osatutako bi-
koteari irailaren 20an Zubiriko frontoian jokatutako finalean 40-39 irabazita. Ar-
gazkian finalistak ageri dira, antolatzaile, sari emaile eta Olazarren alabekin.

Udala sare sozialetan
Herritarrekiko hurbiltasuna areagotu nahian eta
Herriko Etxearen jardueraren gardentasuna bul-
tzatzeko asmotan udalak sare sozialetako pre-
sentzia indartu du. Facebooken: http://m.face-
book.com/doneztebekoudala. Twitter:@donezte-
beudala. Gmail: doneztebekoudala@gmail.com.
Horretaz gain, udalak duen web orrian hobekun-
tzat egiten ari dira eraginkorrago eta dinamikoa-
goa egiteko. Epe motzean .eus dominiora ere al-
datuko da.

Euskaltegiko matrikulazio kanpaina
Doneztebeko IKA euskaltegikomatrikulazio kan-
paina urriaren 2an akituko da. Maila guztiak eta
EGA edo C1 titulua eskuratzeko ikastaroak on-
line edo klase presentzialen bidez eskaintzen di-
tu euskaltegiak. Interesatuek 948 45 15 55 tele-
fonora deitzen ahal dute. Kanpaina girotzeko bi-
deoa ere egin dute.

� FLASH
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Urriaren erdian
hasi eta urte
hondarrerako
lanak akituko
dituzte

Arkaitz MINDEGIA
Urte hondarrerako

gasnaturala izatekoau-
kera izanen dute herri-
ko etxebizitzetan. Gas
Navarra enpresako ar-
duradunek eta herriko
alkateakeginzutenegi-
tasmoaren aurkezpena
irailaren 9an Herriko
Etxean, 60 bat ituren-
darren aitzinean.

Mari JoseBereaual-
katearekin batera, Mi-
quel AndreuGasNava-
rrakozuzendariaetaJu-
lio Laplana, enpresa
horretako azpiegiture-
tako ordezkaria izan zi-
ren aurkezpenean. Ho-
rren arabera, Gas Na-

varrak 5 kilometroko
hornidura-sareaeginen
dugasabanatzeko.La-
nak, urriaren bigarren
hamabostaldianhasiko
dituzteeta Iturengopro-
fesionalakaritukoomen
dira. Datozen bi urtee-
tan, herrian 120 horni-
dura-puntu baino ge-
hiago ezartzea espero
dute.

Bizilagunei gas na-
turalaren ezaugarriei,
erabilerei eta abantailei
buruzko azalpenak
eman zizkieten. Horren
arabera, ingurumena
gehien errespetatzen
duen erregai konben-
tzionala omen da gas
naturala, eraginkorrena
eta ekonomikoena iza-
teaz gain. Gaur egun,
Nafarroakobizilagunen
%90ak dauka gas na-
turalerako sar-
bidea, 124 he-
rritan.

GIZARTEA � IRAILAREN 9AN AURKEZTU ZUTEN

Gas naturala
sartzen hasiko
dira laister

ITUREN

ARGAZKIA: ITZIAR BAZTERRIKA

Joaldunen Egunean giro bikaina
Joare soinuek eman zioten hasiera Joaldunen egunari. Goiz goizetik Ameztiko
baserrietan barna ibili ziren joaldunak, trikitilari eta bertsolariekin batera. Pla-
zan herri kirolekin gozatu ondotik, bazkari batean bildu ziren Mikel Salaberri
akordeoilaria, Julio Soto eta JonMaia bertsolariekin eta herritarrekin. Giro ede-
rrean ibili ziren kantuan eta dantzan, goizeko ordu ttikiak arte.

Ba al zenekien
Irail erdialdeko haize bolada bortitzek Joaldu-
nen Egunerako jarritako karpa airatu zutela.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkatea eta Gas Navarrako ordezkariak, aurkezpenean azalpenak ematen.



Gazteek festa
egun polita
prestatu dute
aurtengoan ere

Fermin ETXEKOLONEA
Azkenurteetakoohi-

turari eutsizEuskararen
Eguna antolatu dute
gazteek. Urriaren 10en
izanen da egun handia,
baina bezperatik beste
zenbait ekintza interes-
garri plantatu dituzte.

OSTIRALA, URRIAK 9
•18:30eanpintxo lehia-
keta.

•20:00etanhitzaldiaAn-
dres Iñigorekin estal-
pean.

• 22:00etan mus txa-
pelketa Errandonean.

LARUNBATA, URRIAK 10
•10:00etanhasietagoiz

guztian zehar artisau-
ak herriko plaza ingu-
ruan. Gazta eta urda-
iazpikoarenpostua ja-
rr iko dira jendeak
apostu egin dezan.

• 10:30ean trikitilari eta
panderojoleekherrian
buelta emanen dute.

• 11:00etan joaldunak.
Ondoren joaldun za-
harrei omenaldia.

• 12:00etan herriko
dantzariak: Muxikoak.

•14:00etanherribazka-
ria bertsolariekin. On-
doren herri buelta.

•16:00etanhaurkrosa.
•18:00etanMikietaMo-
ko pailazoak.

•19:30eangaztaetaur-
daiazpikoaren zozke-
ta.

• 20:00etan TXAMU-
KOS Mariatxiak.

• 00:00etan Gaupasa
FAN&GO taldearekin.

Malerreka Kantuz
larunbatean

Malerreka kantuz
urriaren3an, larunbate-

an eginen dute Zubie-
tan. 12:00 ingurun pla-
zan gelditu eta herrian
itzuliaemanondotik,ha-

maiketakoa eginen du-
teLurdesElizalderenta-
loakdastatuz,udalaren
kontura.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 10EAN IZANEN DA

Euskararen
Eguna ekintzaz
gainezka dator

ZUBIETA
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UTZITAKO ARGAZKIA

Pentako Aliko Juanikorena eta Carmenen bisita
Aliko Juanikorenaren eta Carmen bere emaztearen bisita jaso dugu irailean. Be-
re familiaren eta lagunen ondoan berriro gozatu dute lur honetaz, bere jendeaz,
gastronomiaz eta berak hainbeste maite duen mus jokoaz. Aliko Pentako etxe-
an, 1937ko martxoan jaio zen. Zortzi anai-arrebetan bigarrena izan zen; haur-
tzaroa bukatu eta lanean hasi zen familiari laguntzeko. Ikatza egiten ibili ondo-
ren, egurra ateratzen ibili zen Euskal Herriko mendi askotan; neguko hilabete
gogorrek eta soldadutza Iruñean betetzeko deiak soilik eten zuten bere lana.
1963ko abenduaren 26an Estatu Batuetara lan hobe baten bila joan zen Wyo-
mingeko eta Coloradoko mugako lurrara, Cheyenne hiritik hurbil. Haizea, elu-
rra eta -20 ºCko hotza topatu zituen. Ardiak eta bazkak izan zituen lagun hu-
rrengo hiru urteetan, eta zerrakurez eta arrantxoetako mantenuaz arduratzera
pasatu zen gero. Urte batzuk beranduago eraikuntza-enpresa batek kontrata-
tu zuen Coloradon eta Carmen bere emaztea ezagutu zuen Greeley-en, Den-
vertik 100 kmra dagoen hiri txikian. David bere seme bakarra, Tisarekin ezkon-
dua, han jaio zen, baita bere bilobak Isaiah eta Isabella ere. Greeley-en bizi di-
ra Aliko eta Carmen. Laister arte Aliko, Carmen, David, Tisa, Isaiah & Isabella.

TTIPI-TTAPA
Aurtenhogeitabigar-

ren edizioa beteko du
Nafarroako Onddo eta
Zizen Egun haundiak,
Elgorriagako Kofradiak
antolatua.Urriaren4an,
Elgorriagaraetortzendi-
renek onddo eta ber-

tzelakoproduktuakdas-
tatzekoaukeraparega-
bea izanen dute.

I gande go i zeko
9:30ean ibilaldiaeginen
dutekofradiakokidebe-
riek Ezkurra errekaren
bidean barna. 10:00e-
tan meza ospatuko da,

Abesbatzak kantatua.
Ondotik kofrade berri-
en izendapena eginen
da. 11:00etan Zubieta-
ko joaldunak eta Do-
neztebeko Bearzana
txarangakoak karrikaz
karrika ibilikodira.Egu-
erdian,ohikokaxuela le-

hiaketa eginen dute
frontoian. Leku berean
artisauproduktuendas-

taketa eginen da, baita
onddoen zozketa eta
tonbola ere.

ELGORRIAGA
OSPAKIZUNAK � KOFRADE BERRIAK IZENDATUZ

Onddo eta Zizen Eguna
igandean ospatuko dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere onddoak dastatzeko aukera izanen da.



Tortilla eta
paella
dastaketan
lortutako dirua
Enaitz
laguntzeko
izango da

TTIPI-TTAPA
Aurtengo pestatan

ekitaldi asko eta des-
berdinak izan zituzten
Eratsunen: Lesakako
Elutxa txaranga, Caza-
huates mariatxia, pilo-
ta partiduak eta jotak
besteak beste. Goizez
etaarratsaldez jendeas-
ko ibili zenherrian.Hau-
rrek ere izan zuten on-
gi pasatzeko aukera
ugari: puzgarriak, egu-
rrezko jolasak, bazka-
ria eta Ines Bengoaren

ahotikentzundako ipui-
nak.

Lehiaketan eginda-
ko tortillak eta Paella
dastatzera ere herriko
jendeaskohurbilduzen,
etaeskertzekoadaber-
tan ateratako dirua E-
naitz Iparragirreri lagun-
tzekoizangobaita.Aipa-
tzekoa da Eratsungo
ume koadrila batek es-
kuz egindako bitxikeri-
ak saldu zituztela hel-
buru berarekin. Zortzi
tortillaaurkeztuziren le-
hiaketara eta Oxkar
Urrutia eta Klaudio Re-
tegi izan ziren irabazle.

Mus txapelketan,
berriz, hamabi bikote
aritu ziren. Juanito Es-
tangaetaAntonioTelle-
txea suertatu ziren txa-
peldun (bildotsa eta ar-
doa izan zituzten sari-
tzat) eta Carmen Des-

karga eta Patxi Ma-
riezkurrena azpitxapel-
dun (txuleta eta ardoa).

Udaletxearen izene-
an eskerrak eman nahi
dizkiete eratsundar eta

hurbildu ziren guztiei
pestetanpartehartzea-
gatik.

ERATSUN

OSPAKIZUNAK � HAINBAT EKITALDI EGIN ZITUZTEN

Giro sanoa eta
ederra izan zen
herriko festetan
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Ekitaldi bereziak eta jendetsuak izan dituzte aurten Eratsungo festetan.
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Eraikinaren
teilatua
konpondu eta
fatxada
txukundu du
Udalak

Fernando ETXEBERRIA

Irail hasieran, herri-
ko 8 haur Leitzako es-
kolan hasi ziren. Haur
kopurua handituz doa
eta 1999an ikasle falta-
gatik itxitakoherrikoes-
kola irekitzeko aukera

egon daiteke. Udalak
garai batean eskola
izandakoeraikinarentei-
latua konpondu eta
fatxada txukundu du.
Orain barrualdea ego-
kitzea falta da. Aurreal-
deanautoakuztekoeta
zaborra jasotzeko era-
biltzendenplazabatda-
go, jolasgarairakoapro-
betxa daitekeena. Ga-
rai batean 102 ikaslek
ikasten zuten bertan.

Ehizarako prest
Usoak ehizatzeko

eskopetak prestatzen

ari dira ehiztariak. Bat-
zuk aurreratu eta hain-
bat basurde harrapatu
dituzte dagoeneko.
Udaletxeak eta ehizta-
ri talde batek sarbide-
ak txukundu ditu auzo-
lanean,ekaitz indartsu-
en ondorioz hondatuta
zeuden zola eta bide

bazterrak konponduz
batez ere.

Bisitari andana
Uda honetako balo-

razioapositiboa izanda
herriko ostatuetan; Ba-
rranka ostatua, Matxi-
txulo aterpea eta lan-

detxeezberdinetan.Ka-
taluinia eta Valentziako
betiko bisitariez gain,
Andaluzia eta Madrile-
ko jendea ere gertura-
tu da aurtengoan. Eu-
ropako atzerritarrak ez
ezik, Amerika eta Asia-
koak ere izan dira uda
honetan Ezkurran.

EZKURRA

GIZARTEA � HAUR KOPURUA HANDITUZ DOA

Eskola berriz
irekitzeko
aukera egon
daiteke

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Juantorena familiaren bilera
Juantorena familiako 50 kide bildu ziren aurtengoan ere Barranka ostatuan.
Abuztuan hildako Maria Jesus oroitzapen bereziz ekarri zuten gogora, bilera
guztietara joaten zena. Herri ezberdinetako familiak elkartu ziren; Ezkurra, Era-
tsun, Leitza, Ezkio-Itsaso eta Beasaingoak. Duela urte batzuk Caceresen bizi
den familiar bat ere agertu zen.

Irail erditsuan
kolpe polita
atera da

TTIPI-TTAPA
Udahondarraeman-

korra izan da inguruko
mendietan eta onddo
kolpe polita eman zuen
irailarenerditsuan.Gal-
detu bertzela Artze au-

zokoMingotxekoXabi-
er Petrirenari eta ikusi
zeinen ederrak bildu zi-
tuen. Nagore eta Olaia
alabek hortxe dituzte
eskuarteanhartuak,hau
pentsatuz: «A ze nola-
ko onddoan harrapatu
duengure aitak!! Zorio-
nak!! Eta bazkari goxo
goxo baten zain geldi-
tzen gara e?».

DONAMARIA

GIZARTEA � NATURA EMANKORRA

Onddo ederrak
Artze auzoko
Mingotxera

ARGAZKIA: IZASKUN GOÑI
Nagore eta Olaia Petrirena, aitak bildutako onddoekin kontent.
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GIZARTEA

638 lagun
espero dituzte
Gorraitzen
Bazkidearen
Egunean

Fernando ETXEBERRIA

Irailaren 11an bilku-
ra egin zuen zuzenda-
ritza batzordeak eta in-
teres orokorreko gaiak
landu ziren, baita balo-
razioeta informaziobe-
rriaplazaratuere.Lehe-
nengo seihilekoan 10
ikastaro egin dira eta
azkeneko hiruhilekora-
koantolatutadaudene-
tatik,gutxienekopartai-
detzara iristen direnak
aterako dira aurrera.
Hurrengohitzaldiakon-
painia elektrikoen in-
gurukoa izanen da.

Urritik aurrera ikas-
taro ezberdinak izanen
dira: inausketaDonezte-
ben; lorezaintzaLeitzan;
dantza luzaketak Do-
nezteben; yoga Do-
neztebe, Leitza, Urda-
zubi eta Elizondon;
frantsesa Beran; proi-
ektudigitalakLeitzaeta
Donezteben eta ma-
rrazketa Donezteben.

Bidaiak
Iraila bitarte eginda-

ko bidaietan 1.854
bazkidekhartudutepar-
te.Kroaziarabi taldetan
zatituta 92 pertsona jo-
an ziren eta irailaren
14eanLezoetaHonda-
rribiara147.Lezokome-

zaren ostean, Herri Ki-
rolak ikusi eta ondoren
Hondarribian dagoen
Ardo ra j a t e t xean
bazkaltzekoaukera izan
zen. JoseAngelekgiro-
tutako dantzaldian go-
zatu zuten askok eta
bertze batzuk musean
jokatzen aritu ziren.

Irailaren 19an 28
mendizalekEratsunetik
hasietaOtsolarainodo-
an ibilbidea egin zuten.
Bertan piramide itxura-
ko iturri bat dago, na-
hiz eta idorteagatik ez
zuen urik. Paraje zora-
garri hauhamaiketakoa
egitekoaprobetxatueta
Eratsunera bertze bide
batetik itzuli ziren. Baz-
kalostean,hurrengour-
tekoapirileanDantxari-
nean ospatuko den eta
buletinean hobekiago
azalduko den euskal
kantuaren egunerako
entseguaeginzen.Ger-
takizun polit bat suer-
tatu zen: 47 urteren on-
doren, soldadutzako bi
kidek topo egin zuten
eta Tolare tenorrarekin
musika emanaldi zora-
garriaz gozatu zuten.

Urtea amaitu baino
lehen bidaia gutxi ge-
ratzen dira; urriaren
15ean 20 bazkide joa-
nen dira Tarazona eta
Tuterara,Gernikara207
etabazkidearenegune-
an Gorraitzera, 638.

Bernidormekohote-
lenprezioaasko igode-
la ikusita, hiru bidai
agentziatan eskaintzak
eskatu eta oso emaitza

onak jaso dira, guztiek
aurrerago aipatuko di-
renbeherapenakeskai-
ni dituzte eta.

Gabonetako loteria
prest dago. 2016ko bi-
daia, ikastaroetahitzal-
dien egutegia, berriz,
prestatzen ari da. Guzti
hau hurrengo buletine-
an argitaratuko da.

ARKUPEAK � ERRETIRATU TALDEAK

Azken hiru
hileko
ikastaroak
prest ditu

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Gazteluko zuloaz solasaldia
158 lagun bildu ziren irailaren 22an Doneztebeko
zineman, Gazteluko Sagardia familiaren desager-
ketaz eta heriotzaz La sima liburua idatzi duen Jo-
se Mari Esparzak emandako solasaldia aditzera.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Goitik beheiti, Arkupeak
elkarteko kideak Kroazian,
Lezon eta Eratsunen,
Otsololarainoko bidean.
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ARESO

Hasierako
prezioa 125
eurotan finkatu
dute

Juana Mari SAIZAR
2015urteko festetan

aizkora apustuan era-
bilitako egurra eta Pe-
rralekuko teilatukokon-
ponketaren ondorioz
gapirioeta txapekinsor-
tutakoa, lotebateanbil-
du eta enkantean ate-
rako du Udalak. Urria-
ren 5ean, Udaletxeko
Batzar Aretoan egingo
da lehenbiziko enkatea
14:00etan.Enkateaegin

ondotik,udaletxekotau-
lan iragarki bat jarriko
da. Bertan behin-behi-
neko esleidunaren ize-
naetaprezioerrematea
agertukodira.Enkante-
an zehaztutako kopu-
rua sesteatzeko esku-
bidea egongo da. Inte-
resa dutenek urriaren
9ko eguerdiko 2ak ar-
teko epea dute.

Sesteoa eginez ge-
ro,bigarrenenkantebat
egingo litzateke, ahoz,
urriaren 16an eguerdi-
ko2etanudaletxean.Ez
balitz sesteorik egingo,
behin-behineko eslei-
pena behin betikotzat
emango da.

DEIALDIA � URRIAREN 5EAN

Herri-aprobetxamenduko egur lote bat
enkantean aterako du udalak

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Giro bikaina kinto bazkarian
Irailaren 19an, 1959 eta 1964 urte artean jaiotakoek bazkaria egin zuten Pake
Toki Elkartean. 23 pertsona elkartu ziren, herrian bertan bizi direnak eta baita
Areson jaio eta kanpoan bizi direnak ere. Urriaren 17an 1955 eta 1958 artean
jaiotako kintoen txanda izango da.

ARANO

Konpostagai-
luak eskatzeko
aukera ere
izango da
bertan

Ainhoa ANSA
Konpostatzearenal-

deko apustua egin du
MendialdeaMankomu-
nitateak eta etxez etxe
egin zuten kanpainan
aranoarrekosoerantzun
ona eman zuten. Asko

izanzirenkonpostagai-
lua eskatu zutenak eta
orain, urriaren 2an ba-
natuko zaizkie konpos-
tagailuak.Egunberean,
ikastaro txiki bat ere ja-
sokodute,konpostano-
la egin erraz azalduz.

Bilera irekiadelaazal-
duduMendialdeaMan-
komunitateak eta hor-
taz, gaian interesaedu-
ki edota konpostagai-
luaeskatunahiko lukee-
nak bertara agertzera
animatu nahi dituzte.

HITZORDUA � 17:00ETAN

Konpostagailuak
banatzeko bilera
urriaren 2an

ARGAZKIA: ZIRABA PROIEKTUA

Urumea erreka ezagutuz, bosgarren herrigintza eskolan
Irailaren 19an, Ziraba proiektuko kidea eta Aranzadiko ikerlaria den Iñaki Sanz-
Azkuek etxeko txikienei zuzenduriko hitzaldi dibulgatiboa eman zuen Aranoko
Mendaratzen. Aparteko eguraldiak lagunduta, Iñakiren argazkiekin osaturiko
erakusketa izan zuten ikusgai Aranoko ume eta gurasoek. 14 argazkiz osatu-
riko bilduma Mendaratzeko arboletatik zintzilikatu zuten, Urumea erreka albo
batean zutela, paraje ezin ederragoan. Aranzadiko ikerlariak gidatuta, umeek
ibilbide txiki bat osatu zuten argazkiak ikusi eta hauei buruzko azalpenak en-
tzunaz. Eguna hamaiketako ederrarekin hasi eta bazkari bikainarekin bukatu
zuten. Giro aparta eta konpainia bikaina Urumeako naturaren altxor txikiez go-
zatu eta ikasteko! Hurrengo herrigintza saioan, urriaren 3an, izarrei begira
jarriko gaituzte Aranzadiko astronomia sailekoek.
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GOIZUETA

GIZARTEA � URRIAREN 6AN HASIKO DIRA ENTSAIOETAN

Helduen dantza
talderako mutilak
eskatu dituzte
Asteartero
eginen ditu
entsaioak
Umore Ona
helduen dantza
taldeak

TTIPI-TTAPA
Ez da Goizuetako

arazoa bakarrik, baina
herrian ere nabarmena
da,herriko festetanate-
razengoikoargazkiho-
rretan ageri denez. Be-
hin adin batera ailega-
tuta,dantzataldeauzten
dute mutikoek eta ho-
rrek hankamotx uzten
du taldea.Hortaz,urria-
ren 6an hasiko dituzten
entsaioetarako deialdi
berezia egin du Umore
Onahelduendantza tal-
deak: mutilak apunta-
tzea, alegia.Beraz, ani-
matu eta hasi dantzan!

Ordu eta erdiko en-
tsaioak, asteartetan
16:50etik 18:20era egi-
nen dituzte.

Dantzetanezezik,u-
rri hasieratik bestelako
ikastaroetan ere haste-
koak dira herriko hau-
rrak eta hain haurrak ez
direnak ere.

Denboraldi bukaera
Iskibin

Ohiturarieutsiz,Eus-
kal Jaiarekin itxi dute
denboraldia Iskibi kan-
pinean iraileko azken
igandean. Zortzigarren
edizio honetan ere he-
rri kirolak, talo jatea, to-
ka txapelketa eta triki-
tilariak izan dituzte.
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Bazkaria, futbol
eta pilota
partiduak,
dantzak...

JM BARRIOLA
Aurrera Elkarteak ur-

te asko daramatza he-
rrian kirol jarduerak eta
pestak antolatzen. Au-
zolana izan dute beti oi-
narri eta herriko eragile
bakarra izanzenurteas-
koan.Orain,herriko bes-
teeragileekinelkarlane-
anaritzendiraherriaribi-
zia ematen dioten eki-
menakantolatzen.Due-
la bederatzi urte hasi zi-
ren Aurrera Eguna os-
patzenetaaurten,urria-
ren3anizanendutepes-
ta. Goizeko 9etan diana
jokodutetxistularieketa
orduberean,BTTTalde-
ak gidatutako bizikleta
martxa ere abiatuko da
plazatik. 10:00etan Ki-
rol Jokoen eskutik fut-
bito partidua izanen da
plazan.11:00etan10ur-

tetik gorako gaztetxoek
bizikleta irteera egiteko
aukera izanen dute pla-
zatik abiatuta BTT Tal-
dekoekin. 11:00etatik
13:00etararokodromoa
eta zaldi ibiltariak anto-
latudituztegazteentzat.
11:00etanAurrerakopi-
lotarienpartiduakizanen
dira plazan. 12:00etan
Aurrerako dantzarien
saioa eta 13:00etan In-
cansables txarangare-
kinpoteoaizanendaher-
ritik. 14:30ean Aurrera-
ko bazkideen bazkaria
izanen da karrapean.
Ondoren ingurutxoa
dantzatukoduteetage-
ro Inkansables txarang-
aren erronda eginen da
buruhandiekin.Arratsal-
dean futbol partidua jo-
katuko duAurrerak Be-
ticasedanoirenaurkaAr-
kixkil zelaian.

Eguna bukatzeko,
21:30ean luntxa izanen
da Aurreran eta gero
Joxe Mendiza-
balen emanal-
dia.

OSPAKIZUNA � BEDERATZIGARREN URTEZ

Aurrera eguna
urriaren 3an
ospatuko da

ARGAZKIAK: JM BARRIOLA

Talo eguna eta Plazaolako Maratoi Erdia, batuketa bikaina
Eguraldi ederrarekin, jendetza bildu zen Udalak eta Plazaola Turismo Partzuer-
goak antolatutako talo egunean. Plazak itxura ederra hartu zuen: artoaren inguru-
ko erakusketak, baserriko tresna zaharrak eta animaliak ikusteko aukera izan zen
eta umeek behorrak tiratutako gurdi gainean ibiltzeko aukera ere izan zuten. Sa-
ralegi eta Villabona familiak taloak egin eta egin pasa zuten eguna eta Imotzetik
etorritako lagun batzuk ere, buztinez egindako labean jatekoak prestatzen aritu
ziren. Inguruko artisauek euren postuak jarri zituzten, denera 23. Taloarekin egin-
dako plater bereziak ere plazaratu zituzten Txoko, Musunzar, Iruso, Beatrizenea
eta Xarmart ostatuek. Talo lehiaketan 9 pertsonek parte hartu zuten eta irabazlea
Maite Sagastibeltza, leitzarra izan zen. Herri kirolen saioa ere izan zen. Eneko Sa-
ralegi aizkoran, JonLapazaran45kiloko fardoaaltxatzen eta JosebaSánchez700
kiloko harriari tiraka aritu ziren. Arratsaldean ere izan zen taloak dastatzeko auke-
ra. Ortzadar dantza taldekoek musika eta dantza tailerra eskaini zuten plazan eta
Torrea Libre dinamikaren baitan Torrean bertan bertso saio bikaina izan zen. Ta-
loez gain, kirolak ere garrantzia izan zuen irailaren 20an Leitzako plazan buka-
tu zelako Plazaolako Maratoi Erdia.155 lasterkariak parte hartu zuten eta 139
klasifikatu ziren. Ikusle asko bildu ziren herriko plazan jarritako helmugan. Bete-
luko Xabier Satrustegi eta Miriam Malón iruindarra izan ziren irabazleak.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Pontevedratik konposta-plangintza ezagutzera etorri dira
diputazioko eta udaletako hainbat ordezkari
NUPk antolatutako jardunaldi batzuetan eskualdeko hondakin organikoak kude-
atzeko ereduaren berri izan eta denbora gutxian lortutako emaitzek atentzioa
emanda, irailaren 9an, Leitzara gerturatu ziren Pontevedrako hainbat ordezkari.
Arantxa Iparragirre alkate-ohiak, Markel Azkargorta zinegotziak eta Joseba San-
chez Vermicam enpresako teknikariak lagunduta, Leitzako hainbat auzo-konpos-
ta gune eta hondakin begetalaren gunea bisitatu zituzten eta biohondakina ku-
deatzeko sistema honen berri jaso zuten lehen eskutik.

Ba al zenekien
93 lagunekpartehartuzutela irailaren11negin
zen Ur Festan. Gozamenez programaren bai-
tan, eskualdeko Gizarte Zerbitzuek, Leitzako
Kiroldegiak eta Andraizko Emakume Zerbi-
tzuak antolatu dute besta azken 9 urteotan.

?

Zine-denboraldia urriaren 2an hasiko da
Ari Folmanen El Congreso pelikularekin emanen
zaio hasiera zine-denboraldiari. Ostiraletan
22:30eaneta igandetan19:30ean izanendiraema-
naldiak. El Congreso urriaren 2 eta 4an egonen
da ikusgai eta urriaren 9 eta 11n The Grandmas-
ter, Wong Kar Wairen filma. Agenda atalean iza-
nen duzue aurrerantzean saioen berri.

� FLASH

LEITZA



Igandean
bertako
produktuekin
egindako luntxa
eta magoa
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
Hiruegunezospatu-

ko dituzte Anizen an-
tolatutako Arrosarioko
Amabirjinaren bestak,
larunbatetik astelehe-
nera. Bitxikerimoduan,
lehen aldiz hiru hiruren
kontrakomustxapelke-
ta jokatuko dute, zortzi
erregetara, baina ber-
tze hainbat ekitaldi ere
prest dituzte.

LARUNBATA, URRIAK 3
•11:00etanezkil jotzea,
eta altxaferoak herri-

ko trikitilariekalaiturik.
•11:30eanHerri-krosa:
haurrendako eta hel-
duendakoibilbidedes-
berdinak.

•12:00etanPuzgarriak.
•14:00etanPaella,pas-
tel eta bizkotxo lehia-
keta. Bazkaria.

• Ondotik Musa: Baz-
tango I. sei musean
txapelketa.

• 15:30ean Puzgarriak.
• 17:00etan Tirolina.
• 18:00etan Txokolate
jatea.

• 20:00etan Mutildan-
tzak eta gaita.

• 21:00etanBaztanZo-
pak.

• 00:30ean SALABE-
RRIrekin dantzaldia.

• AkitzekoXingar jatea.

IGANDEA, URRIAK 4
• 12:00etan Meza Na-
gusia.

• 13:00etan Otordua:
bertako produktuekin
egina.Argazkierakus-
keta lehiaketarat aur-
keztu diren argazkiez
osatua.

•18:00etan Imanol Itui-
ño magoaren ikuski-
zuna.

•OndotikHAUSPOLA-
RIEK taldearekindan-
tzaldia.

•AkabailanAfariaMen-
diarte Kultur elkarte-
an.

ASTELEHENA, URRIAK 5
• 11:00etan Mus Txa-
pelketa.

•12:00etanBuruhandi-
ak herrian barna ibili-
ko dira.

•OndotikHaurrekegin-
dako marrazkien era-
kusketa.

•14:00etanzikiro jatea,
Joxe Angel akordeoi-
lariak alaiturik.

• 17:00etan III. Boneta
jaurtiketa.

• 21:00etanJoxeAngel
akordeoilariarekin
dantzaldia.

• Ondotik Xingar jatea
eta suaren inguruan
kantaldia.

•AkitzekoGaizoa nieta
herriari itzulia.

BAZTAN

BESTAK � URRIAREN 3TIK 5ERA

Sei musean
txapelketa
eginen dute
lehen aldiz
Anizko bestetan
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Tirolina, haurren krosa, suaren inguruan kantuan eta mutildantzak, gan den urteko bestetan.

GAN-TORRI AUTOBUSA
Larunbat arratsean
eta goizaldean gan-
torri autobusa ibiliko
da herriz herri.

TTIPI-TTAPA
Erratzun uren ur-

emaria neurtzeko es-
tazio berria egiten ha-
si da Nafarroako uren
zerbitzua Baztango
udalarekin elkarlane-
an. Aforoguneak uren
kaudimena edo kau-
dala neurtzeko balio-
ko du eta uberroak
prebenitu ahal izate-
ko baliagarria izanen
da.

Aipatu estazioa
herriko zubitik 20me-
troratugaldeanbehei-
ti egonen da. Modu
bereanBaztangouda-
la larrialdi planaegite-
ko lanean ari da. Mo-
mentu honetan eredu
desberdinakaztertzen
ari da, planaren ezau-
garriaketaedukiakbe-
har bezala zehaztu
ahal izatekoetaondo-
tik, hala egin dadin
eman ahal izateko.

ERRATZUN

Uberroak
prebenitzeko
ur-emaria
neurtzeko
estazioa



Herri kirol
taldeak 25 urte
bete dituela eta
egin dute
estreinekoz eta
bi urtetarik
egiteko asmoa
azaldu dute

TTIPI-TTAPA
BaztangoBasaburu-

ko eguna ospatu zuten
lehenbiziko aldiz iraila-
ren 12an. Basaburua
herri kirol taldeak25ur-
tebetezituelaeta,egun
guztiko besta izan zu-
ten Berroetan.

Goizean mendi itzu-
lia izanzen,11etanmus

txapelketa. Bertan 16
bikotek parte hartu zu-
ten, eta txapeldunak
Anizko Aitor Azkarate
eta Iñaki Iantzi izan zi-
ren. Bazkal aitzinean
herri kirolak izan ziren.
Ondotikzikiro jatea izan
zuten,etabertanAlman-
doz, Berroeta, Aniz eta
Zigako jendea elkartu
zenmahai inguruan,148
lagun.

BazkalondoanAniz-
koAndoni Irigoieni her-
ri kirolen alde egin du-
en lan guztia eskertu
zitzaion,etaoroigarribat
eman. Akabailan dan-
tzaldia izan zuten Aus-
polariek taldearekin.

Giro ezin hobean jo-
an zen eguna. Balora-
zioa aski positiboaegin

zuten, eta Basaburuko
Eguna bi urtetarik be-
hin egiteko asmoa da-
goela adierazi duten.

Bizikletaldia
Herrianautoabehar-

rean bertze mugitu eta
ibiltzeko moduak bul-
katzeko Bizikletaldia
eginzenElizondon.Ho-
rren haritik, aurtengo
ikasturteanastezkenak
eskoletarat autorik ga-
be joateko egun beza-
la landuko dituzte.
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 12AN

Basaburuko
Eguna ospatu
dute lehen aldiz
Berroetan

TTIPI-TTAPA
Ikasturtea hasterako Baztango

udalakbereardurapekoeskolaerai-
kinetan hainbat mantenimendu lan
egin ditu. Lanik aipagarriena Arra-
iozko eskolakoa izan da, goitiko eta
beheitiko komunak berritu baitira
etabeheitikosolairuanparke flotan-
tea paratu eta dena margotu da.
Arraiozko lanek denera 11.584 eu-
roko kostua izan dute.

GainerakoanGartzaingoeskola-
kogaldarakonpondudaetagasna-
turalaaipatu ikastetxeratetaElizon-
doko eskolarat eraman da. Elizon-
doko eskolan euria egiten zuelarik

jolastokiaputzutzenzuenhodianze-
goen arazoa zein zen harpatu ahal
izan da eta konpondu ere bai. Ho-
rrek, printzipioz, jolastokia orain ar-
tio bezala putzutzea saihestu be-
harko luke.

Bertze eskoletan ohikomanteni-
mendu lanak egin dira. Lan hauek
udaletxekomantenimenduko langi-
leek eta enplegu sozialeko langile-
ek egin dituzte. Betiere, aurtengo
udan Irurita-Lekaroz eta Amaiurko
ur-biltegiekin izandakoarazoek,es-
koletako lanakegitekodenboraken-
du dute eta, horrek justu samar ibil-
tzea ekarri du.

HANDIENAK ARRAIOZKOAN EGIN DITUZTE

Hainbat mantenimendu lan egin ditu Balleko Etxeak
bere ardurapeko eskoletan

TTIPI-TTAPA
Almandozeko Artezelai parajearen ondoan, irai-

laren hasierako erauntsiek errepideko parrilla bete
eta gainezka eginarazirik errepidea harriz bete eta
handik ibiltzeaezinezkoaegin zuten.Baztangouda-
lak, parrilla eta errepidea garbitu eta xangeriak eta
kunetak ireki ditu. Modu berean, pausu kanadiarre-
ko parrillaren ondoan, aziendak pasatzeko balen-
goa paratu du.

Bertzalde, azkeneko asteetan Gartzainen Gas
Naturalasartzekolanakegindituzte.Ondotik,Arizte-
gi auzorat eramateko lanak eginen dira. Baztango
udalak Gas Naturaleko arduradunekin bilera eska-
tu du Baztangoiza alderat gas naturala eramateko
eskaeraegiteko.LehendabizikofasebateanArizkun,
Ordoki eta Erratzu aldera eta, ondotik, Amaiur eta
Azpilkuetarat.

IRAIL HASIERAKO EURITEEK HONDATU ZUTEN

Almandozko Artezelai inguruko
bidea berriz ere ireki dute

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Errotaren Eguna Amaiurkoan
Amaiurkoan ospatu da aurten Errotaren Eguna.
Errotako tresnen inguruko erakusketa egin zen eta
errotazainek gogotik egin behar izan zuten lana
bixitariak taloekin asetzeko eta azalpenak ematen.

MAITANE MARITORENAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Herri kirola, musa eta nola ez, mahai inguruko giroa izan zen Basaburuko lehen Egunean.
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Gazte eta
haurren
bazkariak
larunbatean eta
zikiro jatea
igandean

TTIPI-TTAPA
Lau egunez ospatu-

ko dituzte Gartzainen
Pilarika bestak. Egun
handiaastelehenarekin
suertatzen denez, or-
tziraletik astelehenera
asteburu indartsua iza-
nen dute.

ORTZIRALA, URRIAK 9
BEZPERA
•16:00etanTxupinazoa
eta ezkil jotzea, segi-
dan herri kalejira he-
rriko musikariekin.

• 16:30ean Mus Zimis-
te.

• 21:30ean Baztan Zo-
pak trinketean.

• 00:00etan Dantzaldia
OHARKABEtaldeare-
kin.

• 06:00etan Zinger ja-
tea.

LARUNBATA, URRIAK 10
HAUR ETA GAZTE EGUNE
• 11:00etan Haur joko-
ak.

• 12:00etan Dianak eta
argi soinuak herriko
musikariekin.

• 14:00etan Gazte
bazkaria Frantsenen
eta haurrena herriko
plazan.

• 16:00etan Haur joku-
ak.

• 18:00etan Txokolata-
da.

• 18:00etan Gazte jo-
kuak.

• 22:00etanHerri afaria
frontonian eta dan-
tzaldia MIKEL SALA-

BERRIrekin.
• Ondotik gaupasa Zu-
lo beltzen.

• 06:00etan Kantzon-
tzilo eta kulero laster-
keta.

IGANDEA, URRIAK 11
HERRITARREN EGUNE
• 10:30ean Dianak eta
argi soinuak herriko
musikariekin.

• 11:00etan Herritarren
arteko desafioa.

•12:30eanMezanagu-
sia.

•14:00etanZikiro jatea.
Ondot ik bo letuen
zozketa eta trofeoba-
naketa. Segidan dan-

tzaldia MIKEL SALA-
BERRIrekin.

• 22:30ean Afaria eta
ondotik gaupasa MI-
KELSALABERRIrekin.

•06:00etanSalto lehia-
keta.

ASTELEHENA, URRIAK 12
PILARIKA EGUNE
• 10:30ean Dianak eta

argi soinuak herriko
musikariekin.

• 12:00etan Meza Aix-
teiko Pilarika ermitan,
herriko txistulariekin
eta ondotik luntxa.

•19:00etanLOSTAJU-
DOSDELNORTEma-
riatxien emanaldia.

• 00:00etan Gaixoa ni
eta besten akabaila.

BAZTAN

BESTAK � URRIAREN 9TIK 12RA

Meza ez ezik
Mariatxiak
izanen dituzte
Gartzainen
Pilarika egunean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Gazte eta haurrek ederki pasatuko dituzte Pilarika bestak.

TXARTELAK
Baztan zopetako eta
zikiroko txartelak
Saioa eta Frantsenen
egonen dira salgai
urriaren 3a bitarte.
Txartelak ez dira
dataz kanpo ezta
telefonoz salduko.



Nafarroako 12
ikastolatako
gazteek proba
ezberdinak
eginen dituzte

TTIPI-TTAPA
NafarroaOinezek E-

rronka2015gazteei zu-
zendutakoekimenaaur-
keztu du. Erronka Ikas-
tolenElkarteaksortuta-
ko gazteendako herri-
aldekako lehiaketa bat
da. Helburua, Nafarroa
Oinez egunean ez ezik,
Hego Euskal Herriko
ikastolen bertze bes-
tetan ere 14 eta 16 ur-
teartekogazteenesku-
hartze aktiboa zein eu-
renarteko lehiaketaosa-
suntsua bultzatzea da.

Erronkaren bigarren
edizioa eginen da Eli-
zondoko Nafarroa Oi-
nezen, urriaren 18an.
Nafarroako12 ikastola-
tako gazteek hartuko

duteparteErronkan.Tal-
debakoitzak8kide iza-
nen ditu, 4 neska eta 4
mutiko, eta bi kapitain:
taldekopartaidebateta
ikastolako irakasle bat.
Taldeenosaketanbeza-
la, hemen ere genero
berdintasunaren alde
eginda;ondorioz,kapi-
taintzaemakumebatek
etagizonbatekkonpar-
titu beharko dute.

Taldeek Erronkan
gainditubeharkodituzten
probekikasleenabilezia,
indarra eta abiadura
neurtuko dituzte, eta
bertzetik, buruargitasu-
na, jakintzaorokorra eta
euskaltzaletasuna. Pro-
bakNafarroaOinezegu-
nerako egokituko diren
lauguneetangauzatuko
diraetabestanpartehar-
tzen dutenendako ikus-
gai izanendira.Lehiake-
taren finalak Txokoton
abiatu eta Elizondoko
Merkatuzelaian izanen
du akabera.

Talde txapeldunak,

Euskaltel-en babesle-
tzari esker 1.000 euro
eta 12 tablet eskuratu-
koditu,bigarrensuerta-
tzen den taldeak 600
euro eta hirugarrenak
400 euro. Dirua ikas
bidaiara bideratukoda.

BERRIKUNTZAK
Bi berrikuntza nagu-

si ditu aurtengo edizio-
ak.Batetik, JuanitoGo-
rriti eskultoreak sortu
duen Erronkalekukoa,
irabazleendako saria
izanen dena. Eskultura
haritz eta hagin egurrez
eginada.ArtelanakEus-
kalHerrikobaserririkza-

harrenean du jatorria,
1450.urteanOñatinze-
goenbaserribatekopie-
za baita. Baserriak su
hartu zuen, baina egur
hori ez zen erre. Gaine-
ra, duela 2000 urte bai-
no gehiago ereindako
ezkurbatetiksortuada.
Lekuko hau urtetik ur-
tera Ikastolaz ikastola
pasatukoda.Aurtengoa
irabazten duen taldeak
lekukoabere ikastolara
eramanen du, eta ber-
tan izanen du 2016ko
Nafarroa Oinezeko E-
rronkanbertze talderen
batek eskuratu artio.

Bigarrenberrikuntza

Erronkaren baitan an-
tolatutako Rural Kutxa
Bideo Lehiaketa da.
Ikastola bakoitzak bere
taldeaaurkeztekobideo
bat grabatu du eta irail
hondarrean bideo hau-
ek online bozkatzeko
aukera izanen dawww.
erronka.eusweb-gune-
an.Puntugehien lortzen
dituzten 3 bideoen egi-
leekOinezeguneansa-
ria eskuratuko dute.
Erronka 2015eko lehen
proba izan da bideoa
sortzeaeta taldebakoi-
tzari ranking orokorre-
rako hasmentako pun-
tuazioa eman dio.
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GIZARTEA � NAFARROA OINEZEN BAITAN

Oinez Erronkak
berrikuntzak
izanen ditu
Elizondon
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UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Gobernua ere Nafarroa Oinezekin bat
Nafarroako Lehendakari Uxue Barkosek eta Hezkuntzako kontseilari José Lu-
isMendozak IkastolenFederaziokoordezkaritzabat hartu zuten irailaren15ean,
eta ordezkari horiek datorren Nafarroa Oinezen 35. ediziorako gonbidapenak
eman dizkiete. Baztan ikastolak antolatutako besta urriaren 18an eginen da,
Elizondon. Nafarroako Ikastolen Federazioaren aldetik honako hauek izan zi-
ren: federazioko lehendakari Pello Irujo; Baztan ikastolako lehendakari Elena
Zabaleta eta zuzendari Iosune Ortega eta federazioko kide Josu Reparaz.
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120 bat
pertsonek
parte hartu
zuten

Iñigo IMAZ
SOSAlkerdiPlatafor-

mak Ondarearen Alde-
ko II. Ibilaldia antolatu
zuen irailaren 20an. Ibi-
laldian 120 pertsonak
hartu zuten parte. He-
rritarrekinbatera,Zuga-
rramurdi eta Baztandik
ere hurbildu ziren hain-
bat pertsona. Plazatik
atera eta lezeetarantz
abiatu ziren. Harrobian
FranciscoPerezCisquik,
lezeei buruzko azalpe-
nakemanzituen,Zelaie-
tako lezeetan izandako
triskantzak eta bertze-
lakoakaipatuz.Segidan,
mila urteko zuhaitza bi-
sitatu zuten. Malen Vil-
ches ingeniari agrono-
moa den herritarrak in-
gurugiroari buruzko hi-
tzaldiaemanzuen.Axu-
larren jaiotetxeanMarie
Denise Mackert ainho-
arraren azalpenak en-
tzun ahal izan zituzten.
Axular idazleospetsua-
ri buruz mintzatu zen.
IbilbideaPlataformaren
koloremorearekinmar-
katu zuten antolatzaile-
ek. Axularretik herrira-
ko tartean, trikitilariek
giroa alaitu zuten. Kul-
tur Etxean Ignacio Ba-
randiaran arkeologoak

hitzaldiaemanzuen,80-
90 hamarkadetan egin-
dakoaurkikuntzakazal-
duz, eta aurkitu diren
grabatu berriei buruzko
aipamen laburrekin.Ge-
naro Fagoaga herrita-
rrak egindako harrizko
oroigarria oparituz es-
kertuzutenBarandiara-
nen hitzaldia.

Maxu Fagoaga ki-
dearenhitzetan,SOSAl-
kerdi Plataformakbalo-
razioa hagitz positiboa
egin du. Herriaren inpli-
kazioa eskertzearekin
batera,hemendikanaur-
reragureondarearenal-
deko borrokan parte
hartzeradeituzuen. Izan
ere, ondare kultural eta
naturalarenbizirauteaez
da bermatzen ahal, ez
bada harrobian ezarri
nahi den ustiapen sis-
tema berr ia geldia-

razten. Zentzu horrena,
Cisquik bereziki esker-
tu nahi izan zuen, aur-
reko belaunaldiek har-
robiak egin ahal zituen

kalteakgutxitzekoegin-
dako lana.Besteakbes-
te, Pantxo Iribarren al-
kate izandakoak hartu-
tako neurriak.

URDAZUBI

GIZARTEA � IRAILAREN 20AN EGIN ZEN

Ibilaldi arrakastatsua egin zen
Ondarearen aldeko egunean

ARGAZKIA: INIGO IMAZ
Malen Vilches ingeniaria zuhaitz milaurtedunaren aurrean azalpenak ematen.

I. IMAZ
Ugarana elkarteak

ikasturte berria iraga-
rri du ohar baten bi-
dez.StretchingGlobal
Aktiboan bigarren ur-
tez parte hartu nahi
duenak izena eman
dezake oraino, nahiz
eta irailaren 28an ha-
sikodireneskolak.Kla-
seak asteartero arra-
tsaldeko7etatik 8eta-
ra bitartean izanen di-
ra. Lehen urtez hasi
nahi dutenek, lehenik
prestakuntza kurtsoa
egin beharko dute hi-
ruhilabetez,astelehe-
netan, arratsaldeko
6etatik 7ak bitartean.
Ikastaro honi urriaren
12anemanenzaioha-
siera, urtarrilaren 25a
bitartean.AkitzekoPi-
lates eta Zunba ikas-
taroak iragarri dira.Pi-
lates, urriaren 6an ha-
siko da, asteartetan
izanen da 18:30etik
20:00 bitartean, eta
20:30etik 21:30 arte.
Zunba berriz, aste-
azkenetan, urriaren
7tik aurrera, 19:30etik
20:30era.

IzenaemateaAnas-
tasireneaneginbehar-
ko da, 15 euro orda-
induz inskripzioarekin.
Bertan, ikastarobakoi-
tzaren salneurriak
kontsultatu ahalko di-
ra.

EMAKUME ELKARTEA

Abian dira
Ugaranaren
ikasturte
berriko
ekimenak

ARGAZKIA: I. IMAZ

Sutea Armuako etxe batean
Armuako Silvi eta Aitorren etxean sutea izan zen
irailaren 13an. Sutea garajean hasi zen, izotzgai-
luaren motorrak eztanda egin zuelako. Zorionez,
etxekoak ez zeuden garajean, eta kotxeak ere kan-
poan zeudenez, kalteak gutxitu ahal izan ziren.
Etxea garbitzen nahikoa lan dute orain.
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Elkarrekin
berendatu eta
kantaldia aditu
zuten museoko
auditorioan

Margari eta Koro
Har-eman elkarteak

antolaturik, irailaren
20ean Zugarramurdi,
UrdazubietaBerakoxa-
harrentopaketabategin
zen.

Aitzakia,BerakoSan
Josezaharetxetikhain-
bat lagun etorriko zire-
la izan zen. Hauek, le-
henbiziko lezea bisita-
tu zuten, eta gero Zu-
garramurdi etaUrdazu-
bikoekin batera beren-
datu zuten elkarrekin.
Ondotik, museoko au-
ditorioan kantaldi bat
aditzekoaukera izanzu-
ten.BerakoZaharEtxe-
koak aski kontent gel-

ditu ziren: «Gure lehen-
biziko topaketa izanzen
Zugarramurdiko jubilo-
tekako taldearekin eta
betidanikezagutukoba-
gina bezalako sentza-
zioa izan genuen», dio-
te TTIPI-TTAPAra bida-
litako ohar batean.

.
Ikastaroak

Aintzineko Ttipi-tta-
pan euskarako ikasta-
ro baten berri ematen
genuen, eta oraingo
hontan bertze bi hauek
aurkezten ditugu:

- Pintura ikastaroa,
CaminoEseverrikema-
nen duena, apezaren
etxean.

- Frantseseko ikas-
taroa, Marie Denise
Market-ekemanendue-
na.Ortziraletanhizkun-
tzaeskolakoazterkete-
tarako prestatzeko, eta
larunbatetanoinarrizko
mailan.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � IRAILAREN 20AN

Zugarramurdi,
Urdazubi eta
Berako xaharrak
egunpasan
bildu dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Los Duendes taldearen lehen kontzertua herrian
Pil-pilean dugumusika eta kantarien afera herrian. Duela hilabete batzuk, “Too-
matxa” taldearen berri ematen genuen, eta oraingo hontan, musika-bikote bat
dugu aipagai, Los Duendes. Ione Zozaia eta Agus Garmendiak osatzen dute
Los Duendes, eta rumba estiloa lantzen dute. Beren lehenbiziko kontzertua
herrian eman zuten irailaren 20an, eta hiruetan hogei bat lagun pasa agertu zi-
ren entzutera. Hurrengoa Bartzelonan emanen dute, azaroaren 7an, ONG ba-
tendako diru-bilketa baterako.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Zugarramurdi, Urdazubi eta Berako xaharrek elkarrekin xarmanki eman zuten eguna.



Urriaren 4an
Larreko gelan
izanen da

F. DOLOSOR
Zarena Zare lako

Paskal Lascanok zu-
zentzen duen dantza
konpainia eskuin eta

ezker ibiltzenari dagel-
ditugabeazkenbi ikus-
garriak aurkezteko gi-
san.Urriaren4ean, igan-
dean 17:30ean Zelda
presondegiari buruzko
ikuskizun hunkigarria
taularatuko dute Sen-
pereko Larreko gelan.
Ikusgarri hortan Hiru
Soinumusika taldeaere

ariko da, Libre Izan be-
re bigarren lana aur-
kezteko eta zenbait za-
ti elgarrekin eskainiko
dituzte gainerat musi-
kari etadantzariek.On-
doko hitz ordua urria-
ren 16an Hendaiako
Beltzenia pilotalekuan,
21:00etan izanen da.
Gaualdi horren lehen

parteanHendaiakoAke-
larre taldeakGurea ikus-
garria erakutsiko du.

Bertzalde, euskal
fandangoak, Asturias
etaGalizakodoinuaketa
urratsaknahastenditu-
en Herrikoa ikusgarria
apailatu du ere konpai-
niaberak.Urriaren11an
Arrangoitzen ospatuko

den Mutxikoen Egune-
an eta azaroaren 7an
Miarritzen eginen den
Lurrama azokan ager-
tuko dute 1950eko gi-
roa gogoratzen duen
dantza ikusgarria.

Ametsik ez dute fal-
ta taldeanetahorienar-
tean Hego Euskal He-
rrian dantzatzea...
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84 eta 81 urte
zituzten Nahika
etxeko jabeek

Franck DOLOSOR
Usaiazkanpokoger-

takari bortitzak samin
handiasortuduSenpe-
ren joan den udan izan
zenauto istripuarenon-
dotik bi herritar ezagun
zendudirelako.Akerre-
tako errotako Luisa
ahizpa eta koinatari bi-
sita egin eta Kanbon,
Ernes t e ta Jeanne
Etcheverry jaun ande-
reek istripubortitzapai-
ratu zuten abuztuan
etxerat itzultzen zirela-
rik. Kamioi batek pare-
an jozituenNahikaetxe-

ko jabeak. Jeanne kol-
pean hil zen 81 urtetan,
eta Ernest biziki larriki
kolpaturik helikopteroz
eraman zuten Baiona-
ko ospitalerat.

Jeannenehorzketan
Senpere eta Zuraideko
koralak elgarrekin aritu
ziren kantuz eta penan
gelditu diren seme-ala-
ba ttikiekxedeak irakur-
ri zituzten amatxi zena-
ren ibilbideagogoratze-
ko.

Bitartean Baionako
ospitalean egoera la-
tzan egon da Ernest
zonbait astezazkenha-
tsa eman arte 84 urte-
tan. Sortzez Donibane
Lohizundarra,berrikiar-
te maiz aipatzen zuen
ongi oroitzen zela ale-

manenokupazioa jasan
zuela Munduko Biga-
rren Gerla denboran
haurrazelarik.Bizikiatxi-
kiazeneuskarari. Jakes
anaia zena euskal irra-
tilari ezaguna izan zen
denbora batez kronika
laburrak euskaraz aire-
ratzenbaizituen Iparral-
deko irrati arras erdal-
dunean. Ernest zena
senpertarra zen errotik
etaherrikobozetanhau-
tagai izan zen zenbait
aldiz, Germain Ezpon-
da auzapez ohiarekin
eta baita ere geroago
abertzaleen zerrendan.
Gaurko egunean ere
herriko harat hunatak
aski hurbiletik segitzen
zituen.Fedehandikogi-
zonak gutitan huts egi-

ten zuenmeza eta kan-
tuz ematen zizkion es-
kerrak Jainkoari, bere
boz bereziarekin. Ban-
kuko langi lea izaki
1971an ez zuen batere
dudarik izan Senperen
sortu zen ikastola be-
rriaren diruzain kargua
hartzeko. Henri Duhau,
orduko idazkariak, go-
goan du oraino Ernest
zenaetabiakanaiakbe-
zala zirela. Duhauk dio
ikastola sortzean maila
handiko bi lagun arraro
izan zituztela: Delphine
Dunat andereño hele-
tarra eta Ernest Etche-
verry bera. 7 haurrekin
ireki zen Zaldubi ikas-
tola,hauenarteanHen-
rietaErnestensemeala-
bak. Ernest maiz ibil-

tzen zen eskean ikas-
tolaren alde Senperen
gertatzendirenauto ila-
rak baliatuz eta etxez
etxe ibiliz. Gisa hortan,
auto finantzaketaerdie-
tsi zuen lehen ikastola
izanomenzenSenpere-
koa eta 1974an Iparral-
deko lehen prefabrika-
tua erosi ahal izan zu-
ten. Duhau oroitzen da
ereErnestenkoinataze-
nakainitz lagunduzitue-
la bere orgak prestatuz
ihauterietanedo ikasge-
letakomaterialagarraia-
tuz. Urrats guzi horie-
tanurteetanbetielgarre-
kin ibili dira orain kol-
pezzendudirenJeanne
eta Ernest, Senperen
huts handia uzten du-
ten euskaltzaleak.

GERTAERAK � ABUZTUKO EZBEHARRA

Ernest eta Jeanne Etcheverry
senar-emazteak hil dira auto istripuan

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Hiru soinu musika taldea ere ariko da igandean Larreko gelako ikusgarrian.

KULTURA � ‘HERRIKOA’ ETA ‘ZELDA’ IKUSGARRIAK

Zarena Zarelako
konpainiak
herriz herri
dantzan
segitzen du

SENPERE
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OSPAKIZUNAK � BURUILAREN 12TIK 16RA

Herriak eta
gazteek besta
politak antolatu
dituzte
Fernando
Etxegaraik
irabazi zuen
Sara Korrika

Joana GERENDIAIN

Aurten ere Sarako
herriaketagazteekbes-
ta politak antolatu di-
tuzte.Nahizetameteoa
kaxkarra izan egunero
jende frango hurbildu
da plazara karro, ahate
joko, pilota partida,
dantzak ikustera eta
kontzertu eta kantaldi-
ak entzutera. Larunba-
tean Sara Korrikak an-
tolatutako lasterketa
egin zen, 136 korrikala-

rik parte hartu zuten 10
km-ko lasterkaldi ho-
rretan. Fernando Etxe-
garai beratarrak iraba-
zi zuen itzulia 42'48mi-
nutuz eginez, bigarren
JosebaLarralde43’18 ;
hirugarrenPhilippeBor-
denave 45’16 eta lau-
garren David Nesprias
46’09.EmazteetanMa-
non Dejan ailegatu zen
lehena54'22minututan,
bigarrenaGwenaelleBi-
dondo 56’34 eta hiru-
garrena Marie Noelle
Laugier 59’23.

Mendi ibilaldia
Minbiziaren kontra-

ko borroka sustenga-
tzeko «Octobre rose»

dela eta urriaren 18an
mendi ibilaldi bat anto-
latua da Saran. Bi ibi-
laldiproposatudira:bat
9 kilometrokoa (3 ordu)
eta bestea 7 kilometro-
koa (2 ordu). Bi ibilaldi-
ak 09:30ean abiatuko
diraplazatik, izenemai-
teak egun berean egi-
nen dira 08:30etik goi-
ti. 10 euroko parte har-
tzea galdegina da (ura,
lepoko eta zinta horni-
tuak).

Usoaren besta
Urriaren 18tik urriaren

25erausoarenastea ira-
ganendaSaran,horren
karietaraekitaldi frango
antolatukodira herrian.
Urriaren19an,Larrunen
usoaren kofradiaren
desfilea eginen da. As-
telehenean,20ean,arra-
tsaldeko 4etan Joko
Garbi partidaeta5etan
esku huska partida bat
jokatukodira frontoine-
an. Asteartean, 21ean,
arratsaldeko 6etan
Zazpiak Bat dantza tal-
deak ikusgarribatema-
nen du plazan. Aste-
azkenean, 21ean, goi-

zeko 11etan usotegien
bisita. Ostegunean,
SantaKatalinakokape-
ran arratseko 8:30ean
Erlauntza abesbatzak
kantaldibatemanendu.
Ostiralean, goizeanhe-
rriaren bisita eta arra-
tsaldean elizarena an-
tolatuak dira. Aste ho-
rretan zehar, «Usoaren
ihizia sarean» erakus-
keta ikusten ahalko da
turismobulegoan.Urri-
aren 15etik goiti herri-
ko jatetxeek beraien
menuetan usoa propo-
satuko dute.

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Sara Korrika lasterketako gizonezkoen eta emakumezkoen podiuma.
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HERIOTZAK
Evangelina Lopez Zubieta, Berakoa,
irailaren 10ean, 81 urte.
Antonio Alkaraz Goienetxea, Leitza-
koa, irailaren 13an, 79 urte.
Sagrario Biguria Iribarren, Elizondo-
koa, irailaren 13an, 98 urte.
MartinGardeSaharrea,Gartzaingoa,
irailaren 14an, 69 urte.
MiguelGamioEtxenike,Anizkoa, irai-
laren 15ean, 94 urte.
Isidro Zabaleta Zabaleta Txato, Lei-
tzakoa, irailaren 19an, 70 urte.
Justo Iñarrea Argain, Almandozkoa,
irailaren 24an, 77 urte.

Enara Aranberri Apezetxea,Goizue-
takoa, irailaren 15ean.
Ainara Hita Aranguren, Igantzikoa,
abuztuaren 23an.
LumaBrochard,Sarakoa, irailaren9an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Josu Taberna Telletxea eta Nerea
Mindegia Eleta, Igantzi eta Donezte-
bekoa, abuztuaren 29an.
JosebaUrrotzTelletxeaetaMarimar
Torres De Esteban, Urroz eta Berbin-
tzanakoa,abuztuaren29anGalarkoEs-
partzan.
Joseba Babaze Zabaleta eta Izarne
Zabaleta Caballero, Urroz eta Leitza-
koa, abuztuaren 8an Leitzan.
Saioa Taberna Etxeberria eta Aitor
Ibarra Murelaga, Goizueta eta Lekei-
tiokoa, irailaren 11n.
Jean Claude Moll eta Maria Encar-
nacion Gutierrez Castro, Algeria eta
Irungoa, Etxalarren irailaren 19an.
Mikel Arsuaga Alda eta Ainhoa Al-
tzugarai Almandoz, Ibarra eta Lesa-
kakoa, abuztuaren 29an.
Ignacio Urbiria Fernandez eta Mar-
ta Ollokiegi Aristegi, Donostiakoak
Igantzin, irailaren 11n.

.

Beñat ETCHART VERDU
Urdazubin, 2011ko urriaren 6an

IV. URTEURRENA

Zeinen erraza den zutaz oroitzea
eta zeinen zaila, berriz, zu gabe bizitzea

ez dugu pentsatzen zutaz ahaztea,
baina bai, ordea, egunero zu maitatzea.

Beñat, espero dugu zauden lekuan
guretzako leku bat gordetzea.

Maite zaitugu.

AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA
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Hamar
probetatik
bortz irabazi
zituen

TTIPI-TTAPA | ELIZONDO
NafarroaGaraiak ira-

bazi zuen irailaren19an
Elizondoko laxoa pla-
zan jokatutako Herrial-
deen arteko herri kirol
txapelketa. Normalean
zazpi herrialde izan be-
harko lukete, baina Be-
henafarroak eta Zube-
roak ez zuten talderik
aurkeztu. Txapelketa
hasi baino lehen,minu-
tuko isiluneagordezen,
hainbat urtez zinegotzi

etaNafarroakoHerriKi-
rol Federazioko lagun-
tzaile izan zen Martin
Garderen omenez.

Nafarrekhamarkiro-
letatik bortzetan iraba-
zi zuten. Honela, kox-
kor biltzen, Berriozarko
Eder Goldarazena izan
zen bizkorrena; txinge-
kin Mielanjel Sukuntza
leitzarrak ere 5 puntu-
ak lortuzituen; zaku las-
terketan ere Berriozar-
ko Oier Aizkorbe, Os-
kar Aguas eta Carlos
Santamariak lortuzuten
irabaztea;sokatiran,Le-
sakako Beti Gaztek
ezustea eman eta Aba-
diño faboritoari nagusi-
tu zitzaion eta arpanan,

Kañamares III.aketaEu-
giultzamarrekemanzio-
ten bosgarren garaipe-
na Nafarroari. Ingude
altxatzen bigarren izan
zen Josetxo Urrutia lei-
tzarra, aizkoran Dona-
to Larretxea bezalaxe.
Orga jokoan hirugarren
izan zen Iruñeko Alba-
ro Zugarrondo eta las-
to altxatzen eta harrija-
sotzen laugarren izanzi-
ren Amaiurko Iñigo
Goienetxe eta Etxalar-
ko Xabier Ariztegi. De-
nera, 40 puntu lortu zi-

tuenNafarroak eta gisa
honetara, bederatziga-
rren aldiz lortu du txa-
pe l a . Ha in zuzen ,
2002an lortuzuen lehen
aldiz txapela janzteaBe-
raneta2004tik2010era
segidan irabazi zituen
hurrengo zazpiak, tar-
tean 2009an Donezte-
ben. Geroztik, ez zuen
garaipenik lortu azken
lau urteetan, baina Eli-
zondon berriz jaun eta
jabe izan zen.

Gipuzkoa bigarren
izan zen, bi proba ira-

bazita, lasto altxatzen
eta harri jasotzen, 32
puntu denera. Bizkaiak
ere bi garaipen lortu zi-
tuen, aizkoran eta orga
jokoaneta31puntu lor-
tu zituen. Arabak garai-
pen bakarra lortu zuen,
ingudealtxatzenJonLa-
pazaranek lortu zuena.
Halere, sailkapen oro-
korrean,garaipenik lor-
tu ez zuen Lapurdiren
gibeletikgeldituzen.La-
purtarrek 22 puntu es-
kuratu zituzten eta ara-
barrek 21.

HERRI KIROLA � IRAILAREN 19AN ELIZONDON

Nafarroa garaile
herrialdeen
arteko lehian

ARGAZKIAK: XAGU-LESAKA
Nafarroako ordezkariak kontent, bortz urte beranduago txapela berreskuratuta.

Oihan
Larretxeak
maila galdu du

TTIPI-TTAPA |
Nafarroako lehen

mailakoaizkora txapel-
ketarenkanporaketa jo-
katuzuten irailaren20an
Uharten. Bederatzi aiz-
kolari aritu ziren lehian,
Ander Erasun aurtizta-
rrak ezin izan baitzuen
partehartu.Bortz lehen-
bizikoek urriaren 4an

Etxarri Aranatzen joka-
tukodenfinalerakotxar-
tela lortu dute: Floren
Nazabalek (14:33), Iker
Vicente (15:27), Juan
Jose Lopezek (15:41)
etaJonRekondo(16:03)
eta Ruben Saralegi
(16:26) leitzarrek lortu
dute txartela.

Ezusterik handiena,
beharbada,DonatoLa-
rretxea finaletik kanpo
gelditzea izan da, sei-
garren izanbaitzen; Ju-
len Kañamares zazpi-

garren izanzen,Mieltxo
Mindegia zubietarra
zortzigarren eta Oihan
Larretxeaberatarra be-
deratzigarren. Beraz,
MindegiaketaLarretxea
gazteak maila galduko
dute.Denaden,Minde-
giak Erasunen aurkako
jautsiera kanporaketa
eskatzeko aukera du.

BIGARREN MAILAKO
ARPANA TXAPELKETA

Nafarroako bigarren
mailako arpana txapel-
ketaere jokatuzenegun
berean Uharten. Ando-
ni Irigoien (Aniz) etaGu-
illermoEtxenike (Irurita)
suertatuzirentxapeldun
eta mailaz igoko dira.
7minutu eta 25 segun-

do behar izan zituzten
14 korte egiteko (horie-
tatik 4 zutik). Bigarren
BerriozarkoRaulMaiza
etaJoseLuisCano izan
ziren; hirugarren Ekaitz
Maritorena (Berroeta)
etaEneko Irigoien (Aniz)
eta laugarren Lander
Landiribar (Amaiur) eta
JosuZuñiga (Txantrea).

AIZKORA � URRIAREN 4AN ETXARRI-ARANATZEN

Donato Larretxea
ez da Nafarroako
finalean izanen

UTZITAKO ARGAZKIA

Nazabal, Vicente, Lopez, Jon Rekondo eta Ruben Saralegi, igandeko finalerako boskotea.
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Euriarengatik
egun bat
gibeleratu
behar izan
zituzten
partidak
Iruritan

TTIPI-TTAPA
Irailaren12an, larun-

batarekin, jokatzekoak
zirengaztetxoetagazte
mailako laxoa txapelke-
tenfinalak Iruritan.Azke-

nean, euriarengatik
igande arratsaldean jo-
katubehar izanzituzten.
Haur mailan, Donezte-
bek9-6 irabazi zionOiz-
ko taldeari eta gazte
mailan, Oizek 9-2 ira-
bazi zion Iruritari.

Ttikienak hasi ziren
larunbatean jokatzen,
baina Doneztebe Ak
Oiz-i 3-1 irabazten ari
zela, iganderakoutzibe-
har izan zuten. Emaitza
horrekin hasi eta Do-
neztebek segitu zuen
berenagusitasunarekin.

Azkenean 9-6 irabazi
zion Oizko laukoteari.
Doneztebeko taldean
Unai San Miguel, Mar-
kel Jabalera, Aimar Sa-
rratea eta Joseba Ben-
goetxea aritu ziren eta
Oizkoan, Xuban Ilarre-
gi,MikelMikelarena,Os-
car Ilarregi eta Aimar
Ariztegi.

Gazte mailan, erra-
zago nagusitu zen Oiz-
ko taldea, 9-2 irabazi
baitzion Iruritari. Iazbe-
zala,Oizko IoritzZelaie-
ta, Aimar Saldias, Zo-
rion Zelaieta eta Jon
Oiartzabal izan ziren
txapeldunaketa Irurita-
rekin,PabloDorregarai,
Iker Aleman, Asier Ma-

riezkurrenaetaUnaiAle-
man aritu ziren.

Txapelak eta sariak
banatzen JonOyarzun,
NafarroakoPilotaFede-
raziokogerenteaeta Iru-
ritako IosuPrimaritu zi-
ren. Iruritakoplazanber-
tanLaxoaElkarteakme-
rendu-afari bat antola-
tu zuen.

LAXOA � GAZTETXO ETA GAZTEEN TXAPELKETAK

Doneztebe eta
Oiz nagusitu
dira finaletan

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazte eta gaztetxo mailako finalistak, sari banaketaren ondotik.

30-20 nagusitu
zen Iruñekoa
irailaren 12ko
finalean

TTIPI-TTAPA
Urrizak buruz buru-

ko hirugarren txapela
jantzi du erremontean
eta Ezkurra eta Matxin
II.aren ondotik, gehien
lortu duenada. Irailaren
12an Galarretan Xanti
Utergadoneztebarraren
kontra jokatu zuen fina-
la. Hasieran, 14-12kora
arteberdindua joanzen,
baina azkenean 30-20
nagusitu zen Iruñekoa.

Sakean ez zuten ez
batek ez bertzeak min

handiegirik egin, baina
Urriza nagusi izan zen
piloteoan, 20 tanto egin
baitzituen eta 15 Uter-
gak. Sakearekin 4 tan-
toeginzituenUrrizaketa
2 Utergak.

Finalaren ondotik,
pozez gainezka ageri
zen Urriza, «finala mar-
kagailuak erakusten
duena baino gogorra-
goa izanbaita.Une txa-
rrak pasatu ditut, duela
hilabete batzuk ez ne-
kien txapelketa jokatu-
koote nuen ere eta ora-
in,aurrekotxapelakbai-
no gozoagoa da hau».

XantiUtergak,berriz,
Urriza txapeldun handi
bat dela onartu zuen.
«Azkeneko lau finalak

jokatu ditu eta horieta-
tik hiru irabazi, hori ez
da kasualitatea», zioen.
Halere, berak jokatuta-
kopartidarekinerekon-
tentgeldituzen:«Ligax-
kan bere kontra eman
nuen irudia hobetu na-
hinueneta lortudut.Ho-
be jokatu dut eta 14-
12ra arte partidan egon
naiz. Gero, segurtasu-
na emandion aldea lor-
tu du Urrizak eta nik a-
rriskatu behar izan dut
eta ez zait ongi atera».

EZKURRA ETA GRAVNIKO
TXAPELDUN GAZTEEI
OMENALDIA

Doneztebeko besta
ttikien baitan, Koteto
Ezkurrariomenaldiaes-

kaini diote, erremonte-
an eman dituen 25 ur-
teak eskertzeko eta be-
re izenaemandiotefron-
toiari.Gainera,berriki ju-

benil mailako GRAVNI
txapelketa irabaziduten
EloiGarciaetaJulenLa-
rretxea ere omendu zi-
tuzten.

ERREMONTEA � BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Urrizak hirugarrena lortu
du Uterga menperatuta

UTZITAKO ARGAZKIA

Uterga azpitxapelduna eta Urriza txapelduna, sariekin.
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Erakusketak
BERTIZ
‘Nire basorako
bozetoak’
Urriaren 1etik azaroa-
ren 2ra arte. Diana
Iniestaren erakusketa
ikusgai, Bertizko par-
ke naturalean. (Egune-
ro irekita: 10:30-13:30
eta 16:00-17:00etara).

BERA
‘Atzo, gaur eta beti’
Urriaren 2tik 4ra eta
9tik 11ra. Euskal
Artzainak Ameriketan
Elkarteak antolatuta,
Beralandetan. (Ortzi-
raletan 17:00-19:00
eta larunbat eta igan-
dean 11:00-13:00 eta
17:00-19:00.

Solasaldiak
BERA
Euskara Batzordearen
hausnarketa saioa’
Urriaren 3an.Beralan-
detan, 16:00etatik
18:30era. Xehetasunak
19.orrialdean.

ELIZONDO
‘Egur zertifikatua: gure
basoen etorkizunari
begira’

Urriaren 2an. Gonzalo
Anguitak hitzaldia es-
kainiko du, 20:00etatik
aurrera, gazteleraz.
Arizkunenean.

IRURITA
‘Aldaketa klimatikoa
txorien begietatik’
Urriaren 3an. 18:30ean
hitzaldia Jose Miguel
Viñasen eskutik Jaure-
gian, (gazteleraz).

IRURITA
‘Hegaztiekiko
maitasuna’
Urriaren 3an. Jose Luis

Gallegoren eskutik,
20:00etan gazteleraz,
Jauregian.

LEITZA
‘Hazien garrantzia
elikadura burujabetzan’
Urriaren 15ean.Hitzal-
dia, bideo emanaldia eta
tertulia. 19:00etatik aur-
rera, Atekabeltzen.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazteren argazki
lehiaketa’
Urriaren 31ra arte aur-

keztu litezke lanak.
Oinarriak 20. orrialdean.

Ate-irekiak
BERA
Bidaziren Alkaiagako
egoitzan
Urriaren 2an
Proiektua ezaguta-
razteko azoka berezia.
(18:00etan gazteleraz,
19:00etan euskaraz).

Ikuskizunak
SENPERE
‘Zelda’ eta ‘Libre izan’
Urriaren 4an. Zarena

Zarelako dantza
konpainiak eta Hiru
Soinu Musika taldeak
taularatuko dute
ikuskizuna 17:30ean
Larreko gelan.

Zinea
LEITZA
‘El Congreso’
Urriaren 2an, eta 4an
Ari Folmanen filma
ikusgai.

‘The grandmaster’
Urriaren 9an eta 11n
Wong Kar Wairen fil-
ma ikusgai. Ostiraleta-
ko saioak 22:30ean
eta igandetakoak
19:30ean.

ARANTZA
‘Denok akuriak’
Urriaren 25ean, do-
kumentala Baskulan
17:00etan.

Herrigintza
eskola
ARANO
Izarrei begira’
Urriaren 3an, Aranza-
diko astronomia saile-
koen eskutik.

Ospakizunak
BERA
Artzain Amerikanoen
besta
Urriaren 3an. Beran
ospatuko dute aurten
urteroko bilkura.Xehe-
tasunak 16. orrian.

ZUBIETA
Malerreka kantuz
Urriaren 3an.
12:00etan Zubietako
plazatik abiatuta.

LEITZA
Aurrera Eguna
Urriaren 3an. Xehe-
tasunak 34.orrian.

›
LESAKA | 2015.10.31
Beti Gazte Elkartearen argazki
lehiaketa

75. urteurreneko ekitaldien
baitan antolatu du Lesakako
elkarteak argazki lehiaketa.
Afizionatuek aurkez ditzake
lanak, urriaren 31ra arte.

Lehiaketak

ELGORRIAGA | 2015.10.04
Nafarroako XXII. Onddo eta Zizen
egun handia

Kofrade berrien izendapena, ar-
tisau produktuen dastaketa,
kaxuela lehiaketa, joaldunen bi-
sita, zozketak... egitarau oparoa
dute prest Elgorriagan.

Ospakizunak

SENPERE | 2015.10.04
Dantza eta musika uztartuko
dituen saioa Larreko gelan

ZarenaZarelakodantzakonpai-
niarenZelda ikuskizunazeta Hi-
ruSoinumusikataldearenazken
lanaz gozatzeko aukera izanen
da 17:30etik aitzinera.

Ikuskizunak

urriak 1 - urriak 15

PROPOSAMENA
ANIZ-GARTZAIN
Udazkenean ere besta!

Urriaren 3tik 5era os-
patuko dituzte Anizko
Arrosarioko Amabirji-
naren bestak. Aurten
gainera, bitxikeri mo-
dura, ohiko mus txa-
pelketari buelta eman
eta hiru hiruren kontra-
ko musa jokatuko du-
te, zortzi erregetara.
Gartzainen berriz, Pila-
rikak urriaren 9tik 12ra
ospatuko dituzte. Egun
handia astelehenarekin
suertatzen denez, lau
eguneko asteburu lu-
zea izanen dute.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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ELGORRIAGA
Onddo eta Zizen Eguna
Urriaren 4an. Xehe-
tasunak 28.orrian.

SARA
Kantarien eguna
Urriaren 4an. Sarako
kantariak elkarteak
antolatua. Xehetasu-
nak 38. orrialdean.

ZUBIETA
Euskararen Eguna
Urriaren 10ean.
Xehetasunak
28.orrialdean.

ETXALAR
Usategietako igandea
Urriaren 11n. Xehe-
tasunak 21.orrialdean.

BERA
Euskara Mankomunita-
teak 25. urte
Urriaren 12tik 16ra.
Hainbat ekintza
antolatu dituzte Berako
Kultur Etxean. Xehe-
tasunak 24.orrialdean.

BAZTAN
Nafarroa Oinez
Urriaren 18an.
Nafarroako Ikastolen
aldeko besta Baztan
Ikastolak antolatuko
du. Xehetasunak 4.
orrialdean.

SARA
Usoaren besta
Urriaren 18tik 25era.
Aste betez, ekitaldi
aunitz dituzte prest.
Xehetasunak 42.
orrialdean.

Bestak
ANIZ
Arrosarioko
amabirjinak
Urriaren 3tik 5era.
Egitaraua 35. orrialde-
an.

Arantzako udalak web gunea estreinatu du. He-
rriari buruzko informazio orokorra, zerbitzuak,

agendako hitzorduak, azken berriak, bisitarienda-
ko datu interesgarriak... jarri dituzte eskuragarri
modu argi eta erabilerrazean. Argazki eta bideo
galeria ere baditu eta bertan topatuko dituzue ber-
tzeak bertze, herrian izaten diren ospakizunen
irudiak. Bulego birtuala ere martxan jarri dute eta
horren bidez, katastro eta errolda datuen kon-
tsulta egin edota errolda eta katastro ziurtagiriak
online eskatzeko aukera ematen dute.

Neguko lehen elurteetan lez, egun eguzkitsue-
tan noizbehinka erortzen diren malutak lez,

eroriko dira hemendik aurrera Sirokaren kantu
berriak. Baina ez dira edonola eroriko. Single ba-
koitza bideoklip berri batetaz jantzita etorriko da,
bideosortzaile anitzen ikuspuntua eta estiloa is-
ladatuz eta era horretan maluta bakoitzari izae-
ra berezi eta aberasgarria emanez.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Taupaka, 2015

Malutak

Musika

SIROKA

Arantzako udalaren
web orria

Internet

ARANTZA.EU

JonBilbaoren zortzi ipuin hauek maisutasunez
idatzita daude; esaldi eta paragrafoak ten-

tsioak eta intentsitateak ohartzeke gora egin
dezan hurrenkeran jarrita daude. Hala, bada,
Biblia irakurtzen duten auzokideak zelatatzen
dituen bikotea, itsasertzean baratutako balea,
hildako amari bisita egiteko bidaia edota landa-
ko erretiroan ezagututako azeria gure bizialdiak
inguratzen dituen normaltasun auraren hauskor-
tasunaren ispilu dira. Bizitzan bezala, pertso-
naiek, ezustean, aurrera jotzeko haien baitan
dagoenarekin topo egin behar dute eta, era
batera edo bestera, kateatuta gelditzen dira hai-
en egunerokotasuna orpotik ateratzera etorri den
gertakizunari. Irakurlea ere, narrazioek bere bai-
tan sortuko dituzten oihartzunei kateatuta geldi-
tuko da.

Txalaparta, 2015

Kometaren eraginpean

Liburua

BILBAO, JON

GARZAIN
Sanmigelak
Urriaren 9tik 12ra.
Egitaraua 37. orrialde-
an.

Ibilaldiak
BAZTAN
Belateko itzulia
Urriaren 3an. Benta
Erreatik abiatuta
10:30ean. (euskaraz)

BERTIZ
Bertizko Jaurerria
Parke Naturala
Urriaren 4an. Jose
Luis Gallego eta Juan
Goñiren eskutik,
10:30ean hasita.

Kirola
ETXARRI-ARANATZ
Nafarroako lehen
mailako aizkora
txapelketa
Urriaren 4an. Etxarri
Aranazen jokatuko
den final handian es-
kualdeko aizkolariak
lehiatuko dira txapela-
ren bila. Xehetasunak
44.orrialdean.

BAZTAN
Nafarroa Oinez
Erronka
Urriaren 18an.
Nafarroa Oinez besta-
ren baitan. Informa-
zioa 38. orrialdean.

SARA
Urri arrosaren baitan
mendi ibilaldia
Urriaren 18an.
Minbiziaren kontrako
borroka sustengatze-
ko helburua du.
9:30ean abiatuko dira
eta izen ematea egun
berean egin behar da
08:30etik aitzinera. (10
euro ordaindu behar
dira).
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egin berri den parkea-
renondoan, 68m2kopi-
suaerrentanemannahi
da. Iruñera doan Villa-
vesarengeltokitikminu-
tubatera.Osoargitsua,
leihoguztiek kanpokal-
dera ematen dute. 2 lo-
gela, sukaldea, egon-
gela, komuna eta tras-
telekua ditu. 430€/hila-
betean. �680 129453.

BERA. Logelak eta
apartamentua errentan
emateko.�654385363.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

Elizondon lanean ari
den neska bat naiz eta
logela/pisuabilatzendut
errentan hartzeko hila-
betebatzuetarako.�618
207297.

GARAJEAK/LOKALA
errentan emateko

LESAKA. Lur azpiko bi
garajea errentan eman
nahi dira, Albistur karri-
kan bat eta Bittiria ka-
rrikan bestea. �618
962937.
BERA. Julio Caro Ba-
rojakarrikan10.ean,ba-
jera haundia errentan
eman nahi da. Hagitz
argitsua. Ura, arginda-
rra eta komun ttiki bat
dauzka.Prezionegozia-
garria. �948 630257.

ETXALAR. Larrapi l
Sarriku karrikan etxea
errentanemateko.Herri-
ko bista zoragarriak di-
tuen toki paregabea. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea,2egongela,des-
pentsa eta trasteleku
handia.Osoeguzkitsua.
�687766971/�672153
196.

ERATSUN.2bordasal-
gai, bere lurrekin. Goi-
zezdeitu.�620676886.

LESAKA. 98 m2ko pi-
suasalgai,3 logela,bai-
nugela, egongela, su
bajuarekin. Sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederra.Bizitzerasartze-

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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

ELIZONDO. P isua
errentan eman nahi da.
�639 419955.

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua errentan eman
nahida.Logelabat, jan-
gela-egongela, sukal-
deaetabainugelarekin.
Urbanizazioantenispis-
ta eta igerilekua ere ba-
daude. �647 237186.

LESAKA. Ote karrikan
pisua errentan emate-
ko. Sukalde elektrikoa
etabehekosua,ganba-
ra, balkoia eta bajera-
rekin. �943 633430.
BURLATA. Herri erdi-
gunean, kale nagusian

koprest.�609445769.
LESAKA. Pisua salgai,
herri erdian,eguzkitsua
eta oso ondo kokatua.
Hall, sukaldea, arropa
zintzilikatzeko tokia, 2
logela, egongela han-
dia, komuna eta traste-
lekua. Aukeran garaje
plaza, beste trasteleku
batekin. Igogailua ga-
rajeraino. Sarbideetan
oztoporikgabe.186.000
eurotan. �657708866.

ETXEBIZITZAK
erosi

ZONALDEAN. Etxea,
baserriaedobordaero-
siko nuke. Ez du inpor-
tazeinegoeratandago-
en. �626 226774.

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
1,205 € kiloa.

Zerramak:
0,410 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,92
1.koa 3,69
2.koa 3,53
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,20
1.koa 3,94
2.koa 3,77

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: 7,20/8,50
8-10 kilokoak: 7,20/7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 11tik 18ra bitarteko prezioak)
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ORONOZ.Egurraxehe-
tua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Bizikleta eliptikoa sal-
gai, VE710 markakoa.
Hagitz egoera onean.
Aldizkako edota erabi-
leratrinkorakobaliodue-
na. �637466118

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

DENETARIK
galdu/aurkituak

Belarrikoaparatuaedo
audifonoa galdu dut
Beran. Norbaitek aurki-
tzen badu, dei dezala
mesedez�948630765..

BERA.TokiOna institu-
tuko aparkalekuan gil-
tza pare hau aurkitu da.
Jabeak institutuko sa-
rreran galdetu dezake.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

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.

LURRAK/ORUBEAK
errentan hartzeko

SARA.Errentanhartzen
dira 45 antxu. Urri hon-
darretik maiatzaren le-
hena arte. � (0033)
652733188.

LANA
eskariak

LESAKA. Emakume
euskaldunak haurrak
zaintzen edo etxeko la-
nak egiten lan egin nahi
luke. �948 627534/
�679 578120.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN. 42 urteko ema-
kumea eskaintzen da
adinekopertsonakzain-
tzeko orduka edo inter-
na beza l a . � 644
879012.
Esperientziadun neska
eskaintzen da haurrak
zaindu, adinekoak
zaindu edota etxeko
lanak egiteko. Intere-
satuak de i tu �672
568522.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean zer-
bitzaria behar da. Fran-
tses pixka bat jakitea
beharrezkoa da. �948
599039.
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxeansukal-
daria behar da. Espe-
rientziarekin. �948
599039.
Elektromekaniko bat
behar da Baztan-Bida-
sokoauto tailerbatean.
Esperientziaduna.�699
454627.
Malerreka edo Bortzi-
r ie tan, eskualdeko
pertsona bat behar da
fruta-dendabatean lan

egiteko. Bidali curricu-
luma kifrut@gmail.com
helbidera.
LESAKA. Zerbitzari la-
neanaritzeko laguneus-
kaldun bat behar dugu,
AtxaspiOstatuan.�948
637536.
BERA. Ibardingo Beo-
laetxeanzerbitzariaeta
dendan laneanaritzeko
jendea behar da aste-
buruetan. Bidali Curri-
culum-ak
beolaetxea@gmail.com
e-Postara.
IGANTZI. Irrisarri Land
komunikazioan aritze-
ko pertsona baten bila
dabil.Hizkuntzaketako-
munikazioarloanespe-
rientzia izatea kontuan
hartuko dira. Interesa
dutenek: administra-
cion@irrisarriland.eshel-
bidera bidali behar du-
te curriculuma.
LESAKA. Atxaspi ho-
telean garbitzailea be-
har dugu. Interesa du-
tenek idatzi deitu �948
637536/� 647 456611
edo ida t z i ho te l a
@atxaspi.com.

MOTORRAK
salgai

Ibiza FR 1.8 Turbo ko-
txea salgai. 150 zaldi-
koa eta 2.004 urtekoa.
Egoera onean. �699
434008

Yamaha JOGR salgai
osoegoeraonean.6.300
kilometro ditu. �630
676740

ANIMALIAK
salgai

Leitzan hiru ahari sal-
gai. �626 660675.

ANIMALIAK
oparitzeko

Txakur bat oparitzen
dut. Labrador arraza-
koa. 5 urtekoa. �609
892282.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Diana Iniestarekin ikas-
taroak:Artea ingelesez
6-9urteartekohaurren-
tzat, Erratzun eta Oleo
pintura helduentzat,
ErratzuetaDonezteben
16 urtetik aurrera. Izen
ematea urriaren 15era
arte. Informazio gehia-
go, www.dianainiesta-
benedicto.com/oferta-
formativa,�659948926
edo dianainiesta@hot-
mail.com.

Ingurumen Zientzietan
LizentziatuanaizetaBi-
garren Hezkuntzan Ira-
kasle izateko Masterra
dut.LehenHezkuntza,
DBH eta Batxilergo-
an, Matematika, Na-
tur zientziak, Kimika,
eta Fisika eskola par-
tikularrak ematen ditut.
Interesik baduzu, deitu
inolako konpromisorik
gabe �637 992570.

DENETARIK
salerosketak

Saxofoibaterosikonu-
ke,haurrak ikastekoera-
bilidezan.AhalbadaYa-
maha yas modeloa.
�639 869312/ �948
610504

ERATSUN.Lurrekosua
salgaiberekristalerare-
kin. 150 euro. �948
615014/�618 328079.

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Akats Zuzenketa

Irailaren 17ko egunkarie-
tan argitaratu zen 7. Sek-
toreko UEFan Boron-
datezko Birzatiketaren
behin betiko likidazioa
hasiera batez onesteari
buruzko akordioaren ira-
garkia.
Honetan, akats batenga-
tik, ondokoa ez zen jarri:
Jendeaurreko informa-
zioaldian agiriaren aur-
kako alegaziorik ez aur-
keztuzgero,onespenhau
behin betikotzat joko da.
Espedientea jendaurre-
an izanen da hogei egu-
nez, dagokion iragarkia
–akats zuzenketa– NA-
On argitara ematen dire-
netik.

Bera, 2015.09.22

ALKATEA,
Josu Iratzoki Agirre
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo

20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Aunitz urtez
USOA! 30en
muga pasata,
bazoaz ttirriki
ttarraka! Ongi
ongi pasa
eguna eta muxu
haundi bat lanki-
deen partez!

Narbarteko MARTINTXO, UGAITZ eta
OIERrek, irailaren 22, 25 eta 26an
urteak bete dituzte. Zorionak etxe-
koen partez, berexiki Arene, Intza
eta Mikelen partez. Muxu eta
besarkada bana! Merendola goxoa
prestatu!

Aizoainen bizi den JANIRE REMIREZ
PERURENAk irailaren 29an 11 urte
bete ditu. Zorionak eta egun eder
bat pasa Iturengo amatxi, osaba-
izeba eta lengusuen partetik baita
ere aita-ama eta ahizpa Iraiaren
partetik. Besarkada haundi haundi
bat etxeko printzesari.

Erdi Baztandarra
izan arren,
Tuteran bizi den
mutil koxkorrari
muxu haundiak
familia guztiaren
eta, berexiki
aitatxo eta ama-
txoren partetik.

JARE MAIA AROTZENA lesakarrak 4
urte beteko ditu urriaren 5ean.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
familia osoaren partetik.

Lesakako JARE MAIA AROTZENAk 4
urte beteko ditu urriaren 5ean.
Zorionak eta 4 muxu haundi
denen partetik eta berexiki Orti,
Lexuri, Elorri eta Aiert lehengusu-
lehengusinen partetik.

Urdazubiko EKHI
JAURENA EIZAGI-
RREk urriaren
1ean urtea be-
teko du. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat atta-
tto eta amatto-
ren partetik.

JULEN ZELAIETAk
urriaren 8an
urteak beteko
ditu. Aunitz urtez
Sunbillako fami-
liaren eta berezi-
ki guraso eta
arrebaren parte-
tik. Ongi pasa.

Oronozko JOEL GARAIKOETXEA k 9
urte bete ditu irailaren 17an, zorio-
naaakkk zure familia guztiaren par-
tetik, besarkada haundi, haundi
bat. Ongi pasa zure eguna.

Aresoko ENARA
BARANDARAIN
MITXAUSek urtea
beteko du urria-
ren 3an! Zorio-
nak eta muxu
haundi bat pre-
xioxa! Segi orain
bezain bihurri...

Zorionak aitatxo! Elizondoko
MATTINek urteak bete ditu irailaren
23an. Ongi pastu egune ta muxu
haundi bet Eider ta Leiren parte-
tik.
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