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Gehigarri berezia � 23-30

ZUBIETA � 20
Euskararen Eguna
ospatuko dute urriaren 8an

SENPERE � 40
Oxtikenekoak Elkarteak
20 urte bete ditu

BAZTAN � 35/37
Herriko bestak
Anizen eta Gartzainen

SARA � 40
Lehen aldiz Kabalkada
plazan, urriaren 9an

Unai IANTZI

Koxkor biltzen, Euskal
Herriko txapelaren bila

ZOZKETAK � 50

Txartela egiteko deitu
948 63 54 58ra edo idatzi
info@ttipi.eusera.
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LEITZA ETA BAZTAN

Xabier Erasunen Bi langileak... argazkiak irabazi du erran.eus atariak anto-
latutako argazki lehiaketako epaimahaiaren saria. Hala, Itzaltzuko Besaro

landahotelean asteburuko egonaldia
irabazi du. Erabiltzaileen saria, berriz,

Etxalarko Bentan bi lagunendako
otordua, Pello San Millanen Baztango

erreketako lamiak argazkiak irabazi
du. Parte-hartzaileen artean

zozketatutako Baztango Zaporeak
produktuekin osatutako saskia
Jabier Larretxearentzat izan da.

� 42

ERRAN.EUS argazki lehiaketako saridunak

ERREPORTAJEA � 4-5

Autoa konpartitzeko bitartekoak eskaintzeko
Autokide eta Tartarkar zerbitzuak sortu dituzte
Baztanen eta Leitzan. Dirua aurreztu, kutsadura
murriztu eta bidaide berriak egiteko aukera
eskaintzen duten aplikazioak dira.

Autoa partekatuz

Tomas REKONDO | Lesakako musikaria eta okina

«Musika Banda familia bat bezala da»
Klarinetea eskuetan, Lesakako Musika Bandan urte
gehien egin dituen musikaria da Tomas Rekondo lesa-
karra. Aurten erran dio aio Bandari, baina «penarekin».

Hala ere, txistuarekin segitzeko asmoa badu. Musika
munduan egin duen ibilbideaz eta lehengo eta
oraingo kontuez solastu zaigu. ELKARRIZKETA � 3
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G. PIKABEA | LESAKA
Nola sartu zinen musi-
ka munduan?
Nireaitakmusikarakoafi-
zio haundia zuen. Orain-
dik buruan dut Santiago
Irigoien bizikletan zihoa-
lageldiarazizuela,etani-
ri solfeoa erakusteko
erranziola.Seibaturtere-
kin solfeoa ikasten hasi
nintzenSantiagorekin,eta
txistua jotzen ere berak
erakutsizidan.Klarinetea
jotzen beranduago hasi
nintzen, 12-13 urterekin,
Guillermo Agararekin.
Santiago herrian hagitz
maiteaizanduzen,baina
Guillermokere lanhaun-
diaeginzuen.Klarinetea,
tronpeta,saxofoia...mu-
sika-tresnaguztiakberak
erakutsi zituen, eguerdi-
tansolfeoaetaarratsalde-
tanmusika-tresnak.Mu-
sikarihaundiaizanduzen,
IruñekoOrfeoianbakarla-
ri eta Lesakako Musika
Bandako zuzendaria ere
izanzen.Zerrategikobon-
batxoakkenduta,solfeoa
eta instrumentuak era-
kusten hasten zen. Le-
sakak badumusikarekin
zerbait berezia.
Musika Bandan noiz
hasi zinen?
14 urte nituela, Manolo
Igoa eta biak hasi ginen.
Gogoandut hilabetepa-
rebatezesperoanegon-
duginelaklarineteakmol-
datzeraeramanzituztela-
ko.Orduan,musika-tres-
nak Herriko Etxearenak
ziren. 70. hamarkadatik
1980ra Banda desager-
tueginzen.Gero,Jabier

Igoarekin berriz hasi gi-
nenetaorainarteibilinaiz.
Urte horietan Musika
Bandaaunitzaldatuda?
Bai, aunitz. Garai hartan
irakasle bakarra genuen
etamusika-tresna guzti-
akGuillermok erakusten
zituen.Orain,musikaes-
kolan, tresnabakoitzeko
irakasleak daude. Maila
nabaridaetalehengoare-
kin konparatuz, ez du
deus ikustekorik. Orain
hagitz prestatuak daude
etahagitzongi jotzendu-
te.Gainera,garaihartan,
19-20batlagunizatengi-
nen eta orain 50 lagune-
tik goiti. Musika-tresnak
ereaunitzezhobeakdira
etaerrepertorioaridago-
kionez, oraingo gazteek
soinu-bandak eta hala-
koak nahi dituzte.

EtaaurtenMusikaBan-
dauzteaerabakiduzu...
Bai,geroetazailagoaegi-
ten zitzaidan klarinetea
jotzea. Klarineteak zazpi
zulo eta hogei giltza hur-
bil ditu eta behatzek tra-
baegitendidate,nahiga-
be ez ukitu beharrekoa
ukitzendut...Azkenaldi-
an,gaizkipasatzennuen
eta garbi dut gozatzeko
jobehardela.Penahaun-
diarekin, baina aurtengo
sanferminetan bukatzea
erabaki nuen. Halere, ai-
tzinetik zenbat aldiz hur-
bilduotenintzentelefono
ondora, Mikel Iriarte zu-
zendariariutzibeharnue-
laerrateko...Klarinetena-
gusia izanbeharrean,bi-
garrenetahirugarrenkla-
rinetejole izateko begira
ereibilinintzen,bainama-

kurrago,zailagoada.Eta
uzteaerabakidut.Eznu-
en deus erran nahi izan
hondarreraarte,etaazke-
neanmomentupolitaizan
zen.Nireizenaduenjota
jo zutenetamaitenaute-
la ere erakutsi zidaten.
Zure izena duen jota...
Incansables txarangako
JoaquinOrtegaCanariok
eginzidan,ezdakitzerga-
tik. Bandakoentsaioba-
tean, izenik gabekokan-
ta bat eman ziguten. Zu-
zendariak gustuko nuen
galdetuetaizenaparatze-
koerran zidan, Joaquin-
ekniretzateginzuela.Ha-
rritutagelditunintzen.Hu-
rrengoanberarekinsuer-
tatunintzen,etaizenapa-
ratu nion galdetu zidan.
Okinan semikproposatu
nion, biak okinaren se-
meakginelakoetaezetz
erran zidan, Tomas Re-
kondo izan behar zuela.
Klarineteaalatxistuau-
keratuko zenuke?
Biakgustukoditut,baina
igualklarineteakgehiago
beteizandunau.Klarine-
teakkantuguztiaerama-
tendu,etaniklarinetena-
gusia izandu naiz. Txis-
tuabainozailagoaereba-
da,doinupolitadubaina
gozoabezaindesatsegi-
na izan daiteke ongi jo-
tzen ez bada. Txistuare-
kin, berriz, beti bigarren
aritzea gustatu izandu
zait.Klarineteautzibadut
ere, txistuarekin segitu
nahi dut. Eta ahal dudan
guztian, Bandan lagun-
tzekoprestnago.Familia
bat bezala izandu gara.

Musikaria, okina, pilotazalea eta batez ere
Koteto Ezkurraren jarraitzaile sutsua, zazpi
seme-alaben atta... Zerrenda luzea osa
daiteke Tomas Rekondorekin (Lesaka, 1939).

Txistua eta klarinetea izan ditu musika-tresna
kuttunak eta klarinetea eskuetan Lesakako
Musika Bandan urte gehien ibili dena ere bera
da. 14 urterekin hasi zen eta aurten utzi du,

baina «pena haundiarekin». Tomas bera ez,
baina bere izena daraman jota hor izanen du
Bandak nahi duenerako. Eta Tomasek musika
maitatzen segiko du, baita txistua jotzen ere.

Tomas REKONDO | Lesakako musikaria eta okina

«Lesakak badu musikarekin
zerbait berezia»

ZER DA MUSIKA?
«Nire bizitzan aunitz
betetzen nauen zer-
bait da musika.
Orain ere, egunkaria
irakurtzerakoan
musika paratzen dut».

MAILA
«Gu hasi ginen
Musika Banda harta-
tik, gaur egungora
badago aldea, maila
nabari da. Orain
hagitz prestatuak
daude eta hagitz ongi
jotzen dute».

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Tomas Rekondo bere musika-tresna kuttunekin.
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Eneritz IRAOLA
Herrianzegoenbehar

bati erantzuna emateko
sortu dira bi zerbitzuak
«bidaiak planifikatze-
rako orduan herritarrei
baliabide bat gehiago
eskaintzea da helburua.
Baliabideak partekatu,
kontsumoamurriztu eta
bide batez, hausnarke-
ta eragitea». Hala azal-
du diote TTIPI TTAPAri
Juan Kruz Iriartek, Baz-
tango Udaleko zinego-

tziak,etaLeitzEkoKon-
tsumotaldekoMugikor-
tasun Taldeko kideek.

KONTAKTUAK LORTZEKO
BIDEA

Iragarki taulabatbe-
zala funtzionatzen du-
te Tartarkar eta Autoki-
dek.Bidaiabateginbe-
har eta autoa parteka-
tzeko interesa duten
pertsonei elkar ezagu-
tzeko aukera emanez.
LeitzEkoKontsumoTal-

deko kideek
aipatu dute-
nez«norberabe-
rekotxean ibiltzeko
eredu indibidualistari
pixka bat kontra egite-
ko modua ere bada».

HUTSUNE BAT BETEZ
Baztan eta Leitzan

garraio publikoak ez di-
tuasetzenherritarrekizan
ditzaketenbeharrak,mu-
gikortasun arazoak era-
ginez «autobusak ez

daude
orduro eta

ordutegiestu
baten arabera moldatu
beharra izaten da. Ikas-
leek adibidez, kanpoan
ikastekoautoabehariza-
ten dute edo bestela pi-
su bat alokatu». Gaine-
ra,Baztanen«herri bate-
tik bertzera joateko ere
ez dago eskaintza han-
diegirik». Autokide eta
Tartarkar-en bidez «ga-

rraio publikoaren aukera
eskasengatik mugatuta
dauden herritarrek erre-
kurtso bat gehiago izan
dezakete behar dituzten
bidaiakegiteko».Izanere,
webgunehaueieskerera-
biltzaileek «herritik edo
herriraautozegitendiren
bidaien informazio egu-
neratua izanen dute es-
kura, eta baita gidari
horiekin kontaktuan jar-
tzeko aukera ere».

DOAKO ZERBITZUA
Leitza eta Baztango

Udalek udal-aurrekon-
tuaren zati bat bideratu
dute Tartarkar eta Auto-
kideaplikazioakgaratze-
ko.Kudeatzekoorduan,
ordea, Leitzan LeitzEko
Kontsumo Taldeko bo-
luntarioekegitendituzte
mantentzeetaarreta-la-
nak eta BaztanenCom-
partirSLenpresarenes-
kuetan utzi dute ardura
hori. Bateko zein beste-
ko erabiltzaileek ez du-
te deus ordaindu behar
zerbitzuaerabiltzegatik.
Beste kontu bat da bi-
daia konpartituz gero
gastuakonpartitzea,bai-
nahori erabiltzaileenar-
teko kontua da, Tartar-
karetaAutokidekezdu-
te horretan zeresanik.

GIZARTEA � KONTSUMO ARDURATSUA

Autoan
elkarrekin
Baztanen ʻAutokideʼ eta Leitzan
ʻTartarkarʼ zerbitzuen bidez,
autoa partekatzeko aukera zabal-
tzen ari da

Autoen barrenera begiratuz gero, bost eserlekuetatik
lau hutsik doaz gehienetan. Ohituraz edo bidaia bera
egiten duen inor ezagutzen ez dugulako, agian?
Kontsumo-eredu horri buelta eman nahian, autoa
konpartitzeko bitartekoak eskaintzea erabaki zuten Baztan
eta Leitzan. Eta hala sortu dira, Autokide eta Tartarkar; dirua
aurreztu, aztarna ekologikoa murriztu eta bidaide berriak egiteko
aukera eskaintzen duten aplikazioak.

Herritarren eskari bati erantzunez, Baztango Udalak 2014an jarri zuen mar-
txanAutokidezerbitzua«IngurumenBatzordeakeginzionproposamenaUda-
lari eta interesgarria zela ikusita, zerbitzu hori kudeatzeaz arduratuko zen
enpresabat kontratatzeaerabaki zen»azaldudiguJuanKruz Iriartek,Baztan-
go Udaleko zinegotziak. Helburu nagusia «herritarren artean, autoaren
erabilera zentzuzkoagoa bultzatzea da, autoa konpartituz». Gainera, ener-
giakontsumoaetakutsaduragutitzeazgain,Baztangoherritarrei joan-etorrie-
tarako bertze aukera bat ere eskaintzen zaiela azpimarratu du «autoarekiko
menpekotasun handia dugu. Badira Elizondotik Iruñarako bidea egiten du-
ten autobusak baina ordutegiak motz gelditzen dira. Eta herrien artean ere
zerbitzu bat antolatzeko beharra zegoela sumatu genuen. Autokiderekin be-
har horiei irtenbidea ematen diegu». Denei irekia dagoen zerbitzua da eta
erabiltzaile kopuru polita du dagoeneko «2014tik honat, 110 pertsona in-
guruk erabili dute zerbitzua. Gehienak ikastera edo lanera joateko».

� Juan Kruz IRIARTE ı Autokide proiektuaz

«Baztanen garraio publikoak dituen hutsune
batzuk bete litezke zerbitzu honekin»
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GOGOETARAKO BIDEA
Zerbitzubateskaitze-

az gain, hausnarketara-
ko bidea ere ireki nahi
duteLeitzan«herribarre-
nekokotxearenerabilpe-
nari buruz herri moduan
pentsatzekobeharrada-
goela uste dugu.Oroko-
rrean, garraio-mota ez-
berdinek eragiten duten
energia-kontsumoaren
inguruanpentsatzeade-
nonarduradela uste du-
gu, eta horren inguruko
eztabaida beharrezkoa
iruditzenzaigu».Baztan-
go karriketan ere bada-
go zer aldatua «herri ba-
rrean egiten diren joan-
etorri laburretarako ere
autoahartzendugumaiz.
Horrekdakarrenarriskua-
rekin eta eragiten duen
kutsadurarekin».

OHITURA ALDAKETA
BEHARREZKOA

LeitzEko Kontsumo
taldekoen ustez, «kultu-
ra-arazo bat ere badago
hor. Norbera norbere
kotxean askatasun han-
diz eta erosotasun osoz
ibiltzengarelapentsatzen
dugu, beste alderdi ba-
tzukkontuanhartugabe:
kutsadura,gastua ...Pe-
trolioarenustiapenarekin
eta gasoilaren prezio
baxuarekin erabat lotua
dagoen eredua da hau».

ERRONKAK
Erabilera zabaltzeada

orain erronka nagusia
«herritarrenarteanetabai-
ta herrira etortzen dire-

nen artean ere. Horre-
tarako,barneratutaditu-
gun hainbat muga pus-
katzensaiatzeaezinbes-
tekoa izanen da: baka-

rrikbidaiatzeakdakarren
ustezkoerosotasuna,ohi-
koingurutikkanpokojen-
dearekinharremanaegi-
teko erreparoak...». Bai-

na muga horiek gaindi-
tuz gero, poltsikoari eta
ingurumenari mesede
egin eta solaslaguna
topa genezake.

Leitzako Udalak 2014an egin zuen parte-hartze
prozesuaren baitan jaio zen Tartarkar sortzeko
ideia. Zerbitzu interesagarria izan zitekeela iku-
sirik, Udala LeitzEko Kontsumo Taldekoekin
jarri zen harremanetan eta bertakoMugikortasun
Taldeaarduratudaekimenamartxan jartzeaz.«Bes-
te herri askotan bezala mugikortasunaren beha-
rramodu indibidualean konpontzendugu, horrek
ekartzen duen gehiegizko kotxe eta kontsumoa-
rekin.Gainera, eredu indibidual honekharreman-
sareak sortzeko aukerak murrizten ditu». Herri
barrenekokotxearenerabilpenariburuz«herrimo-
duan pentsatzeko beharra» dagoela uste dute
«orokorrean, garraio-mota ezberdinek eragiten
duten energia-kontsumoaren inguruan pentsa-
tzea denon ardura dela uste dugu, eta horren in-

guruko eztabaida beharrezkoa iruditzen zaigu».
Sarean dauden bestelako aplikazioekin alderatuta,
Tartarkar-ek badu berezitasun bat «anonimotasu-
na garrantzitsua da halako zerbitzu bat eskaintze-
an, lege aldetik eta arazorik ez izateko. Ezizen bi-
dezeginbeharzenerabiltzaileenkontaktua,etahe-
rriko toponimoen zerrendatik ateratako izenak era-
biltzea okurritu zitzaigun, hala herriarekin identifi-
katzeko eta, nork daki, toponimia pixka bat ikaste-
ko ere aplikazio hau». Arpe, Ansolitz txiki, Arribilla-
ga... dira erabiltzaile izen horietako batzuk.
Momentuz proba fasean daude eta pixkanaka ari
dira ikusten ze kasuistika gerta daitezkeen, «horren
arabera aplikazioan aldaketak sartzen ari gara: or-
dutegiekin, informazio osagarriarekin edo beste
kontu batzuekin lotutako aldaketak».

«Kotxearen erabilera arduratsuagoa egiteko
aukera da, herritik herriarentzat egindakoa»

� LeitzEko Kontsumo Taldea I TarTarKar proiektuaz

• autokidebaztan.compa
rtir.org webgunean

sartu.
• Zerbitzua lanera, unibertsitatera

edo

bidaian joateko baliatu nah
i den zehaztu.

• Aukeratutako bidaia egite
ko izena eman duten

pertsonak agertzen dira.

• Posta elektronikoaren bidez jarri ahalko zara

haiekin harremanetan.

• Haien lehentasunak zein diren, autorik duten

alaez,bidaiarenarrazoiaze
indenetabestehain-

bat datu ikusi ahalko dituzu autokideak erraza-

go topatu ahal izateko.

•Mezu elektroniko bat utzi
ahalko diezu zure us-

tez bidaia bera partekatzek
o.

� AUTOKIDE ERABILTZEKO PAUSOAK

«Norbera norbere
kotxean askatasun
handiz eta erosotasun
osoz ibiltzen garela
pentsatzen dugu, beste
alderdi batzuk kontuan
hartu gabe: kutsadura,
gastua...»

LeitzEko taldea
Tartarkar-eko talde
eragilea

«2014tik honat, 110
pertsona inguruk era-
bili dute zerbitzua.
Gehienak ikastera edo
lanera joateko»

Juan Kruz IRIARTE
Baztango Udaleko zinegotzia

• tartarkar.eus webgunean
sartu.

• Kontua sortu. Erregistra
tu benetako helbide

elektronikobatekin.Erabiltza
ileekmezubatjasoko

dute kontua martxan jartze
ko eta ezizen bat.

•Argitaratu bidaia. Gehitu
bidaia berria sakatu

eta bidaiaren datuak sartu
, edo bestela Nire bi-

daiak atalean bidaia editat
u eta argitaratu.

• Ikusi bidaiak.Bidaiak ata
lean ikus litezke egu-

neratuta dauden bidaiak e
ta baten bat interesa-

tuz gero, kontaktuan jartz
eko aukera irekitzen

da.
•Mezuak jaso eta erantz

un. Norbaitek mezu-

ren bat bidaliz gero, e-ma
ilean jasotzen da abi-

sua. Erantzuteko tartarkar.
eus-eko Jakinarazpe-

nak atalean sartu eta berta
tik erantzun behar da.

� TARTARKAR ERABILTZEKO PAUSOAK
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Jabier Larralde txistulariari omenaldia Arkupeak elkarteak
Duela hamabortz urteko San Migel bezperan Arkupeak elkartearen omenaldia
jaso zuen Jabier Larralde txistulari arizkundarrak. Horretaz gain, El Irunés aldiz-
kariak Urteko Bidasotarra ere izendatu zuen urte hartan. Ttipi-Ttapak eginda-
ko elkarrizketan aipatu zuenez, «1944an hasi nintzen txistua jotzen, 18 urtere-
kin. Orduan Felix atabalaria nerekin hasi zen. Amaiurren kontrata bat egin ge-
nuen igandero jotzeko. Igandero bazen soinua eta dantza laxoa egiten zen den-
bora heketan. Urteko 70 duroko kontrata genuen». Baina txistua jotzeaz gain,
«dantzak eta folklorea ondorengoei erakusketko lan handia egin dugu» zioen.

-Egunon!; -Berdin!; -Eginduk lo?; -Lo...?Zeba…?
- Ze ba... Egun on erran ezkero, “baita hiri/zuri ere”,
huen errangunia. Eta ondotik berriz: -“egin duk lo?”,
-“bai egin diagu, hik ere bai?”. Nik hori ikasi gura-
soei. Hara, nahigabe pixar bat nabari diat, gure baz-
terrotan ikasitako hainbat hitz eta erramolde galtze
bidean ikusirik. Errate baterako, komunikabide eta
eskoletan ikasitako “beraiek” hartu diagu “beurek,
eurek...” ordez. Ta “honezkero”, “gaurgero”...? “Ia-
da”?Noiz aditu hori Baztan-Bidasoan? Estalkia hitz
polita, “tapa”-kinestali.Puntazorroztenariotenauk?
Ez al huen “muturra”? Nik gustuko diat “Haundia”,
nonbait okerra izaki, “handia” ikusten diat idatzirik.
Eta “muturra” izatea?Gaztelerazko “tenermorro”tik
hartua, nik amatxiri “kopet zabala” ikasi nioken.
- Motel, hago lasai, hire gurasoengadik ikasi duken
euskara uste al duk dela txukunena? Hoaie nola
mintzo hituken orain 1000 urte! ETB2-an ikusi dit
berriki, euskal izen arrasto zaharrenak, ia milaka ur-
tekoak,gauregunekoEuskalHerritikehundakakmra,
Frantzia aldeko Pirinio magalean harrapatu omen
dizkitek, gaur egun euskaldunik ezten lekun!
- To, orduan eztik balio kezkatzik. Hizkuntza gauza
bizia dela ziotek, onartu beharko. Hasta gero!

Euskara jatorra

Nire txanda
Joseba URROTZ

Jose Ignacio AMELIVIA
Logroñoko margolaria

BerakoXII. pintura lehi-
aketa aire zabalean
irabazi zuen irailaren
18an, 900 euro esku-
ratuz. Bilboko Carlos
Espiga izan zen biga-
rren eta Jesus Mukar
Muruzabal hirugarren.

Mari Jose BARRIOLA
GUtik ZURA Zinemaldian

Leitzarrak zuzentzen
duen proiektuaren bai-
tan GUtik ZURA filma
DonostiakoZinemaldian
estreinatuzutenirailaren
23 eta 24an, Zinemira
atalean. Sarrera guztiak
agortu zituen.

Unai IANTZI
Koxkor biltzen desafioa Anizen

KoxkorbiltzenNafarro-
ako txapelduneta7he-
rrialdeen arteko txa-
pelketangaraile izanon-
dotik, bertze erronka
izanen du sorterriko
bestetan: 10 aniztarren
kontrabakarrikarikoda.

Eznaizarikokantaberaegunean80aldizentzu-
teak sortzen duen burukominaz, ezta zen-
bait esatarikdarabilten“euskalkiaren”egoki-

tasunaz… Baina beraien izena daraman irratiaren
ustez hau da gazte euskaldunen kezka nagusia?:
Kim Kardaxian edo bere kopia, zein gustatzen zai-
zugehiago?Nik, bederen, badakit zuen kezka zein
den: Hireadinarekin,ze (o…!)arihaizGazteaaditzen?

Gazteak eta Gaztea

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Xabier Lete zenaren kantua da Izarren hau-
tsa. Honela hasten da: “Izarren hautsa egun
batean bilakatu zen bizigai”. Esaldi horre-

tan, denboraren elipsi izugarria dago; esan nahi
dut Letek poesian egiten diren bihurrikeria horie-
tako bat egin zuela hura idatzi zuenean: uniber-
tsoa noizbait sortu zen, eta hartatik bizia formatu
gure lurrean. Ohartu ia-ia ez daitekeela hori baino
gehiago laburtu esaldi batean denboraren joana,
hain hitz gutxitan. Denbora saltoena maiz egiten
da pelikuletan ere. Entzuna nago Stanley Kubrick
izeneko zine zuzendari batek egina duela peliku-
labateandagoendenborasaltorikhandiena.2001:
EspaziokoOdiseaduize-
napelikulahorrek (1968).
Oso ezaguna da, eta te-
lebistanbehinbainoge-
hiagotanemandute.Ha-
s ie ran ager i du d i -
txosozko denbora salto
hori: historiaurrekogiza-
ki batek ikasten du he-
zur batekbalioduela ar-
ma bezala; gero, hezu-
rraaireantiratzendu,eta,
bat-batean, satelite bat
agertzen da zeruan, he-
zurra zegoen tokian. Zi-
nezuzendariakhorrekin
erakutsinahidugizakia-
reneta teknologiarenar-
teko joko bat (Interne-
ten leitu dut teknologia-
ren hori). Gizaki horrek
hezurra ibiltzen ikasten
duenean, beste gizaki
bathiltzendu (atakatzen
ari da edo defenditzen
ari da? Biak ematen du,
norbaitatakatzeneta te-
rritorioaberreskuratzen), eta filmarenakabilan, tek-
nologiak berak hiltzen du gizakia. Jainkozko mo-
nolitoa ere azkenean gizakiarena bezalako inteli-
gentzia batek sortua izanen dela pentsarazten du.
Gauza asko esaten ditu Kubrickek pelikulan, eta,
poesian bezala, zaila edo inposiblea da egile ba-
tek esan nahi duen guzia harrapatzea... Nire us-
tez, berak esan nahi duen gauzetako bat da tek-
nologiak ez duela mugarik. Gure herrian badago
makinak eskulana kentzen duela dioen adin han-
diko pertsona bat. Denak konforme egonen dira
izugarri buru argikoa dela. Ematen du teknologia-
rekin halako borroka bat izan duela bere bizian,
uko egin baitio auto bat izateari, tratore bat iza-
teari, motozerra bat izateari, niri iduritzen...

Makinak eskulana kentzen du

Markel LIZASOAIN

«Gure herrian
badago makinak
eskulana kentzen
duela dioen adin
handiko pertsona
bat. Denak
konforme egonen
dira izugarri buru
argikoa dela.
Ematen du
teknologiarekin
halako borroka bat
izan duela bere
bizian, uko egin
baitio auto bat
izateari, traktore
bat izateari,
motozerra izateari,
niri iduritzen…»

Zer da kalentura edo sukarra?
Gorputzeko tenperatura igotzea.Gorputzean infekzio-
ren bat dagoela adierazten du, eta haren babes-siste-
ma aktibatzen du.

Noiz erranen dugu sukarra badela?
Besapean hartutako tenperatura 37ºC eta 37,9ºC bi-
tartekoa baldin bada, febrikula izanen da. 38ºC tik go-
ra, berriz, sukarra hasten da.

Zer egin dezakegu?
Termometro batekin gorputzeko tenperatura begiratu
ondoren…

Sukarra izanez gero:
• Hotzikara duenari ez zaio arropa gehiago jarri behar.
Kendu arropa edo gainean dituen mantak. Ohean pi-
jama arinarekin egotea komeni da, eta lotarako oha-
zal edo koltxa fina jartzea. Hobe da pijama kotoizkoa
izatea, eta asko izerdituz gero, muda maiz aldatzea.
• Gelak fresko egon behar du, eta zenbait aldiz haize-
berritu behar da egun osoan.
• Likido hotzak edan behar dira, gaixoak onartzen ba-
ditu. Gorputzari on eginez gero, asko edan dezala.
• Beharrezkoa bada, medikuak emandako antitermi-
koak eman; haurra hobeki sentituko da, baina horiek
ez dute infekzioa sendatzen.
• Ez igurtzi alkoholarekin, okerrera eginen du eta.
• Ur epeletan bainatzeak eta ur epeletan bustitako be-
laki batekin igurtzeak mesede egiten ahal dio sukarra
duenari. Hori egitea botika bat eman ondoren izanen
da eraginkorra batez ere; bestela, tenperaturak gora
egin dezake berriz. Haurra ur epeletan dagoenean,
hozten utzi ura, gorputzeko tenperatura ere jaitsi da-
din.
• Ez eman inoiz botikarik medikuaren aholkurik gabe.

Pediatrarengana joan, baldin eta:
Haurrak hiru hilabete baino gutxiago baditu.
• Tenperatura 40° C baino altuagoa baldin bada.
• Sukarrarekin hiru egun baino gehiago baldin baditu.
• Haurraren egoera orokorrak okerrera egiten badu,
edo bestelako sintoma batzuk agertzen badira:
- Azalean orban gorriak (presioa eginda joaten ez di-
renak).
- Garondoan zurruntasuna.
- Konbultsio edo dardara.
- Arnasteko zailtasuna.
- Haurra oso haserrekor edo oso eroria badago.
• Gaixotasun kronikoren bat baldin badu: kardiopatia,
babes sistema ahula...

Zure osasun etxeko erizainarekin hitz egin deza-
kezu edozein zalantza izanez gero.

Haurren sukarra nola kudeatu?

Blanca LABIANO ILUNDAIN (Doneztebeko Osasun Zentroa)

� OSASUNEZ



Udal korporazioa
elizara?
Joxe Fermin LIZARRAGA LAZKANO
(LEITZA)

Askatasunez pentsatzeko
eskubidearenaldekoentzat,eli-
za eta botere zibila bereiztea
mendeetako borroka izan da.
Zoritxarrez (Espainiaren men-
pe izatearen beste zama bat
dela uste dut) Beti daukate
agintariek aitzakiaren bat be-
reizkuntza hori gauzatu ez da-
din. Ugariak dira bereizketa
ezaren adibideak; bat-batean
bururatzen zaizkit: Hezkuntza
publikoanerlijiokatolikoakbe-
ste ideologi guztien gainetik
doktrinatzekodaukaneskubi-
dea, gotzaingoak aukeratuta-
ko irakasleen zerrenda para-
leloak,hatzez izendatutako ira-
kasleei irakaskuntzakozerren-
da arruntetan balia ditzaketen
puntuak ematen dizkietenak
(non gelditzen ote dira berdin-
tasuneanlehiatubeharrekogai-
tasunak?);Zergetan,berriz,Va-
tikanoak eta estatu espainia-
rrakadostutakokonkordatua-
ren pribilegioak; azken urte
hauetanelizak jabetzanhartu-
tako eraikinak eta lurrak …

Pribilegioekberdinsegide-
zaten, erabilienetakoaitzakie-
tako bat usadioarena izan ohi
da. Usadio zahar horiek jen-
dearen borondatez sortu dire-
la esatea, berriz, tranpaegitea
da: Inkisizioa, Nazional Kato-
lizismoa … Neronek ezagutu
dut: igandeko mezetara, pro-
zesioetara,aitortzaegiteraere,
beldurrakbultzatuta joatenzen
adinguztietako jendea;norau-
sartzen zen duela berrogei ur-
te ateoa zela esatea? ni baino
zaharragoek ezagututakoa,
berriz …

Hogeita batgarren mende
honetan,badagaraia,gurees-
ku dagoen heinean behintzat,
bereizkuntzahori gauzatzeko.
Aurtengo Leitzako pestetan
elizarengaiakprogramatikkan-

po uztea, batik bat sinbologi-
koa, zentzuhorretanemanda-
ko pauso txiki bat iruditu zait.

Komunioa hartaraztea ba-
da zerbait, baina errotarriekin
hartaraztea…Hurrengogaiak,
beharbada,korporazioarenge-
hiengoaetasegizioaelizaraez
joatearen erabaki hori azkartu
besterik ez du egin izan. Bal-
din badakite, korporazioa ez
joatearenaurka idatzi dutenei,
azkenurteetan, txistulari, dan-
tzari, eta korporazioaren tar-
tean, elizako bidean sartu zi-
renguardiazibilak,beraienka-
buz edo konbidatuta sartu zi-
rengaldetunahinieke;etabiga-
rrenaukerabalitz,norketazer-
gatik, konbidatuta? Beharba-
da, joatearen alde diren asko-
ri ere interesatuko zaie eran-
tzuna.

Odol jariozko sukarra
(sukar hemorragikoa)
eta batzuetan bere
eragile diren akain
edo kaparretaz jakin
beharrekoa
Joxe Joaquín ORONOZ ZABALETA

Boladahonetakonotizigaia
izanik, orain dela gutxi Ttipi
Ttapanartikulu interesgarribat
azaldu da: “Zer egin kaparrei
aurre egiteko?” (669 zkia.
2016–09– 01. 7. Orria).

“Kaparrak kentzeko hauxe
egin” izenburua duen atalean
nire ustez garrantzitsua den
datu bat ez da aipatzen,
abeltzainarlotik ikasitakoa:Be-
hin akaina itsatsitakoan:

1. Lehendabiziko pausua
sukaldekoolioarekinbustitzea
da. Bost bat minutu igaro os-
tean, motelduta gelditzen da.
Horrela,askozzailagoadaakai-
na edo kaparrarenburua azal-
pean gelditzea. (Infekzioa bu-
ruabarruangelditzearekinhas-
ten baita).

Autokontrol pixka bat be-
harrezkoa da eta ez da tiraka
hasi behar olioarekin motel-
duarazi ezean. Moteldu gabe
dagoenean, ukitu hutsarekin
aurreko hankak lapa bezala
itsasten baititu haragian. Na-
hiago du sabela puskatzen u-
tzi, hankak haragi barrutik as-
katu baino.

2.Behinmoteldutakoan,ar-
tikuluanoso txukun lantzendi-
ren puntuekin jarraitu, beste-
ak beste, lymeren eritasunaz
aipatzen denarekin.

Agerratik eskerronez
Agerrako Besta Batzordea

BerriroereAgerrakobestak
pasatu dira. Aurten bereziak
izan dira, izan ere besta hau-
en buru, bihotz eta arima ze-
na,JabiertxoTelletxea faltage-
nuelako.Bestahauekberetzat
omenaldi bat izatea nahi ge-
nuen eta jaso dugun laguntza
guztiari esker, oraingoan ere
besta arrakastatsuak antolatu
ahal izan ditugu.

Bestak antolatzen, batean
etabertzean lanean,partehar-
tzen,diruz laguntzen,materia-
lautziz…modubateraedober-
tzera gurekin egon zareten
guztioi, gure eskerrik beroena
adierazi nahi dizuegu.

Besta hauek denen artean
egiten ditugulako, berriro ere
eskerrik asko eta hurrengo ur-
terarte.

Motxila solidarioa
errefuxiatuentzat
Josune NARBARTE ETXEGIA
(GOIZUETA)

Eskerrak eman nahi ditut,
aste honetan, ume errefuxia-
tuen alde, “motxila solidario-
ak”biltzen lagunduduzuengu-
zieri, eskerrak zuen boronda-
tea konpartitu ahal izan zute-
lako.

Kanpamenduan dauden
ume horiek, aurtengoan ere,
ez dute negu xamurra izango,
baina zuen, bufanda, eskula-
rruetazapeleiesker,hobekixio
egongo direla pentsatu nahi
dut. Haiek ez dute, ikasturte-
rik izango, baina zuen liburux-
ka,kuaderno,etamargoeri es-
ker, beraien momentu ilunak
momentu batzutan behintzat,
koloreztatuko dituzte. Kanpa-
mendukoumeekeskertukodu-
te. Irrifar bat beren aurpegitan
ikusteak mereziko du. (asko
balioko du).

Berrizere,eskerrikaskoDE-
NEI, batez ereGoizuetako Es-
kolako ume, irakasle eta gu-
rasoei. Guretzat “pixkot” de-
na beraientzako asko delako.
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Irakurleak mintzo

Bortxaketa edo hilketaren bat
ez du inorrek atsegin
pertsona batek bertzeari ezin
bere bizitza desegin
norbaitek inoiz bere buruari
gai honi buruz galdegin
hau dena alde batea uzteko
hainbat esfortzu ta alegin
edozein hizkuntz, edozein sexu
ezetzari ez uko egin.

Hainbat eraso jaso beharrez
zergatikan ez hitz egin
bortizkeririk gabe guztia
molda dezakegu berdin
ahaztu behar ditugu jada
ostiko, oihu edo min
besteentzako ez gara inor
ez sorgin eta ez panpin
ibil dezagun denak burua
hau azkena izan dadin.

Bortxaketa

Bota bertsoa
Ninbe URTXEGI URRA (Igantzi) • Doinua: Itsasoari begira

Baztan-Bidasoko 29. Bertsopaper lehiaketan 2. saria (11-14 urte)
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Prentsatik bildutakoak

«Desnutrizioa edo
malaria zuen haurra
ikusten zenuen goize-
an, baina arratsean
dantzan dena ematen.
Nola dauden eta gero
nola gozatzen duten,
ze alaitasuna!».
«Ezin dira hango gura-
so eta umeen arteko
erlazioak ulertu… Ez
da hemen bezala, han
bizirautea da kontua
eta arroz plater bateko
aukera badu guraso
batek berak jaten du
lehenengo».

Leire ELZAURDIA
Berako gaztea Kamerunen
GAUR 8 2016.09.10

«Turismoa goraipatua
da gaur egun. Baina
zer da turismoa?
Baztanen 10.000 bisi-
tari izan ditugu aurten.
Gero eta gehiago
datoz, baina sasoiko
enplegua da, preka-
rioa, hortik jende gutti
bizi da. Gainera, turis-
ta horietako batzuek
etxebizitza erosten
dute, ez dute bidera-
tzen alokairurako, eta
etxebizitzaren arloan
arazo larriak sortzen
dituzte».

Joseba OTONDO
Baztango alkatea
ARGIA 2016.09.18

Gaztea beti gazte?
Bai, azkeneanzenbaki batekezdu
horrelako garrantzia... sentitu eta
bizitzekomoduarenaraberakoada
gehiago.
Denbora librean zer egitea duzu
gustuko?
Dantzatzea eta musika entzutea
asko gustatzen zait eta baita lagu-
nekinegoteaetadenborapasaibil-
tzea ere.
Urtaro bat?
Urtaro guztiek badituzte bere be-
rexitasunak baina uda izan daite-
ke politena: eguraldi ederra, hon-
dartza eta oporrak tarteko gehien
gozatzen duguna.
Eguna edo gaua?

Planaren arabe-
ra,bataedo

bertzea.

Gartzainek zer du faltan?
Herriaribizitzaemangoliokenapla-
zan ostatu bat edukitzea izango
litzateke.
Eta zer du soberan?
Deus ere ez. Bertzela ez litzateke
Gartzain izanen.
Gartzaingobestetatikzerdagehien
gustatzen zaizuna?
Lehendabiziko eguna, zopak. De-
no egoten gara egun hori iristeko
zain eta giro aparta egoten da.
Baztango azken bestak dira...
Bai hala da eta nahiz eta herri txi-
kia izan giro ezin hobea egotenda.
Ezbazaraetortzendamutukozara!
Bidaiatzea gustuko duzu?
Noskibaietz!!Lekuezberdinakiku-
si eta jende berria ezagutzeko au-
kera ezin hobea da eta. Portugal
bisitatzea pila bat gustatuko litzai-
dakeetaMadrileraEl rey leon ikus-
kizuna ikustera ere bi aldiz pentsa-
tu gabe joanen nintzateke.
Zerbeharduzuzoriontsuizateko?
Niretzatzoriontasunaezdagogau-
za edo egite konkretu bati lotuta,
baizik etaegunerokobizitzakduen
xarmari..
Amets bat?
Erasmusera joatea, esperientzia
zoragarria izan daitekela uste dut.

11 galdera labur

� Maria TELLETXEA � Gartzaingo gaztea
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Logroñoko
Jose Ignacio
Amelivia izan
zen garaile

TTIPI-TTAPA
22 urtez egin gabe

egon ondotik, iaz be-
rreskuratu zuen Gure
TxokoakBerakomargo
lehiaketaairezabalean.
Aurtensegidaemaneta
hamabigarren edizioa
antolatu dute eta guzti-
ra hogeimargolarik be-
raien lanak aurkeztu di-
tuzte irailaren 18an.

Teresa Rey eta Car-
men Rey galeristek eta
Oaia Peruarena, Josu
UrtizbereaetaJuanCar-

los Olaetxea margola-
riek osatutako epaima-
haiak lana gogotik egin
behar izan zuen, aur-
keztutako lanen kate-
goria handia baitzen.
Azkenean, 900 euroko
lehen saria Logroñoko
Jose Ignacio Amelivia
margolariaren lanari
ematea deliberatu zu-
ten. Bigarren saria (600
euro) Bilboko Carlos
Espigak eskuratu zuen
eta 400 euroko hiruga-
rren saria, San Martin
de Unxeko Jesus Ukar
Muruzabalek. Hauetaz
gain, diru saririk gabe-
ko bi aipamen berezi
egin zituen epaimaha-
iak Piedad Santamaria
eta Mª Teresa Duranen

lanendako.
Aitor Elexpuru zine-

gotzia Udalaren izene-

an, Patxi Castillo Gure
Txokoako presidente-
ordea eta Lupe Mendi-

gutxia lehiaketaren an-
tolatzailea izanzirensa-
ri banaketan.

KULTURA � IRAILAREN 18AN

20 margolarik
parte hartu dute
aire libreko XII.
lehiaketan

BERA

URRIAREN 8AN

Kirol Eguna eginen dute Toki Ona kiroldegian
TokiOnaKiroldegianeta ingurue-

tan ospatuko da Berako Kirol Egu-
na urriaren 8an. Goizeko 10etatik
aitzinera hainbat aktibitate proba-
tzeko aukera izanen da, hurbiltzen
denedozeinentzat (saskibaloia,Ken-
po kai, herri kirolak edo, Urdibera-
ren eskutik, kirol zuzendu ezberdi-
nak: ciclo indoor, entrenamendua

suspentsioan,aerobika…GureTxo-
koak herrian barna ibilaldi bat
(11:30ean) eta bizikleta joku ezber-
dinak (12:00etan) ere proposatuko
ditu. Haur, gazte eta helduei zuzen-
dua dago. Berako Udal Kirol Ba-
tzordea osatzen duten kirol elkarte-
ek eta udal kirol zerbitzuak antola-
tu dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Margolari sarituak, epaimahaikide, antolatzaile eta sari emaileekin Iamotenean.
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Solasaldiak,
bazkaria, triki-
poteoa eta
kontzertuak
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
Go lda t z Be rako

Emakume Talde femi-
nistak lehen urtea be-
teko du eta urteurrena
ospatzeko hainbat eki-
taldi antolatu ditu urria-
ren 8rako.

12:00etan, IdurreEs-
kisabel eta Lorea Agi-
rrek Euskara eta femi-
nismoabidaidesolasal-
dia eskainiko dute Al-
tzatekoMerkatuPlazan
(euria eginen balu, Be-
ralandetan).

14:30eanbazkaribe-
getarianoa eskainiko
dute Gure Txokoa el-
kartean. Txartelak 15
eurotan salgai daude
Errekalde eta Botxo
ostatuetan. Erosteko
azkenegunaurriaren3a,
astelehena izanen da.
Bazkalondoan triki-po-
teoa eginen dute herri-
an barna. 20:00etatik
aitzinera Mice eta Ana-

riren eskutik kontzertu-
ak izanen dira Kataku-
ko terrazan.

Manttale Ttiki
ManttaleMendiLas-

terketa Taldeak Man-
ttaleTtikieskolarenden-
boraldiberri bati ekinen
dio urrian. 2016-17 sa-
soia antolatzeko gura-
soendako bilera infor-
matiboak eginen ditu
irailaren 30ean, Berako
Gure Txokoa elkartea-
ren Iamoteneko egoi-
tzan.Deialdia,ortzirale-
an 19:00etan izanen da
2004 eta 2010 urteen
artean jaiotako umeen-
tzateta19:30ean,2003
urteanedoaurretik jaio-
tako gaztetxoentzat.
Beraien seme-alabak
Manttale Ttiki eskolan
hastea nahi duten gu-
raso guztiak gonbida-
turik daude.

Esnearen Liga
Nafarroako Esnea-

ren Ligako Berako tal-
dearen hurrengo bilera
urriaren 10ean, astele-
hena 17:00etan eginen
duteBeralandetan.No-
la hasi elikadura osaga-

rriarekinbularraematen
dudan bitartean? gal-
derari erantzuna ema-
ten saiatuko dira. Bile-
ra irekiak eta doakoak
dira, interesa dutenen-
tzat eta haurrak ere on-
gietorriak dira.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 8AN

Lehen urteurrena
ospatuko du
Goldatz
Emakume
feminista taldeak

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Agerra mendi taldea Iparlan
Agerra Mendi Taldeak irailaren 11n mendi ateraldia egin zuen Iparlara (1.049
metro). Eguraldi zoragarria eta primeran pasa zuten, bidenabarkoan Aritzaku-
nen bazkalduz. 12 km luze eta 890 metroko desnibela duen ibilaldia egin zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat emanaldi Ertz 2016en baitan
Ertz-en baitan hainbat emanaldi eskaini zituzten irailaren 9tik 11rako astebu-
ruan, Ertz-Audiolabek antolatuta, Kultur Batzordearen eta Udalaren laguntzaz.
OrtziraleanGargara (Ibon RG & Miguel A. Garcia), Ainara Legardon eta Niño de
Elche aritu ziren. Larunbatean, Oier Etxeberriaren saioaren ondotik, Maialen
Lujanbio, Niño de Elche (biak argazkian) eta Beñat Achiary eta igande-
an Amorante, Ainara Legardon eta Niño de Elche.

Ba al zenekien
Nafarroako Artxibategi Nagusiak antolatuta-
ko Nafarroa, iparretik hegoramikroerakuske-
tazikloko lehenerakusketaBerakoherriaries-
kaini diola. Carlos III erregearen agindu bat,
Independentzia Gerran egindako grabatu bat
eta 1880ko Lore Jokoen kartela ageri dira.

?
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Azaroaren
10etik 30era
ikusgai jarriko
ditu
aurkeztutako
lanak

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteak

argazki lehiaketa anto-
latu du aurtengoan ere,
udalaren laguntzarekin.
Honela, nahi duten afi-
zionatu guziek har de-
zakete parte eta lanak
urriaren 31 baino lehen
aurkeztu beharko dira
Beti Gazte elkartean
(BehekoPlaza9,31770
Lesaka), gisa honetako
lehiaketetanohikoaden
sistema erabiliz.

Argazkiengaia librea
izanen da eta lau sari
emanendituzte.Lehen-
biziko saria, 350 euro
eta trofeoa izanen da
eta bigarrena 250 euro
eta trofeoa. Gainera,
herriko egileen artean
argazkirik onenari 200
euro eta trofeoa ema-
nen zaio eta sari bere-
zia,200euroeta trofeoa
izanen da kirol argazki-
rik onenarentzat.

Epaimahaiakazaroa-
ren 10ean emanen du
erabakia eta egun be-
rean hasita azaroaren
30era arte, erakusketa
izanendaBetiGazteel-
kartearen egoitzan.

LESAKA

KULTURA � URRIAREN 31 ARTE AURKEZ DAITEZKE

Argazki lehiaketa antolatu du
aurten ere Beti Gazte elkarteak

URRIAREN 6AN

Errioxara bidaia antolatu du San Fermin elkarteak
San Fermin jubilatu eta pentsio-

nisten elkarteak Errioxara bidaia an-
tolatu du urriaren 6rako. Heldu den
ortzegun goizeko 7:30ean abiatuko
dira autobusean eta Erreniegan go-
salduko dute; Arnedilloko merkatua
ikusi, Logroño bisitatu eta bazkaldu-
ko dute. Bazkalondoan, etxera buel-
tan, Garesen ere geldituko dira.

Izen-ematea jubilatuen egoitzan
egin daiteke urriaren 2ra arte, 30 eu-
roren truke, bazkarian haragia edo
arraina nahi duten zehaztuz.

Bertze aldetik, aurten 85 urte be-
teetaUrrezkoedoDiamantezkoEzte-
iak (50edo60urteezkondurik)omen-
tzeko ospakizuna ere prestatzen ari
daSanFerminelkartea.Egoerahorre-
tan daudenek urriaren 9a baino le-
hen eman behar dute izena erretira-
tuen egoitzan. Ez da beharrezkoa el-
karteko bazkide izatea. Ezteien ka-
suan, ezkontza-data ziurtatzen duen
familia-liburuaren fotokopiaaurkeztu
behar da eta 85 urtekoek Nortasun
Agiriaren fotokopia.

Gero Axular
dantza taldea
GeroAxulardantza tal-
deak Itzal galdua dan-
tza ikuskizuna eskai-
niko du urriaren 1ean,
larunbatean19:00etan
Harriondoan. Sarrera
10eurogostakoda (ai-
tzinetik turismoetakul-
tura bulegoan eta la-
runbatean sarreran).

Ernesto Garziaren
margo erakusketa
Taupada lokalean
Uda ondotik Taupada
lokala (Eltzeta 18an)
berrizeremartxan jarri-
ko du Bihotzkada ko-
lektiboak.ErnestoGar-
zia hendaiarraren De-
veniresypuntosde fu-
ga margo erakusketa
ikusgai izanendaurri-
aren8tik23ra,ortzegu-
netik igandera, 16:00-
etatik 20:00etara.

Baiona eta herriko
abesbatzen
emanaldia elizan
BaionakoEnaraAbes-
batzak eta Lesakako
abesbatzakemanaldia
eskainiko dute urria-
ren 8an (larunbata),
20:00etan San Martin
elizan.

Aritxulegiko etxola
errentan
Aritxulegiko etxola
errentanemannahidu
Udalak. Proposame-
nak u r r i a ren 7ko
13:00ak baino lehen
aurkeztu behar dira
udalean. Lizitazioaren
hasierako prezioa 30
eurokoa da eta etxola
egokitzeko lanakmaiz-
terrarenkonturadoaz.

� FLASH

ARGAZKIA: A. AROTZENA

140 txirrindulari mendi bizikleta ibilaldian
Gazte elkarteak antolatutako Lesakako mendi bizikleta ibilaldian 140 txirrindu-
larik parte hartu zuten irailaren 18an. Bi ibilbide izan zituzten aukeran: 42 kilo-
metro luze eta 2.000 metroko desnibela duena luzeena eta 28 kilometro luze
eta 1.000 metroko desnibelekoa laburrena. Gehienek luzea aukeratu zuten eta
asteburuko euriarengatik zenbaitetan lohiarekin topo egin bazuten ere, arazo-
rik eta istripu handiegirik gabe osatu zuten proba ez lehiakorra.
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ETXALAR

Hasierako
prezioa 2.170
eurotan hobetu
dute

Irune ELIZAGOIEN
Irailaren 13an egin

zenEtxalarkoUsategie-
tako ehiza postuen bi-
garren enkantea. Ses-
taemandako12.eta21.
postuak eta lehenbizi-
ko enkantean hutsean
gelditu ziren bertze sei
postuere sartu zirenbi-
garren enkante horre-
tan. Azkenean, 36.255
euro bilduko ditu Uda-
lak, hasierako prezioa
baino2.710eurogehia-
go.

Zehazki, sestaeman
ondotik, 12. zenbakiko
postuaren lizitazio-pre-
zioa 2.015 eurotan gel-
ditua zen eta 21. pos-
tuarena 2.595 eurotan.

Hamabigarren postu
horrengatik izan zen le-
hiarikhandiena,100tan-
to eskaini baitziren as-
tearteko enkantean eta
azkenean 3.015 euro-
tan eman zen. Hogeita
batgarrenpostuarenga-
tik 10 tanto eskaini zi-
ren eta 2.695 eurotan
eman da.

Irailaren 3an hutse-
an gelditutako sei pos-
tuak ere sartu ziren bi-
garrenenkantehonetan
ere. 13. Postuaren ha-
sierako prezioa 1.425
eurokoazeneta54 tan-
toeskaini zirenez,1.965
eurotan eman da azke-
nean; 15 eta 19. Pos-
tuen hasierako prezioa
900 eurokoa zen eta le-
henbizikoapreziobere-
an eman zen eta biga-
rrenarengatik 60 tanto
eskaini ziren, 1.500 eu-
roeskuratuzdenera;16,
17 eta 18. Postuen ha-

sierakoprezioa700eu-
ro bertzerik ez bazen
ere, bigarren enkante-
an ere hutsean gelditu
ziren.

Larraburuaren 25.
Urteurrena

AurtenLarraburua ju-
bilatuenelkartearen25.
Urteurrenadelaetaurri-

aren 1ean Xaretara bi-
daia eta bertan bazka-
ria eginen dute. Goize-
ko9:30etanabiatukodi-
ra herri sarrerako apar-
kalekutik,Ainhoakotxo-
koak ezagutu, Urdazu-
biko leizeakbisitatu eta
bazkariaeginenduteUr-
dazubin. Arratsaldean
berriz, Zugarramurdiko

Sorginenmuseoa ikus-
teko aukera izanen du-
te. Irteera honen pre-
zioa30eurokoada,bai-
na bazkide ez direnek
leizeak eta museoko
sarreraordaindubehar-
ko dute. Irailaren 27 ar-
te izanendaapuntatze-
ko epea 948635166 te-
lefonora deituta.

GIZARTEA � UDALARENTZAT DIRU SARRERA

36.255 euro
jasoko ditu
Usategietako
ehiza postuen
enkantetik

ARGAZKIAK: ITSASO ELIZAGOIEN

Giro ederrean joan dira Urritzokietako bestak
Bertze urte batez umore onik ez zen faltatu Urritzokietako bestetan. Irailaren
18an 60 lagun inguru elkartu ziren Sainduneko zubian egin zuten Asauan. Arra-
tsaldean egin zituzten jokuak ere hagitz arrakastatsuak izan ziren. Ilunabarre-
ko musika eta gaueko afariarekin hurrengo urtera arte agurtu zituzten bestak.
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ARANTZA

Komuneko
teilatuan lanak
egin dituzte eta
bazkaltzeko
txokoa sortu
dute

Nerea ALTZURI
Abuztukooporraldia-

renondotik,hilabeteho-
netanabiatuduteikastur-
teberriaPelle-TtikiHaur
Txokoan. Beñat, Inge,
Izei, Jare, Oier eta Yuri
hasiak dira eta ilbeltze-
tik aitzinera, Xuban eta
Kattalin taldera batuko
dira.Koldobikekbegira-
le lanetan segitzen du.

Iaztik, guraso batzu-
ekhalaeskatuta,ordute-

gia09:00etatik14:30era
luzatuada. Gelditzendi-
renei bakoitzak bere
etxetikeramanikobazka-
ria ematen zaie eta sies-
takolokuluxkanhartzen
dituzte gurasoek.

Bertzalde,zenbait lan
ereegindituztePelle-Tti-
kin. Komuneko teilatua
moldatu dute eta baz-
kaltzeko txokoa sortu.
Urtez-urte, hainbat txo-
ko eratu dituzte eta al-
tzariguztiakhaurreiego-
kitudituzte.Urteekinhau-
rrekerosotasunaetakon-
fidantzasentituditzaten,
inguru polita lortu dute.
Pikler-Loczyeskolanoi-
narritzen da lan egiteko
modua, kalita-
teko zaintza
helburudutela.

HEZKUNTZA � 2016/2017 IKASTURTEA

Zortzi haur
izanen dira
ikasturte
honetan
Pelle-Ttikin

ESKOLAKO GURASO ELKARTEA

Asteazkenetan ere jantoki zerbitzua eskainiko dute

ARGAZKIAK: KOLDOBIKE GOROSTIZA
1-3 urte bitarteko haurrentzako inguru polita egokitua dute Pelle-Ttikin.

GurasoElkarteanere, ikasturteha-
sierako lanetan ari dira. Sukaldari eta
zaintzaile lanetarako deialdiak egin
zituzten eta aurkeztu zirenen artean
bozkatuzutengurasoek.Botoakzen-
batuta, Maixe Oskozek sukaldari la-
nak eginen ditu oraingoz abendura
arte, Sagrario ordezkatuz.

Bertzalde,aurtenumegehiagoda-
goenez,hirugarrenzaintzailebatkon-
tratatuko dute. Ixabel Lukanbio eta
Edurne Iparragirrerekin batera, Loli
Iraola ardura horretan ariko da.

Jangela zerbitzuaurriaren3anha-
sikoda eta ikasturte honetan asteaz-
kenetanerehaurrek jantokianbazkal-
tzeko aukera izanen dute. 62 haur
izanen dira eskolan bazkalduko du-

tenak. Hiru txandatan eginen dute:
Haur Hezkuntzakoek 12:50etik
13:30era; Lehen Hezkuntzakoek
13:30etik 14:20ra, eta azkenik,
DBHkoek 13:50etik 14:20ra.

JUNTA BERRITU DUTE
Eskolako Guraso Elkartearen ba-

tzordea irailaren 19an berritu zuten.
Denetara, zazpi lagunek osatzen du-
te. Joan den urtean sartu ziren Iñaki
Alustiza, Itsaso Bereau, Olatz Irigoi-
en eta Maite Lujanbiorekin batera,
Araitz Urrutikoetxea, Belen Mutube-
rria eta Izaskun Maiz aukeratu di-
tuzte aurten.AnaMaeztu,Beatriz Ta-
berna eta Koldobike Gorostiza atera
dira.

Ba al zenekien
Arantza Rocken lanean aritutakoek afaria egin
zutelairailaren16anEkaitzaElkartean?15neska
gazteelkartuzirenetagiroederreanegonziren.

?
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BORTZIRIAK

Bide Berdean
arretaz ibiltzeko
gomendioa
eman dute

TTIPI-TTAPA
Duela aste batzuk

SanMartingoarekinegin
zuten bezala, izokin
arrantzaleek hain ongi
ezagutzendutenEndar-
latsako presa botatze-
ko lanetan ere hasi di-
ra irailaren 13an. Exca-
vaciones Corella SL
enpresak eginen du la-
na, 71.995,87 euroren
truke.Horretazgain, ai-
patutako presen erais-
tearen jarraipen geo-
morfologikoa egiteko
asistentzia teknikoa
Euskal Herriko Uniber-
tsitatea egiten ari da
54.500 euroren truke.

EuropakoBatzorde-
ak diruz laguntzen du-
en Life 2014-2020 Pla-
naren baitan, Life Ireki-
baiprogramarenbarne-

an dago presa hauek
botatzea, oztopoak
kentzerakoanerreketan
bizidirenespezieenha-
rat-honatak errazteko
helburuarekin. Orain,
Iturengo piszifaktoriko
presabotatzeagelditu-
ko litzateke.

Bera eta Baztango
Ehiza eta Arrantza el-
karteek Endarlatsako
presa bota ordez, San
Martingoa bota ondo-
tik Endarlatsakoaren
ateak zabaltzea propo-
satuazuten,bi urtezzer
eragin duen ikusteko.

ARRETA BIDE BERDEAN
Lanakdirelaeta,Ce-

de r na Ga ra l u r e ta
Baztan-Bidasoaldeko
udalekerabiltzaileeiBi-
dasoko Bide Berdean
arretaz ibiltzea gomen-
datzen diete eta bidea
erabiltzen dutenei bar-
kamena eskatzen diete
lan hauek guztiak sor-
tuditzaketeneragozpe-
nengatik.

GIZARTEA � LIFE-IREKIBAI PROGRAMAREN BAITAN

Endarlatsako
presa eraitsi dute
eta inguruan
lanean ari dira

UTZITAKO ARGAZKIA

2016 Bidea ibilaldiari ongietorria
Donostia 2016 Kultur Hiriburua egitarauaren baitan, 2016 Bidea egiten ari di-
ra, martxoaren 27ik urriaren 30era, igandero, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafa-
rroa eta Iparraldea 32 etapatan zeharkatuz (ia 600 km). Irailaren 11n, Oiartzun
eta Sara arteko bidea egin zuten. Bortzirietan harrera egiteko, antzezlana es-
kaini zieten Barojatarren Itzea etxe inguruan eta Lesakako ezpatadantzariek
dantza San Miguel zubian. Irailaren 17an Sara eta Zugarramurdi arteko bidea
egin zuten eta irailaren 25ean Urdazubi eta Kanbo artekoa.

UTZITAKO ARGAZKIA

Endarlatsako presa bota dute.
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SUNBILLA

Malerreka
kantuz eta
bertze zenbait
ekitaldi ere
izanen dira

Maider PETRIRENA
Zortzigarrenurtezos-

patuko da Sunbillako
Dantza Jaialdia. Hau
urriaren 1ean izanenda
frontoian, larunbatarra-
tsaldeko 7:30ean hasi-
ta.Ohikoadenez, ttikie-
netatik hasi eta heldu-
ak bitarte, dantza saio
ikusgarriaeskainikodu-
te.

Horrez gain aipatu-
ko dugu egun ederra
izanen dela Sunbillan
urriaren 1ekoa. Larun-
bateguerdian,Malerre-
ka kantuz ibiliko da he-
rrian barna. Ondoren
luntxa eskainiko dute
Ulibeltzakelkarteaneta
arratsaldeko5etan,be-
rriz Mendaur Trikitixa-
Pandero eskolakoek
emanaldiaeskainikodu-
te herrian barna.

Animatu posible du-
zuenak gure herrira
etortzera, egun ederra
izanen da eta.

Kirol kontuak
Kirol arloan, Honda-

rribiako Ama Guadalu-
pearraun taldeakazken
txanpan ez zuen suer-
te haundirik izan eta
Kontxakobanderanna-
hizSanMigel ligan,bie-
tanbigarrenpostua lor-
tu dute azkenean. Zo-
rionak, halere, taldeari
eta berexiki Iker Ma-
rizkurrena sunbildarra-
ri.

Bertzetik aipatu Ca-
ja Ruralek antolatzen
duen BTTko azken ka-
rreran, Arazurin, Koldo
Herrerak 3. postua lor-
tuzuela.Sailkapenoro-
korrean ere halaxe gel-
ditu da. Irailaren 24ko
asteburuan Diario de
Navarrakantolatzendu-
en Openean ere parte
hartzekoa zen, beraz,
guztira bederatzi aste-
buruz segidan karrerak
izan ditu.

Eneko Herrerak irai-
laren 18an esperientzia
polita bizitu zuen, mo-
dalidade berri bat pro-
batzen: Kilometro Ber-
tikala! Beriaingo proba
gogorrean 87. izan zen
sailkapen orokorrean:
junior mailan Euskal

Herriko 5. eta Nafarro-
ko 4. izan zen! Orain,
esperientzia etamoda-
lita berriekin segitzeko,

mendiduatloiakeginen
ditu. Zorionak denei!

Kirol kontuekin aki-
tzeko, irailaren 30ean,

ortzirale arratsaldeko
4:30eanKenpo-Kaipro-
batzeko aukera izanen
daSunbillako frontoian.

KULTURA � URRIAREN 1EAN

Zortzigarren
urtez jaialdia
eskainiko dute
herriko
dantzariek

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Mendaur trikitixa-pandero eskolakoak ere ibiliko dira larunbat arratsaldean karrikaz karrika.

ARGAZKIA: EDURNE BARBERENA

Eskolako lanetan hasi berri diren neska-mutikoak
Aurreko alean aipatu bezala, aurten 7 neska-mutiko hasi dira lehen aldiz esko-
lan. Zutik, ezkerretik eskuinera: Aitor Sanchez Olariaga, Jone Bertiz Ariztegi,
Aroa Ibarra Jaimerena eta Alba Igoa Arretxea. Beheitiko aldean ezkerretik es-
kuinera, Ane Jauregi Gartxitorena, Urki Bertiz Gragirena eta Aimar Bertiz Ba-
bace.
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ELGORRIAGA

Kofrade berriak
ez ezik, Onddo
Enbaxadorea
izendatuko
dute

Mattin LARRALDE
Aurten hogeita hiru-

garren edizioa beteko
du Nafarroako Onddo
eta Zizen Egun handi-
ak Elgorriagan, Onddo
eta ZizenKofradiak an-
tolatua. Urriaren 2an,
igandean Elgorriagara
joaten direnek onddo
eta bertzelako pro-
duktuakdastatzekoau-
kera paregabea izanen

dute. Igande goizeko
9:30ean kalejira eta ibi-
laldia eginen dute ko-
fradiako kide berriek
bainuetxetik herriraino,
Zubietako joaldunen la-
guntzarekin. 10:00etan
meza ospatuko da,
Abesbatzak kantatua.
Ondotik kofrade berri-
en eta Onddo Enba-
xadoaren izendapena
eginen dute. 11:00etan
Zubietako joaldunaketa
txaranga karrikaz karri-
ka ibiliko dira. Eguerdi-
an, kofradien eta gon-
bidatuen artean ohiko
onddokaxuela lehiake-
ta eginen da frontoian,
Juanito Mariezkurrena

zenaren omenez. Txa-
pelak,dominaketaSue-
ños Sanvirila kateko
egonaldiak izanen di-
tuztesaritzat.13:00etan
onddo pisutsuenaren
Sanvirila txapelketa jo-
katuko da. Ondotik,
bortz saski onddo eta
sari ezberdinen zozke-
taeginendute,baitaon-
ddoetaNafarroakopro-
duktuen dastaketa ere.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 2AN

Onddo eta Zizen
Kofradiaren
Eguna ospatuko
dute urriko lehen
igandean

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

Ehiztariak denboraldia prestatzen
Ehiztariak prestaketa lanetan hasten diren hilabetea izan ohi da iraila.Urtero be-
zala mendia desbrozatu eta inguruak garbitzen dituzte, mendiari garbialdia
eman eta txukun utziz. Argazkian ageri denez, lan aunitz egin ondotik lagun ar-
tean gosaldu zuten.

Herriko Ostatuan egun handia
Herriko Ostatuk festa potoloa prestatu zuen irai-
laren17an: eguerdianbazkarIaetaarratseankon-
tzertu bikaina Joseba Tapia eta Besamotzak tal-
dearekin. Giro ederra izan zen dantza egiteko eta
entzuteko eta jendea gustura egon zen.

Bi haur hasiak dira eskolan
Bi haur hasi dira aurten ikasketak egiten: Elai Te-
lletxea Iturenen eta Jurgi Guerra Donezteben.

� FLASH
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DONEZTEBE

Udaberrian
aurkeztu zuen
proiektua
Udalak eta 20
lur eremu edo
baratze izanen
ditu

Marga ERDOZAIN
Udalak udaberrian

aurkeztutakoherribara-
tzeen proiektua urrian
gauzatukoda,20 lurere-
muedobaratze izanda.

Ekimenaaurreraate-
ratzeko hilabete haue-
tanhainbaturratseman
behar izandira:udalor-
denantzasortuetaonar-
tu, Nafarroako Gober-
nura igorri eta baime-
nak eskuratu, arkitek-
tuak egindako memo-
riaetaantolakuntza lan-
du, erakusketa publi-
koa… Hau guztia egin
ondoren,abuztuanuda-
lakherri baratzerako lur
eremuagarbitu eta txu-
kunduduetaneurketak
eta seinalizazioak egin
dira. Irailaren 24an pa-
rtzelak zozketatu dira.
Une honetan 20 bat la-
gunek eskatu dute par-
tzela.Denaden, udalak
jakinarazten du herri
baratzeaeskatzekoora-
indik aukera badela.
Horretarako Udal bule-
goetatik pasa behar da
etadokumentazioabe-
te.

HERRI BARATZEEN
ORDENANTZA

Ordenantza honen
xedea udal baratzeen
kontzesioa eta erabile-
raarautukodituztenxe-
dapenak ezartzea da.
ErabiltzaileekzeinUda-

lak bete egin beharko
dituztexedapenhoriek.
Ordenantzaren barre-
neanhonakopuntuhau-
ek jasotzendira:aplika-
zio eremuak, eskume-
nak eta zaintza, kon-
tzesioetaerabilerarako
baimen araudia (barat-
zeen erabilera ematea,
kontzesioa emateko
baldintzak, eskaerak
aurkezteko epea eta
kontzesioa erabakiko
duenorganoa,baratze-
enerabilera,mugaketa
sarbideak bere horre-
tan mantentzea, era-
biltzaileek erabilerak
bertzerentzea, apro-
betxamendu-epea, ka-
nona, fidantza, autoak
erabiltzeko debekua,
ureztatzekourarenera-
bilera, baratzezaintza
ekologikoabultzatzea);
erantzunkizunak, (kal-

teak eta galerak orda-
intzea,kalteakkonpon-
tzea presazko egoere-

tan…) arau-hausteak
etakontzesioarekinbu-
katzeko arrazoiak.

GIZARTEA � IRAILAREN 23AN ZOZKETATU DITUZTE LUR EREMUAK

Herri baratzeetan lanean
hasiko dira urritik aitzinera

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertiz-Doneztebe lehen martxa familiarra arrakastatsua izan da
Bertiz eta Donezteberen artean Baztan-Bidasoaldeko I. Martxa Familiarra egin
zen irailaren 11n. Cederna Garalur Elkarteko Baztan-Bidasoa Turismo Garape-
nak antolatuta eta Nafarroako Gobernuko Merkataritza eta Turismo Zuzenda-
ritza Nagusiak – Nafarroako Erresumak lagunduta, parte-hartzaileek Bidasoa-
ko Bide Berdeaz gozatzeko aukera izan zuten. Bear Zana plazan akitu zen ibi-
laldia, tren txutxu, puzgarri eta hainbat sariren zozketarekin.

KULTURA

Udazkenarekin batera agenda itzuliko da
Udako oporraldiaren ondoren,

Udalakagendakoordinatuetahain-
bat ekitaldi antolatzeari ekin dio.

Iaz bezala, hainbat talde eta nor-
banakoen laguntzazosatuzetakoor-
dinatuz antolatuko da agenda eta
musika, zinea, ipuinordua, ipuin-
txokoa, antzerkia, ikastaroak, kirol
jarduerak…izanenditu.Toki berezia
izanen dute egun esanguratsuek:
azarokoferiek,azaroaren25ak,aben-
duaren 3ak, Santa Luzia eguneko
feriak, eguberriek, inauteriek…

BERTSO MARRAZTUAK
EuskaraZerbitzuak antolatutako

Kultur Ibilaldiaren barrenean urria-
ren 9an (igandean), 18:30ean Herri-
ko OstatuanBertsomarraztuak eki-

taldia antolatuko da. Unai Gaztelu-
mendi karikaturgile etaAmetsArza-
llus etaMaialen Lujanbio bertsolari-
ek emanaldi berezia burutuko dute.

IPUIN TXOKOA
Urriaren 4an Ipuin txokoak ikas-

turte berria hasiko du.Maiatzera bi-
tarte irakurletasunasustatzeko libu-
rutegian burutuko den ekimen ho-
netan dantza, musika, ahozkotasu-
na, hizkuntz desberdinak…berriro
protagonista izanen dira. Ipuin txo-
koa,HaizeLoirakzuzendutakoema-
naldiakastearterogoizeko11:00eta-
tik 12:00etara burutuko dira. Ipuin
txokoak 0-3 urte bitarteko umetxo
eta helduendako hitzordu garran-
tzitsua izan nahi du.

Hiru gazte
kontratatuko ditu
Udalak herri
lanetarako
FondodeGarantiaJu-
venildelakoprograma-
ren barrenean Udalak
laneskaintza luzatudu.
Programa horretan
parte hartzen duten
gazteenarteanhiru lan-
gile aukeratuko dira
herri lanetarako.30ur-
tez azpiko gazte hau-
ek sei hilabetez kon-
tratatuak egonen dira
eta EnpleguBulegotik
tutoretzaren jarraipe-
na burutuko zaie.

San Migel eguneko
ospakizuna
Urtero egiten den be-
zala, SanMigel eguna
ospatzekourriaren2an
ermitanmeza ospatu-
ko da. Ondoren, Uda-
lak pastak etamoska-
tela eskainiko ditu.

IKA Euskaltegian
ikasturte berria
2016-17ko ikasturte-
an izena emateko irai-
laren30eanakitukoda.
I n t e resa tuek 948
451555telefonoradei-
tzenahalduteedober-
tatik pasatu.

� FLASH
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Egunak
zehaztu dituzte
gaurgero eta
azaroaren
10etik 13ra
izanen dira

Arkaitz MINDEGIA
Udako besten bu-

kaera izatendaAurtizko
SanMartin jaietan.Gaz-
teak burubelarri bilere-
tan dabiltza bestak an-
tolatzeneta egunak ze-
haztuakdituztegaurge-
ro:azaroaren10tik13ra
izanen dira eta gisa gu-

zietakoekitaldiekinegi-
taraubeteaosatukodu-
te. Beraz, joan zaitezte
zuenagendandatahau-
ek apuntatzen.

Kenpo kai
ikastaroa

Azken lau urteetan
Kenpo kai ikastaroa
ematendabiltza Ituren-
go herriko etxeko gan-
baran.Herrikoeta ingu-
rukoherrietakohaurrak
Modesto irakaslearekin
Kenpokairenmunduan
sartzen dabiltza,gero
hanetahemengo topa-
keta eta txapelketetan

partehartuz.Asteazke-
netanematendute ikas-
taroa, arratsaldeko
4etatik 6ak bitarte.

An ima t zen den ,
guztiabertarahurbiltzen
ahal da.

Mendaur
trikipandero eskola
ateraldietan

Kurtsoa hasi baino
lehenMendaur trikipan-
dero eskolako ikasleak

han-hemen ibiliko dira
beraien triki, pandero
etaabestiekinbazterrak
alaitzen. Urriaren 1an
Sunbillan izanendiraeta
urriaren 8an Zubietako
euskararen egunean.

GIZARTEA � AZAROARI BEGIRA

San Martin
bestak
antolatzen
hasiak dira
Aurtitzen

ITUREN

ARGAZKIA: WWW.ALBAOLA.COM

Joaldunek ere ongietorria egin diote Gurdibideari Albaolan
Iturengo joaldunak bertze urte batez Zarauzko euskal jaietan ibili dira beraien
joare soinua kostaldeko herri horretako bazter guzietan zabalduz, goizean goiz
hasita. Bertzalde Albaola Itsas kultur Faktoriak Burgosetik Pasaiara egin duten
gurdi bidearen bukaerako jaian parte hartu zuten Iturengo Joaldunek. Burgo-
sen hasi eta Araba, Nafarroa eta Gipuzkoan barna igaro ondotik, gurdiek Pa-
saiako Albaolan izan zuten helmuga. Egitarau haundia izan zuten eta bertan
joare soinuak aditu ziren. Azkenik, aurreko alean Joaldunen eguneko egitaraua
ematerakoan akats dexentea izan genuen, data nahasi baigenuen. Irailaren
24an zela jarri beharrean 17an jarri genuen. Barkatu eragozpenak.
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Bezperan ere
zenbait ekitaldi
izanen dira

Fermin ETXEKOLONEA
Herriko gazteen an-

tolatutako Euskararen
Egunak hainbat ekital-
di izanen ditu aurten.
Urriaren 8a izanen da
egun haundia, baina
bezperatikerebadanon
josta.

Urriaren 7an, ortziral
arratsalde eta ilunaba-
rrean triki-poteoa iza-
nen da, baita pintxo le-
hiaketa eta argazki le-
hiaketa ere. Afalondo-
an, 22:00etanmus txa-
pelketa jokatuko dute
Herriko Ostatuan eta
Errandonean kontzer-
tua izanen da, Azken
Trena taldearekin.

Urriaren 8an, larun-
bat goiz guztian zehar
zonaldekoartisauekbe-
raien lanen erakusketa
eginen dute. 10:00 al-
dera trikitixarekin he-
rrianbueltaemanendu-
te. Gero joaldunak ate-
rakodira.Eguerdianhe-
rri kirolak eta ondotik
Muxikoak.

Goiz guztian zehar

gazta eta magraren
apostua egiteko auke-
ra izanendaetabetibe-
zala, pisuragehienhur-
biltzen denak etxeratu-
ko ditu.

14:30 aldera herri
bazkaria izanendaAlaia

Martin eta Miren Amu-
riza bertsolariekin. He-
rrianbuetabatereema-
nen dute bazkalondo-
an. 19:00etan haurren
euskaraokea izanenda.
20:00etan dantzaldia
Oharkabe taldearekin.

21:30ean xingar jatea
izanen dute afaltzeko.
23:00etanKontzertuak:
La jodedera taldea eta
Niarawabatukada.On-
dotik, Euskararen Egu-
na akitzeko, dantzaldia
Oharkaberekin.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 7 ETA 8AN

Euskararen Eguna ekitaldiz
gainezka prestatu dute gazteek

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Motozaleen bilgune izan da Malerreka
Estatu mailako Kawasaki Vulcan elkarteetako kideek Zubieta bisitatu zuten ira-
ilaren 10ean eta estalpean bazkaldu zuten 115 lagunek. Hiru eguneko elkarre-
taratzea antolatu zuten eta Elgorriagako bainuetxean hartua zuten ostatu. He-
rritarrek moto ikusgarriak ikusi zituzten Zubietako plazan eta batzuk probatze-
ko aukera ere izan zuten. Extremadura, Tarragona, Katalunia, Gipuzkoa, Na-
farroa... estatuko toki guztietatik etorritako motozaleak izan ziren eta Zubieta-
ko lau joaldunek ongi etorria ere egin zieten. Ikusmin handia sortu zuten joal-
dunek motozaleen artean eta txalo artean agurtu zituzten.

ZERBITZUAK

TTIPI-TTAPAren
Telefono Gida
ERRAN.EUS
webgunean
erabilgarri

Urteak daramazki
TTIPI-TTAPAkbereTe-
lefono Gida argitara-
tzen. Alde batetik, gu-
relurraldekopartikular-
rentelefonozenbakiak
ageri dira herriz herri
etabertzetik,profesio-
nalak,komertzioak,lan-
tegi eta zerbitzuak bil-
tzen ditu Gida komer-
tzialak. ERRAN.EUS
webgunearenbidez,te-
lefono horiek denak
norbereordenagailuan
edosakelekotelefono-
an kontsultatzeko au-
keraerebadaorain.Eta
kontsulta telefonoaren
bitartez eginez gero,
zenbakiaren gainean
klikatuta,deituereegin
ahalko da.

ZERBITZUAK
AZPIATALEAN

Webgunearen atari
nagusian, Zerbitzuak
azpiatalaren barnean
klikatuetaTelefonoGi-
da, nahizGidaKomer-
tzialeansartzekoauke-
ra bada. Telefono Gi-
dan,bilazabiltzanper-
tsona horren abizena
edoherriaedobiaksar-
tuta, baduzu telefono
hori zein den jakiteko
aukera.

Hor ageri diren da-
tu pertsonalak publi-
koarentzat irekita dau-
den iturrietatik hartuak
izan dira. Datutegi ho-
netantelefonoberribat
sartu, edota gaizki da-
goena zuzendu edo
ezerezteko eskubidea
erabiltzeko, info@
ttipi.euspostahelbide-
ra bidali behar da me-
zubat, zehaztuzerabi-
li nahi den eskubidea.

ARGAZKIAK: ERNESTO DOMINGUEZ

Irotzabalgo bidea moldatu eta berritu du Udalak
Irotzabalgo bidea moldatu du Udalak. Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza aprobetxatuz, bide aldapa-
tsua zaharberritu dute. Bi bihurgunetan porlana bota eta maldarik handienak egokitu dituzte.
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BERTIZ

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoa Tu-

rismoElkargoak,Nava-
rraalNatural erakunde-
aketaUrdazubikoUda-
lak, Nafarroako Gober-
nuko IngurugiroDepar-
tamentuaren eta Turis-
moSaila-BirdingNava-
rraren eta Orgiko Natur
Gunearen laguntzazan-
tolatutako Nafarroako
hegaztienVII. Jardunal-
diak bi asteburutan eta
zenbait natur eremutan
hedatzen ari dira aur-
ten. Joan den astebu-
ruan, Belate inguruan
eta Urdazubin egin di-
tuzte ekitaldiak.

Irailaren29eta30ean
Iruñeaneginendirenso-
lasaldienondotik,urria-
ren 1ean, larunbat goi-
zeko 10:30ean Orgiko
hariztian barna ibilaldia
proposatu dute. Arra-
tsaldean Bertizko jau-
regian izanen dira eki-
taldiak. 18:00etan na-
tur eremuen inguruko
solasaldia eskainikodu
Maria Jose Aguilarrek.
19:00etan Joaquín
Araujok Lecciones de
los nómadas del viento
solasaldiaeskainikodu.

Urriaren 2an, igande
goizeko 10:30ean Ber-
tizko jaurerriko basoan
6 kilometroko ibilaldia
eginen dute Antonio
Pestana eta Juan Go-
ñirekin, Turismo Bule-
gotik abiatuta. 11:30-
ean, ibilaldia lorategihis-
toriko-artistikoanbarna
eginendute.18:00etan,
Hegaztien izenak herri
kulturan solasaldia es-
kainikoduAntonioPes-
tanak Jauregian.

KULTURA � IRAILAREN 24 ETA 25EAN ETA IRAILAREN 29TIK URRIAREN 2RA

Hegaztien jardunaldiak
Bertizera ailegatuko
dira asteburuan ARGAZKIA: JON MARTINEZ

Hegaztien inguruan gehiago ikasteko
aukera polita bada egunotan.
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EZKURRA

Aldarean kalte
handiak eragin
ditu erorketak

Fernando ETXEBERRIA
Duela egun batzuk,

herriaren irteerandago-
en Santa Kruz ermita-
ko teilatuaren zati bat
erori zen. Kalte nabar-
menakeraginditualda-
rean, bi zutoin eta igel-
tsu dezente erori zela-
ko teilatutik.

NORK KONPONDU
BEHAR DU?

Ermita lehen bezain
dotore egon dadin, be-
harrezkoa izanen da
eroritako zatiak kendu
eta teilatua eta aldarea
konpontzea.Horretara-
ko, nola eta nork kon-

pondu behar duen era-
baki beharko da lehen-
bizi eta garrantzia iza-
nen du ermitaren ardu-
ra nork duen jakiteak.
Hain justu,TTIPITTAPA-
ren ekaineko aldizkari-
an aritu ginen gaiaren
inguruan solasean.
Kontua da zenbait agi-
ritan irakur litekeela, er-
mitaUdalaketaherrita-
rrek eraiki zutela. Gaur
egun, badirurdi, udala-
ren izenean dagoela
eraikinabainahorrekez
du erran nahi bere ja-
betzakoa denik. Horre-
gatik, komeniko litzate-
ke konponketa lanak
hasi aitzinetik, jabetza-
erregistrora joan eta
eskrituraknorenizenean
dauden
argitzea.

GERTAERA � IRAILEAN

Santa Kruz
ermitako
teilatuaren zati
bat erori da

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Teilatua erori aitzineko eta ondorengo argazkiak. Kalteak nabarmenak dira.

Ba al zenekien
Barranka ostatua irailaren 26tik urriaren 7ra
arte itxita egonen dela. Ongi irabazitako opo-
rrak hartuko dituzte!

?



HAURRAK

Hostoak dantzan hasi orduko,
gure soinean ere nabari da aldaketa.
UDAZKENA IRITSI DA!
Eta hamaika proposamen bildu ditugu, 
hego haize, euri edo elurte,
apain-apain ibil zaitezten.
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UDAZKEN
NEGUKO
MODA

Udazken eta negua ez dira kolore ezaren sinoni-
mo: estanpatu koloretsuak, eskuz egindako iru-
diak... ageri dira jertse, jaka eta soinekoetan. Mu-
tiko zein neskatoentzat Jogging edo kirole rako

galtzak, Bomber jakak eta kirol oinetako eroso-
ak aurkeztu dituzte, baita petoak ere. Horrez gain,
minigonak, galtza motzak eta soinekoak eta ator
eta marinel itxurako jertseak ere ez dira faltako. 

Udazkena, etxeko ttikienen armairuari astinaldi bat emateko garaia izaten da; ttiki geratu zaizkien
jantziak atera eta berriei tokia egitekoa. Eroso bezain dotore ibili eta une bakoitzaz goza dezaten,
 kolorea eta bizia darien proposamenak egin dituzte diseinatzaileek. 

Eroso bezain dotore!



Baina gorputza bero. Halaxe, izanen dute lumazko beroki
eta txaleko goxoei esker. Koloretako gal tza edo leggings
estanpatuekin jan tzita, konbinazio polita osa liteke, itxura
formalagoa edo informalagoa lortuz. 
Horiekin batera, beisbol jokalariek janzten dituzten
 jaken itxurakoak, cardigan txanodunak eta kazadora
 bakeroak erakusleiho gehienetan ageri dira. 

HAURRAK
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Tenperaturak beheiti...

Eman 
kolorea
munduari 
Gorria, mostaza,
berdea eta urdina
dira denboraldi
honetako kolore
nagusiak baina
bel tza eta grisa

ere geroz eta ge -
hia  gotan erabil tzen
dituzte haurrendako

arropetan. 

Jantzi ilunago horiei,
eta baita koloretsuei
ere, kolorea gehitze-
ko bueltan datoz leo -
tardoak! Estanpatuak,
marradunak edo di-
seinu bereziak dituz-
tenak, urrutitik ikus
daitezela!

Haurrek arropa erosoa
eramatea ezinbertze-
koa da. Egunerokota-
sunean laisterka, sal-
to, dantza… askata-
sunez egin dezaten.
Honek ez du erran nahi
konbinaketak eta esti-
loa kontuan hartuko ez
direnik.



Kirol itxurako oineta-
koak izan dira jaun eta
jabe pasa den denbo-
raldian eta udazken eta
neguan ere ez ditugu
eran tziko. Horiekin ba-
tera, lauki  itxurako ta-
koi lodia duten zapa-
tak, lokarridun botak
eta balleteko dantza-
rien itxurako bailari-
nak egonen dira mo-
dan.

GIZONEZKOAK
Erosotasunak eta do-
toreziak bat egin deza-
ketenaren erakusle di-
ra gizonezkoentzako
bildu ditugun proposa-
menak: lokarridun bo-
tak, Chelsea botinak,
larruzko zapatak, ki-
rol zapatilak edota
mokasinak. Bada non
aukeratua! 
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OINETAKOAK

Pausoz-pauso, arrastoa uzteko

LENTZERIA

Eroso egoteko, 
norbere buruarekin 
gustura sentitzeko edo 
norbait erakartzeko...

Bularretako, kulero, lotarako jantzi edo galtzer-
diak.... bere ttikian, garrantzitsuak dira. 
Eroso egoteko, norbere buruarekin gustura sen-
titzeko, norbait erakartzeko... janzten ditugu, unea -
ren arabera bata edo bertzea aukeratuz.

Ehunka dira merkatuan aurki litezkeen diseinuak,
kolore, forma eta ehunak. Datozen hilabeteeta-
rako proposamenen artean loreen brodatuak di-
tuztenak, zuri-beltzak, grisak, moreak, kolore pas-
telak eta animal print-a nagusitzen dira. 

Ba al zenekien emakumeen %60 baino gehia-
gok bularretako neurri desegokia erabiltzen
duela? Denda espezializatuetara joanda dago-
kizun neurria zein den erakutsiko dizute.
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Nahasi eta 
bete-betean asmatu!

Udazkeneko lehenbiziko hilabeteetan, denboral-
di arteko dantzan ibili ohi gara; udako jantzi ari-
nak, jaka, jertse eta galtza luzeekin konbinatuz.
Eta aurtengoan, are gehiago! Diseinatzaileek ere
konbinaketa horixe proposatzen dute eta. Tulez-
ko ator bat, galtza bakeroekin janztea; soineko
arinak jertse lodiekin konbinatzea; eskote guru -
tzatua duten algodoizko soinekoak neguko oine-
takoekin janztea... 

Kolore, kolore... Urte sasoi honetan na-
turak hartzen dituen
koloreak izan dira di-
seinatzaileen inspira-
zio iturri.
Lainotutako zeru grisa,
ardo gorri kolorea,
 itsasoko ur arreena,
eroritako hostoena, lur
bustiarena...
Horretaz gain, 60. eta
70. hamarkadak gogo-
an, laranja, larrosa eta
mostaza kolorea ere
behin eta berriz ikusi-
ko ditugu, baita urdin
iluna, urre kolorea eta
zilarra ere.

Eskuratu zurea...
1. Bandolera. 
Denboraldi honetako
ezinbertzeko osagarria
da: larruzkoa edo an-
tezkoa, kolore mate edo
dizdira tsuak dituena.

2. XXL belarritakoak.
Luze eta finak, ia-ia sor-
baldaraino iristen dire-
nak. Eta nork erran zuen
bikoteka jantzi behar
direla? Bakarra jartze-
ra ausart zaitez! 

3. Midi gona. 
50. hamarkadara buel-
tatuz, tulezkoak dira
punta-puntan daude-
nak. Gona zerekin kon-
binatu, hor dago gakoa.

4. Bomber jaka. 
Forma eta kolore au-
nitzekoak daude; infor-
malak, dotoreak... nor-
beraren estilora ego-
kitzen dena!

5. Belusezko jantzia.
Ehun dotore hau den-
boraldiko izarretako bat
izanen da: galtza, soi-
nekoak, jakak.... dene-
tarik aurkituko duzue.

EMAKUMEAK
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GIZONAK
Inguruan hainbertze Bomber jaka ikusita, gizo-
nezkoek ere eurena nahiko dute eta aukerarik ez
zaie faltako: tartean, poliester, nylon, algodoi edo  
puntuzkoak. Horrez gain, jaka bakeroak, la-
rruzkoak eta gabardinak ere erakusleihoetan
ageri dira.

Laukidun atorrak izanen dira modako bertze
jan tzia; galtza bakeroekin primeran gerlditzen di-
ra. Eta galtzei dagokienez, galtza estuak edo ki-
rol  itxurakoak nagusituko dira. 

Berde berdea
Udazkeneko koloreen artean, zalantzarik gabe,
berdea nagusitu da aurtengoan. Berde militarra-
rekin batera, garrantzia hartu du oliba-berde
 koloreak. Galtzek, atorrek, jakek eta berokiek...
tonu berde berezi hau izanen dute.

Hariak
lotuz, 
txirikordak
sortu...
Artilezkoak, puntuz-
koak, lodi edo fina-
goak... jertseak dira
gizonezkoek udazken
eta negu honetan
gehien soinean
gehien eramanen
duten jantzietako bat.
Eta diseinuari dago-
kionez, zenbat eta
txirikorda gehiago
izan, orduan eta
hobe! Estanpatuen
tokia txirikordek har-
tuko omen dute...
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ILEAPAINDEGIAK

Aixturrak lanean paratu eta orrazkera berriak probatzeko garaia izaten da
udazkena. Ilea luze daramaten anitzek mozteko probesten dute eta motz
daramatenek, berriz, orrazkerari ukitu berezi bat gehitzeko. 

Emakumezkoak

Bob orrazkera izan da 2016an nagusitu den
orrazkeretako bat eta hala segiko duela dirudi.
Luzeago edo motzago; lisoa edo ondulatua... be-
zero bakoitzaren estilora egokitu liteke. Ile kiz-
kurra ere moda modan dago, bolumena mutu-
rreraino emanez. Eta ile motza ere ezin aipatu
gabe utzi goiko aldean ilea luzeago utziz.

ESTETIKA
Makillajeaz solasten hasitakoan, naturaltasuna da behin eta berriz errepi-
katzen den kontzeptua. Horrek, ordea, ez du erran nahi makillajerik erabi-
li behar ez dugunik, dagokion tokian jartzea baizik; ezkutatu nahi dena es-
taliz eta nabarmendu nahi dena agerian utziz. Hori lortzeko, denboraldi ho-
netan lur  koloreko tonuak proposatzen dituzte eta ezpainak gorri ilun, ma-
rroi eta arrosez margotuaz.

Gizonezkoak

Ile motz motzak ira-
bazi du ile luzearen aur-
kako borroka; gainera,
alboetan goiko aldean
baino gehiago moztea
da proposamena. Ile li-
soa edo kizkurra izan,
primeran gelditzen da.
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GOIZUETA

Irailaren 29an
bukatuko da
izen emateko
epea

TTIPI-TTAPA
2016-17 ikasturtera-

ko Goizuetako Udalak
eskaintzen dituen ikas-
taroetan izen emateko
epea ireki da irailaren
29rabitarte.Aurtenbio-
dantza (urritikekainera)
eta dekorazio margo-
gintza (urritik apirilera)
eskainiko dira.

Biodantzaren kasu-
an, helduentzan (aste-
an 2 orduko saio bat),
eta 3-7 urteko haurren-
tzat eta 8-11 urteko
haurrentzat (astean or-
du beteko saioa) eskai-
niko dira. Gutxieneko
ikasle kopuruarekin (8
pertsona), ikastaroaren
prezioa283,50eurokoa
izanen da helduentzat
eta 141,75 eurokoa
haurrentzat.

Dekorazio margo-
gintza ikastaroan aste-

an bi ordu eta erdiko
saioa eginen dute, os-
t i ra le tan 16:30et ik
19:30era. Gutxieneko
ikasle kopuruarekin (8
pertsona) ikastaroaren
prezioa250eurokoaiza-
nen da. Teknika ezber-
dinak lantzeko aukera
izanen da ikastaroan:
altzariak berritu, mar-
gotu,apaindueta itxura
aldatu;oliozkomargoe-
kin koadroak margotu;
egurrezko kaxak, mar-
koak… apaindu; bei-
razkobotilak,marmitak,
oihala… apaindu.

Umore Ona
Abesbatza lanean

Oporraldia pasa on-
do ren Umore -Ona
Abesbatza entsaioak
prestatzenhasida. Os-
tiralero arratsaldeko
7:30eanbildukodiraEs-
kolako musika gelan.
«Kantuagustukobadu-
zuetorri, frogatuetadis-
frutatuko duzu, ez zara
damutuko»diote abes-
batzatik.

GIZARTEA � UDALAREN ESKUTIK

Biodantza eta dekorazio margogintza
ikastaroak antolatu dituzte aurten

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Iskibiko 9. Euskal Jaiak itxi du kanpinaren denboraldia
Irailaren 18an ospatu zen Iskibiko euskal jaiaren bederatzigarren edizioa. Egu-
erdian Umore Ona Abesbatzak emanaldia eskaini zuen. Herriko dantzariek Au-
rreskua ere dantzatu zieten arduradunei. Talo jatea egin zen herriko talogileen
eskutik eta trikitilari eta panderojoleak aritu ziren. Arratsaldean toka txapelke-
ta jokatu zen eta Ixiar Bakero eta Xabier Etxegia suertatu ziren txapeldun.

BERA, GOIZUETA, LEITZA ETA LESAKAKO BONBEROEN GASTU ARRUNTAK ETA BEHARREZKO INBERTSIOAK ORDAINTZEKO

105.864 euroko laguntza eskualdean suhiltzaile boluntarioak dituzten Udalentzat
TTIPI-TTAPA

Suhiltzaile boluntarioak dituzten uda-
leidirulaguntzaemandieNafarroakoGo-
bernuak, denera 191.000 euro. Eskual-
dekokasuan,105.864,64euro jasokodi-
tuzte suhiltzaile boluntarioen parkeak
dituzten lau herriek: Berako Udalak
21.765,87eurokodirulaguntza jasokodu,
Goizuetako Udalak 34.914,69 eurokoa,
Leitzakoak 24.287,24 eurokoa eta Lesa-
kakoak 24.896 eurokoa.
Berari 7.605,87 euro gastu arrunten-

gatik emanen zaizkio (suhiltzaileen eta
ibilgailuen istripuaseguruak,gastuarrun-
tak eta babeserako bi galtza pare eros-

teamotozerraerabiltzeko)eta14.160eu-
robeharrezko inbertsioengatik (2ateeros-
teaetahaietanerrotuluakparatzea);Goi-
zuetari 20.537,22 euro gastu arrunten-
gatik (istripu aseguruak eta bi txartel be-
rezi eskuratzea, esku hartzeko zenbait
material erostea eta gastu arruntak) eta
14.377,47 euro beharrezko eta ofiziozko
inbertsioengatik (Gobernuakutzitakoan-
bulantziarakoezinbestekoekipamendua,
basorako txalekoak eta kaskoak erostea
eta 3 talki erostea); Leitzari 17.350,22
euro gastu arruntengatik (istripu asegu-
ruak, 3 txartel berezia eskuratzea, baita
lanerako ekipamendua ere –galtzak, bo-

tak, eskularruak… eta gastu arruntak),
6.937,02 euro beharrezko eta ofiziozko
inbertsioengatik (motoponpa eraman-
garria erostea eta 3 talki erostea) eta Le-
sakari, 19.211,84 euro gastu arrunten-
gatik (istripua aseguruak eta 18 mol-
datzaile kaskoko kopeta-argietarako, 2
txartel berezi eskuratzea, ekipamendua
eta suteen kontrako biltontzia tokiz al-
datzeko gastua eta gastu arruntak) eta
5.685 euro beharrezko inbertsioengatik
(norbera babesteko ekipo bat –kaskoa,
jantzia eta botak– erostea boluntario
berriarentzat, 14 linterna erostea eta 4
talki erostea).
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LEITZA

Udaletxeko
karrapean
eginen dute
bazkaria

JM BARRIOLA
Urriko lehenbiziko la-

runbateanospatukodu-
te Aurrera Elkartearen
eguna. 10. edizioa da
aurtengoa eta goizetik
gauera arte luzatuko da
pesta. 09:00etan txistu-
lariekdianajokoduteeta
ordu berean plazatik
abiatuko dira Mendibil
BTT taldekoak, Leitzan

barna irteera egiteko.
Haurrentzako rokodro-
moa eta zaldi ibilaldiak
ere antolatu dituzte pla-
zan 11:00etik 13:00eta-
ra. 12:00etan Aurrerako
dantzarien emanaldia
izanen da eta segidan,
Incansables txarangak
alaitukodituherrikobaz-
terrak. 14:30ean Udale-
txe azpiko karrapean
bazkideen bazkaria iza-
nendaetaondoreningu-
rutxoa dantzatuko du-
te. 21:30 aldera luntxa
eta ondoren JoxeMen-
dizabalen eskutik dan-
tzaldia izanen da.

OSPAKIZUNA � X. EDIZIOA

Aurrera eguna
urriaren 1ean
ospatuko dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Harrera beroa egin zaio Gurdi bidea ekimenari
Irailaren 14an eguerdi partean ailegatu zen Gurdi Bidea ekimeneko segizioa Lei-
tzako dermiora. Uitziko Tunel handia zeharkatu ondoren iritsi ziren herrira, Plazao-
lako ibilbidetik barna. Kitarranbueltan herritar ugarik egin zioten harrera beroa tal-
deari eta ondoren txistulari, trikitilari eta abereekin herriko plazara joan ziren. Al-
baola itsas faktoria Pasaian eraikitzen ari den San Juan itsasontziarentzat alkitra-
na garraiatzen ari dira. Lau behi eta idi pareak tiratutako lau gurdirekin ari dira osa-
tzen Burgos eta Pasaia arteko bidea. Herriko ikastetxeetako gazteek garai bate-
an ohikoak ziren garraio moduak ezagutzeko aukera bikaina izan zuten eta adi-
nekoekgaraibatekooroitzapenakberpiztekoa.Hurrengoeguneangoizekozazpie-
tan abiatu ziren Andoain aldera, Plazaolako bidetik.

ARGAZKIAK: E. IRAOLA

Euripean baina talo goxoen usainean...
Eguraldiak askorik lagundu ez bazuen ere, Talo Egunak herrikoak eta kanpo-
tik etorritako bisitariak erakarri zituen plaza ingurura. Urtetako ohiturari eutsiz,
Saralegitarrak eta Villabonatarrak aritu ziren taloak prestatzen goiz eta arra-
tsaldez. Talo lehiaketa ere egin zen eta Arantza Jauregi izan zen irabazlea. Pla-
za inguratzen 20tik gora artisauak postuak jarri zituzten eta baserriko animali
batzuk ere plazaratu zituzten. Eguardian herri kirol saioan harriak jaso zituen
Inhar Urruzolok eta ondoren Jon Rekondo herritarrak Etxeberria, Alkizalate eta
Mindegiarekin neurtu zituen indarrak. Rekondo irabazle izan zen banaka eta
bikoteka ere Alkizalete eta Rekondo gailendu ziren.

ARGAZKIA: E. IRAOLA

Komertzianteen azoka arrakastatsua
Irailaren10eanV.StockazokaantolatuzuenKxkbel-
tza Leitzako komertzianteen elkarteak. Guztira sei
komertziok eraman zituzten salgaiak plazara: Ku-
lunka,Edergunea,Kapritxo, LeitzaKirolak,Bioketa
Garbik. Balorazio oso ona egin dute antolatzaile-
ek, jende ugari ibili zen azokan, goizean arratsal-
dean baino gehiago. 20 eurotik gorako erosketak
egin zituztenen artean urdaiazpiko bat zozketatu
zuten eta Sagrario Sukunza suertatu zen irabazle.
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ARESO

Ermita inguruko
lanekin segitzeko
auzolana deitu
dute urriaren
1erako

Juana Mari SAIZAR
Herriko historia eta

ondareari buruz gehia-
go ikastekoaukera izan-
goda irailaren30eaneta
urriaren 1ean.

Irailaren 30ean,osti-
ralean, Aranzadi Elkar-
tekoAlfredoMorazaar-
keologoak eta Burdina
Taldeko Joxe Ramon
Berrondo historialariak
etaManuIzagirrearkeo-
logoak,Ulizarrenazken
urteetan egindako la-
nen inguruan hitzaldia
eskainiko dute. Uda-

l e t xean i zango da
19:30ean. Ezdaahaztu
behar tartean, Brontze
Aroko pitxer bat aurki-
tudutelaetaSanta Kruz
ermitaren inguruan ere
laneanaritudirela.Ora-
in, Santa Kruz ermita
inguruko laneihelduna-

hi diete berriro eta lagin
batzukhartzekoasmoa
dute.Partehartzekoau-
kera emateko, urriaren
1ean, auzolana deitu
dute 08:15ean herrian
edoUlizarren08:30ean.
Aitzurrak eta palak era-
matea komeni da.

Mikel Rodriguez
eta Eva Esnaola
nagusitu ziren
maratoian

JM BARRIOLA
PlazaolaNaturBidea-

ren lehenengoMaratoia
eta Plazaolako X.Mara-
toiErdiaeginziren iraila-
ren11n.NafarroaetaGi-
puzkoa lotuazPlazaola-
ko natur bidean barna

egin zuten lasterka par-
tehartzaileek.Bi distan-
tziazituztenaukeran;Lei-
tzatik atera zen maratoi
erdia26kilometrokoaeta
Lekunberritik atera zen
maratoia, 42 kilometro-
koa.BiekAndoainenizan
zuten helmuga.

MARATOI ERDIA
Denera, 425 laster-

ketarik parte hartu zu-
ten.26kilometrokodis-
tantzian, Raul Ama-

triainek (01:29:41) ira-
bazi zuen, IbaiAlba izan
zenbigarrena (01:29:49)
eta hirugarrena Joseba
Jauregi (01:30:22).

Emakumeetan,Uxu-
ne Tena izan zen lehe-
nahelmugan(01:54:16),
bigarrena Arantxa Pe-
rez iritsi zen (01:55:16)
eta hirugarren postuan

AnaGonzalez (1:58:06).

MARATOIA
42 kilometroko dis-

tantzian,MikelRodriguez
izan zen lehena helmu-
gan 02:27:04ko errekor
denboran iritsi zen. Kol-
do Agirre bigarren izan
zen (02:39:04) eta Hugo
Figueras hirugarren

(02:39:18).Bixente Igar-
tzabal lesakarra lauga-
rren izan zen.

Nesketan,EvaEsnao-
la lehendabizikokilome-
trotikburuanjarrizeneta
garaipena lortu zuen
(03:09:25). Honen ja-
rraian, Sonia Bassas
(03:25:20)etaAinaraMu-
rua(03:25:34) iritsi ziren.

KIROLA � IRAILAREN 11N

425 parte-hartzaile
bildu zituen
Plazaolako maratoi
eta maratoi erdiak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ezkerrean, Plazaolako Maratoiko emakumezkoen eta gizonezkoen podiumak, elkarrekin.
Eskuinean, Mikel Rodrigez lehenbizikoa izan zen helmugan.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udaberrian Ulizarko gainean aritu ziren lanean Burdina
taldekoak eta berriro ere lanei ekin nahi diete.

HITZORDUA � ARANZADI ETA BURDINA TALDEKOEK

Ulizarko lanei buruzko hitzaldia
eskainiko dute irailaren 30ean

MUGIKORTASUNA

Ederbidea
proiektua abian
jarri dute

Irailaren7an,eginzu-
ten bizikleta gaineko
garraio iraunkorreko
proiektua abian jartze-
koekitaldia.Mugazga-
indiko lankidetzarako
ekimena da bizikleta-
ren erabilera sustatze-
ko eguneroko eta tu-
rismoko joan-etorrie-
tan.Hala,Iruña,Donos-
tia eta Baiona bizikle-
taz batzeko aukera
emango da 240 kmko
ibilbide batean. 90 km
berri eraikiko dira: 46
bizikletetarako bidee-
tatik edo bide berdee-
tatik eta 44 motordun
ibilgailuekinpartekatu-
tako bideetatik. Nafa-
rroan,Ederbideakbiza-
titan jardungo du: Bi-
dasoa eta Plazaolako
bideberdeen lotunean
eta Plazaolako bideak
Iruñearekin bat egiten
duen tokian.

Kinto bazkaria
urriaren 1ean
Pake Toki elkartean
bildukodiraherrikobost
kinto,1959eta1964ar-
tean jaiotakoak.

Zunba Ikastaroa
Herriko gaztetxoek Ki-
rol Mankomunitatean
egin dute eskaera eta
taldeaosatuetairakas-
leatopatzenbada,Zun-
baklaseakherrianhar-
tzekoaukeraizangoda.

Mendi Martxako
dirua zertan erabili?
Horixedaherritarreiegin
zaiengaldera.Bileraegi-
tekoa zuten eta dato-
rrenaldizkarianaipatu-
ko dizuegu erabakia.

� FLASH



15.000 bisitari
baino gehiago
izan ditu
Baztango
Turismo
Bulegoak udan

TTIPI-TTAPA
Baztango Udala au-

rreko legealdianhasizen
urtezurtekoturismobu-
legoko datuak modu
sistematikoan jasotzen,
etaturistekeskatzendu-
ten informaziomotaho-
beto sailkatzen. Horri
esker, azken 5 urteetan
Purioeseneko bulego-
tik pasatu direnen pro-
filak eta interesak jaso-
ak dituzte, konparake-
ta eta analisirako auke-
raemanez.Udakoden-
boraldia akitzen ari de-
nean, aurten Elizondo-
ko Turismo Bulegora
hurbildutako bisitarien
datu eta ezaugarri na-
gusiakaurkeztudituzte.

UZTAILEAN EUSKAL
HERRIKOAK, ABUZTUAN
KATALUNIA ETA
VALENTZIAKOAK GEHIEN

Uztailean 4.496per-
tsona hurbildu ziren tu-
rismobulegora informa-
zio eske; iaz baino
%29,08 eta duela 5 ur-
te hurbildu zirenak bi-
der 3,75. Igoera nabar-
mena izan da. Jatorria-
ri dagokionez, aurreko
urteetako argazki ber-
dintsua da: %27 Eus-
kal Herrikoa izan da,
%16,73 Kataluniakoa,
%10,27 Herrialde Va-
lentziarretakoa; %7,85
Andaluziakoaeta%5,11
Aragoikoa,%6,04atze-
rrikoa izanik (horietari-

ko%42 Frantziakoak).
Abuztuan, berriz, Turis-
moBulegoan10.667 la-
gun izan ziren. Honek
suposatzen du iaz bai-
no%49,77gehiago,eta
duela 5 urte baino 4 al-
dizgehiago.Harrigarria-
go ere, aurtengo abuz-
tuko datua 2013. urte
osoan (10.583) turismo
bulegotik pasatu dire-
nena baino handiagoa
izan baita. Hilabete ho-
netan,kataluiniarreketa
valentziarrek hartu die-
te lehenpostua euskal-
dune i , %25,61 eta
%17,76 hurrenez hu-
rren, Euskal Herrikoen
%15,62ren aitzinean.
Laugarren jatorri nabar-
mena Madr i l da ,
(%13,1), eta bosgarre-
na Andaluzia (%8,77).
Atzerritarrak%4,07 izan
dira ( horien artean
%60a frantsesa). Uzta-
il eta abuztuan hurbil-
dutakoen artean, %35
inguru etorri da iraku-
rritako/ikusitakoerrefe-

rentziengatik edo nor-
baitek gomendaturik,
eta bertze hainbertze
Trilogiasortutako jakin-
minez. Aipatu beharre-
koadaTurismoBulego-
ko bisitarien %14 in-
guruerrepikatzaileade-
la,hots,Baztan lehena-
go ezagutu eta buelta-
tzea erabaki duena.
Orokorrean, egonaldia
egiteradatozenenarte-
an Baztangoa turismo
familiarra izatenda.Mo-
du berean, egun pasa
datozen bisitari aunitz
izaten dira. Egonaldia-
ren iraupenaren arabe-
ra, interes ezberdinak
dituzte bisitariek. Hala
ere, orokorrean erran
daiteke Baztan bere
osotasunean ezagutu
nahi dutela (bereziki
egonaldi luzekoak).
Baztaneraetorridiren ia
guztiek badute Xorro-
xinenberri, gunehorren
inguruanegitenhasiden
lanketaren beharra are
nabarmenago uzten

duena. Baztango Done
Jakue Bideak gero eta
intereshandiagoapizten
du, GR11rekin batera.

BAZTANGO TRILOGIAREN
ERAGINA

Datu hauetan oina-
rriturik irakurketa sako-
nagoakeginbadaitezke
ere, Turismo Bulegoko
datuek argi eta garbi
agerian uzten dute:

1. 25 urteko ibilbide
luzeko fruituadaBazta-
nekEuskalHerrimailan
eta kanpoan landa tu-
rismoan lortuduen izen
ona. Behin eta berriz
etortzendirenaketabai-
lara gomendatzen du-
tenak (ahoz-ahozeinal-
dizkari eta abarren bi-
dez)diragurealtxorna-
gusia. Turista hauei ha-
rrera ona egiten jarrai-
tubeharda,gureeskain-
tza turistikoosoasusta-
tuz, kalitatea landuz.
Horretarako funtsezkoa
da Baztan erakargarri
egitenduen izaerazain-

tzea: paisaia, herri kul-
tura eta natura. «Honek
zalantza sakonak sortu
beharko lituzkeArozte-
gia bezalako proiektuei
buruz, Valentziar erako
porrot egindako urba-
nizazio ereduei buruz.
Berezkoa dugun izaera
eta urteetako lana dira
urtez urte gero eta tu-
rista gehiago ekartzen
dutenak eta hori zain-
du behar dugu», aipatu
zuen alkateak.

2.BaztangoTrilogia-
ren eraginak jarraitzen
du: zirkunstantziaarras
positibohonekbierron-
ka jartzen dizkigu: libu-
ruaren eraginez Elizon-
don bakarrik interesa-
turikdatozenakbailara-
ko bertze txokoak eza-
gutzera bideratzea eta
etorkizunean bisitari
hauek itzultzeko edota
bailara gomendatzeko
arrazoi onak ematea.
Areago,heldudenuda-
berrian El guardián in-
visible filmaren estrei-
naldiak izan dezakeen
eragingehigarriaaurrei-
kusita.

3.Baztanekduenko-
kapen estrategikoa eta
alojamendu,ostalaritza
eta jardueren eskaintza
zabalak publiko ezber-
dinak asetzeko aukera
ematen du. Sektore
barneko elkarlana guz-
tion ahalmenak hobe-
tzeko aukera emanen
duelakoan, lanketa ho-
ribeharrezkoada.«Uda-
letikdinamizazio lanho-
rri ekin diogu, baina za-
lantzarik gabe, Baztan-
go eragile guztien inpli-
kazioa, bakoitzak bere
mailan,beharkodugu»,
adierazi zuen Joseba
Otondo alkateak.

34 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 671 zk.

2016.09.29

BAZTAN

GIZARTEA � INOIZ BAINO BISITARI GEHIAGO IZAN DIRA UDA HONETAN

2013 urte osoan baino turista gehiago
izan dira herrian abuztuan bakarrik

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Baztango Trilogiak eragin nabarmena izan du turismoan, udaberrian filma estreinatzerakoan
areagotu daitekeena. Argazkian, pelikularako kastinga egiteko esperoan Arizkunenean.
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BAZTAN

Igande
arratsaldean
izanen da
desafioa

TTIPI-TTAPA
Hiruegunezospatu-

ko dituzte Anizen anto-
latutako Arrosarioko
Amabirjinaren bestak.

LARUNBATA, URRIAK 1
•11:00etanezkil jotzea,
eta altxaferoak herri-
ko trikitilariekalaiturik.

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

•12:00etanPuzgarriak.
• 14:00etan Paella, eta
bizkotxo lehiaketa. Le-
hiaketako paella eta
postreekin Bazkaria.

•OndotikMusaetama-
hai jokoak.

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

• 20:00etan Mutildan-
tzak eta gaita.

• 21:00etanBaztanZo-
pak.

•00:30eanSalaberrire-
kin dantzaldia.

• AkitzekoXingar jatea.

IGANDEA, URRIAK 2
• 12:00etan Meza Na-
gusia.

•OndotikOtordua:ber-
takoproduktuekinegi-
na. Argazki erakuske-
ta lehiaketarat aur-
keztu diren argazkiez
osatua.

• 17:30ean desafioa:
Unai Iantzi Nafarroa-
ko koxko biltzaile txa-
pelduna 10 aniztarren
aurka lehiatuko da,
norkbildu50koxko le-
henago; Unaik berak

bakarrik edo gainera-
ko hamarrak batera.
Herritarren arteko jo-
koak.

• 18:00etan bertsoma-

rraztua emanaldia.
•OndotikHauspolariek
taldearekindantzaldia.

•AkabailanAfariaMen-
diarte Kultur elkarte-
an.

ASTELEHENA, URRIAK 3
• 11:00etan Mus Txa-
pelketa.

•12:00etanBuruhandi-
ak herrian barna.

•14:00etanzikiro jatea,

Joxe Angel akordeoi-
lariak alaiturik.

• 17:00etan IV. Boneta
jaurtiketa.

• 21:00etanJoxeAngel
akordeoilariarekin
dantzaldia.

• Ondotik Xingar jatea
eta suaren inguruan
kantaldia.

• Bes tak ak i t zeko
Gaixoa ni eta herriari
itzulia.

BESTAK � URRIAREN 1ETIK 3RA ANIZKO BESTAK

Unai Iantzi
koxkor biltzen
10 herritarren
kontra ariko da
Anizko bestetan

UTZITAKO ARGAZKIAK

Hondar eguneko zikiro jatearen ondotik, boneta jaurtiketa txapelketan eta Joxe Angel akor-
deoilariarekin dantzan ongi pasatzeko modua izanen da.

BERTSO MARRAZTUAK
Unai Gaztelumendi
karikaturgile eta
Amets Arzallus eta
Unai Iturriaga
bertsotan ariko dira.
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BAZTAN

Garbiketa lanak
ere eginen
dituzte
mendietan

TTIPI-TTAPA
2016koaurrekontue-

tanaurreikusitakomen-
di-lanak abiatu berri di-
tu Balleko Etxeak. Ex-
cavacionesJavierAlzu-
garai enpresak 56.617
eurorengatik (BEZ kan-
po)mendikohainbatbi-
de ireki eta konpondu-
ko ditu eta Lanaleko-
mek43.334eurorenga-
tik (BEZ kanpo) mendi
garbiketa lanakeginen.

Mendietako bideei
buruz Beartzunen Ga-
mioko bordaren gaine-
koaldetik,kamioienpa-
sa saihesteko 500 me-
troko bidea irekiko da.
AritzakunenZotaleta in-
guruanpinuaketa izeiak
ateratzeko bidea 1,5
km.kobidea;Almando-
zen,mendiustiaketara-
ko 800 metroko pista
eta Elbeten, BerroMal-
dako bidea suetarako
sarbidea izateko erre-
pasatuko. Gainera Ari-
tzakunen, Sumutsuko
bordaren ondoan eta
Gartzainen, Urballo al-
deratdagoenGilleneko
bordaren inguruan, eu-

riak hondatutako bide-
etanharri-lubetaedoes-
kollerak eginen dira.

Lan hauetarako hiru
eskaintza aurkeztu zi-
renetaeskaintzahobe-
rena Excavaciones Ja-
vierAlzugarai enpresak
egin zuen, 56.617euro
(BEZ gabe).

Bertzalde, mendiko
garbiketa laneiburuzur-
terobezalaalanbreabil-
tzeko lanak eginen di-
ra: Otsondo alderdian,
Gaineko-Olan,3km;Le-
karozkoZarbostanerre-
tako inguruan 3,8 km;

Aritzakungo Egurtegin
4. km; Arraiozko Larra-
tzun kilometro bat eta
Otsondozelain 2,3 km.

Modu berean, men-
diko landaketetan gar-
biketa lanak eginen di-
ra: Elbeteko Ameztin,
Erratzuko Irrion, Azpil-
kuetako Bagalden eta
Otsondo inguruko Mo-
korron.

Bertzalde,Belateeta
Erdizekobazkalekuko-
munalakhobetzekosa-
simozketaedodesbro-
zeak eginen dira. Bela-
ten 5 hektarea eta Erdi-

zen 10 . A r i zkungo
Otxaskon ere, ondotik
erreketa kontrolatuak
egin ahal izateko, han
dagoen landaketan in-
guruz inguru hektarea
bat sasi moztuko da.

Gainerakoan, Irurita-
ko Errekako Almando
alderdian heldu diren
landare berriak babes-
teko kilometro bateko
iskindegia eginen da.

LanhoriekLanaleko-
mek eginen ditu, hiru
eskaintzarenarteanbe-
rea hoberena izan bai-
tzen43.334 (BEZgabe).

GIZARTEA � AZPIEGITURA LANAK

Mendietako
bideak ireki eta
konpontzeko
lanak hasi dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Belate eta Erdizeko herri bazkalekuak hobetzeko sasiak moztuko dira.
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Egun handian
Los Tajudos del
Norte
mariatxien
emanaldia,
tortilla patata
lehiaketa eta
herri afaria
izanen dute

TTIPI-TTAPA
Pilarikakobestetako

egitarauaprestduteaur-
ten ereGartzainen. Lau
egunez (asteartean ha-
si eta larunbatean aki-
tu, ortzegunean atse-
den hartuta), ekitaldi
ugari izanen dituzte,
haur,gaztenahizheldu-
ek ederki pasatzeko
modukoak.

ASTEARTEA, URRIAK 11
BEZPERA
•16:00etan txupinazoa
eta ezkil jotzea.

•16:30eanmuszimizte.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak trinketean.

• Ondotik dantzaldia
Oharkabe taldearen
eskutik.

•06:30eanzinger jatea.

ASTEAZKENA, URRIAK 12
PILARIKA EGUNE
• 10:00etan dianak eta
argi soinuek herriko
musikariekin.

• 12:00etan Meza Na-
gusia Aixteiko ermi-
tan. Ondotik luntxa.

•18:30eanLosTajudos
del Norte mariatxien
emanaldia.

• 20:00etan tortila pa-
tata lehiaketa.

• 21:30ean herri afaria
frontoian.

ORTZIRALA, URRIAK 14
HAUR ETA GAZTE EGUNA
• 10:00etan dianak eta
argi soinuak herriko
musikarien eskutik.

• 11:00etan haurren jo-
koak.

• 14:00etan haur eta
gazteen bazkaria.

•16:00etanhaurrentzat
puzgarriaketakart-ak.

• 17:00etan hurbiltzen
direnentzako meren-
dua eta txokolatada.

•18:00etangazteenar-
teko futbito lehiaketa.

•OndotikdantzaldiaSa-
laberriren eskutik.

• 21:30ean herri afaria.
• 00:00etan gaupasa
Salaberri akordeoila-
riarekin.

LARUNBATA, URRIAK 15
HERRITARREN EGUNA
• 10:30ean hasita dia-
nak eta argi soinuak
izanendiraherrikomu-

sikarien eskutik.
• 11:00etan herri kiro-
lak.

•14:00etanzikiro jatea.
• Ondotik mus txapel-
ketako sari banaketa
eginen dute eta segi-
dan dantzaldia Sala-
berri akordeoilariare-
kin.

• 21:30ean luntxa. On-
dotik, Dj Teklasekin
gaupasa izanendaeta
besten akabaila.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 11, 12, 14 ETA 15EAN

Pilarika bestetako egitaraua
ekitaldiz gainezka dator Gartzainen

Suinki euskaltegi
berriaren
inaugurazioa
Elizondoko Baztan
Berri karrikaren 7.ean
dagoenSuinki euskal-
tegi berriaren inaugu-
razio ekitaldia ospatu
zuen AEK-k irailaren
23an.

Bisitaldi gidatua
Irunberriko
Joseneara
Hazitik Hoziek antola-
tuta, belar aromatiko-
aketa infusio-belarrak
haztenetaproduzitzen
dituen Irunberriko Jo-
senea enpresa sozia-
lerat bisitaldi gisatua
eginendaurriaren6an.
Irteeraortzegungoize-
ko 8etan eginen dute
Elizondokoplazatiketa
bisitaldia 10etan iza-
nen da. Itzulera, baz-
kaldu ondotik. Sarre-
ra 3 euro ordainduko
da. Izen ematea hazi
tikhozie@gmail.com
helbidean.

‘Neskatoak’
dokumental
emanaldia eta
solasaldia
Urriaren 15eko Landa
eremuko emakumeen
nazioarteko egunaren
harira, egun horretan
Neskatoak dokumen-
tala eskainiko dute
19:00etanArizkunene-
an, udaleko Kultura
Batzordeak eta Ber-
dintasun Batzordeak
antolatuta. Ondotik,
Jon Abril Olaetxea zu-
zendariarekin solasal-
dia izanen da.

� FLASH

ARGAZKIAK: MARIA TELLETXEAK UTZIAK

Herriko musikariek eskainiko dituzte goizetako argi soinuak.Haur eta gazteen bazkarian giro
ederra izanen dute aurten ere.
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Inbertsio plana
egiteko lanak
ere hasi ditu

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Francis-

co Joaquin Iriarte za-
harretxekosukaldearen
teilatuakonpontzeko la-
nak Arraiozko Putxiria
eraikuntza enpresari
16.776 euroan eman
dizkioBaztangoudalak.
Exekuzioaren hasiera-
ko aurrekontua 17.659
eurokoa zen, hortaz,
aurkeztutakoeskaintza
ekonomikoen artean
hoberena Putxiriarena
izanik, udalak lana be-
rari emandio.Euriaegi-
terakoan zaharretxeko
sukaldeko teilatutikeu-
ria iragazten zen eta
barneko aldean heze-
tasunak sortzen. Ho-
rregatik sukaldeko sa-
baiedotetxoazartatzen
etaporroskatzenarizen.

Moduhorretan, egin
beharreko lana terraza
moduko teilatua alda-
tzea izanen da. Horre-
tarako lehendabizi ge-
ruza iragazkaitza para-
tuko dute eta ondotik

gainetik ibiltzeko mo-
duko zola emanen. Su-
kaldearen barneko sa-
baikozartadurakere lu-
zitu beharko dira. La-
nak esleipena egin eta
hilabete eta erdiz egin
beharko dira.

Bertzalde,udalakza-
harretxekoinbertsiopla-
naegiteko lanakhasidi-
tu.Txostenhorrekinza-
harretxean egin beha-
rreko lan guztien me-
moria bilduko litzateke:
etxe barneko berritze

etaegokitzapenak,kan-
poko aldeko moldake-
tak, irisgarritasuna, tei-
latua…

Txostenak lanak
planifikatzekoeta diru-
laguntzakeskatzekoba-
lioko du.

GIZARTEA � ARRAIOZKO PUTXIRIA ENPRESAK EGINEN DITU 16.776 EUROREN TRUKE

Zahar Etxeko sukaldearen teilatua
moldatzeko lanak eman ditu Udalak

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

Udal hautetsiak eta mendizainak mugak aztertzen ari dira
Lapurdiko Sara, Senpere, Ainhoa, Ezpeleta eta Itsasurekin eta Nafarroa Behe-
reko Bidarrai, Baigorri, Banka, Aldude eta Urepelekin herriak dituen mugak
aztertzen ari dira udal hautetsi eta mendizainak asteotan, urtero egiten duten
moduan. Iparraldeko herriekin muga egiten duten 50 kilometro baino gehiago
ditu Baztanek.

URRIAREN 9AN

Gartzainen
ospatuko dute
herri eskoletako
besta handia

Urtero bezala, Ur-
dazubi-Zugarramurdi
eta Baztango herri es-
koletakobesta antola-
tudute.Aurten,Arizku-
nen lekukoa hartuz,
Gartzainen izanen da
urriaren 9an, igandea-
rekin. 10:30ean ongi-
etorria eskainiko zaie
partehartzaileei.11:00-
etan ibilaldiak. Bi ibil-
bideizanendira,bat la-
burra,haur ttikiendako
eta bertzea luzexea-
goa, haur koxkorren-
dako.Bazkariautoges-
tionatua izanen da he-
rrikopilotarlekuan, na-
hizetasutopilakereiza-
nen diren salgai. Arra-
tsaldean haurrek taile-
rrakizanendituzte,bai-
ta puzgarr iak ere.
16:30etik 19:30 alde-
rarte, dantza egiteko
aukera ere izanen da.
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ARKUPEAK

Iaz baino jende
gehiagok eman
du izena
antolatu diren
ateraldietan

Fernando ETXEBERRIA
Parte-hartzearibegi-

ra jarriz gero, kopuruak
goiti doaz urrirako an-
tolatu diren irteeretan.
NafarroakoPirinioetara
antolatutako irteerara-
ko adibidez, 50 bazki-
dek eman dute izena.
Horregatik, bi txanda
eginendituzte:Baztan-
goak urriaren 5ean joa-
nen dira eta Bortziriak,
MalerrekaetaLeitzako-
ak 6an.

Urriaren 1etik 14ra
Benidormaldera joanen
direnakere iazbainoge-
hiago izanen dira. Au-
rreikuspenguztiakpus-
katu dira; 80 bazkide

baino gehiagok eman
dute eta izena. Bidaia
agentziakhasieranbiho-
teletan egina zuen erre-
serba:24logelahartuzi-
tuenFeniciahoteleaneta
hogeiren bat Poseidon
hotelean.Ezustekoabe-
raz, handia izan zen 66
bazkidek eman zutene-
an izena Fenicia hotele-
rako.Bihotelhauetanlo-
gela gehiago hartzeko
modurik ez zegoela iku-
sita guztiak hotel baka-
rrean biltzeko proposa-
menaeginzuten.Bazki-
degehienekonartuegin
zuten eta azkenean 80
bazkidebainogehiagok
hartukoduteostatuFies-
taParkhotelean.Aurten
gertatutakoaikusita,da-
torren urtean hasieratik
logela gehiago erreser-
batzeaerabakidute,ba-
koitzak nahi duen hote-
la aukeratzeko modua
izan dezan.

Santa Kruzen ome-
nezko festa ospatzera
122 bazkide joan ziren
Lezora. 11:00etan eus-

karazko meza entzun
eta 12:00etan Herri Ki-
rolsaioa ikusizuten.Ge-
ro Oiartzunera joan zi-

ren Gurutze Berri ja-
tetxean bazkaldu eta
dantzaldia izan zuten
Jose Angelekin.

UTZITAKO ARGAZKIAK

51 bazkidek egin dute Baltikoko hiriburuetara bidaia
Irailaren 7an, 51 bazkidek hartu zuten Loiutik Frankfurtera eraman zituen he-
gazkina, handik Vilniusera joateko. Zazpi egunez eta eguraldi ona lagun, Bal-
tikoko hiru hiriburuetako monumentu ederrenak ikusteko aukera izan zuten.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Elkartekoen lanak ikusgai egon dira Leitzako talo egunean
Aurten Arkupeak Elkarteko kideek egindako lanekin zenbait erakusketa egin
dira urtean zehar. Irailaren 18an, iLeitzako talo egunaren baitan lan horietako
batzuk ikusteko aukera izan da. Irudian ikus litekeenez, dotoreak benetan!

BIDAIA � BENIDORM ETA PIRINIOETARA

Urrian ere ez dute
etxean geratzeko
asmorik

GORRAITZEN

Urriaren 20an ospatuko da
bazkidearen eguna

Arkupeak elkarteak urtero egiten duen bazki-
dearen eguna urriaren 20an ospatuko da Gor-
raitzeko parrokia-elizan. Mezan, urte honetan
hildako kideak ekarriko dituzte gogora eta dia-
mantezko eta urrezko ezteiak eta 85 urte bete
dituzten bazkideak ere omenduko dituzte. De-
nera 530 pertsona baino gehiago bilduko dira,
bazkide, omendu, familiako kide eta gonbida-
tuen artean. Aurten Juan Jose Larrañeta, Peru-
ko domingotarren misioetan gotzain ibili zena,
eta Felix Sanzberro, domingotarra izanen dira
mezan, horregatik, meza elebiduna izanen da.
Omenduei opariak eman aurretik argazki, mar-
go eta literatur lehiaketako sariak banatuko di-
tuzte. Horren ondotik, 14:00ak aldera Gorrait-
zeko jatetxean bazkalduko dute eta ondoren,
Jose Angelekin dantzaldia izanen da.
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Senpere eta
Donibane
Lohizune lotzen
ditu 22. lineak

Franck DOLOSOR
Garraio publikoen

sailean aldaketa haun-
dia hasi zen buruilaren
lehenean autobus zer-
bitzua martxan eman
zuelarik Hego Lapurdi-
ko hiri elkargoak. Ha-
mar linea berri martxan
ezarri dituzte eta hori-
en artean hogoita biga-
rren zenbakia duena
Senperenbarna ibiltzen
daDonibaneLohizune-
ratburuzAzkainengain-
di. Autobusak Amo-
tzeko zubitik abiatzen
diraastelehenetik larun-

baterat 7h37, 9h36,
11h36 , 13h56 e ta
17h49. Aintziran, herri-
an, Ibarrun eta Helba-
rrun barna ibiltzen dira
gero Donibane Lohizu-
neratburuz.Donibanen
8h25 eta 18h35 artean
abiatzen dira. Xeheta-
sun guziak www.hego-
bus.fr

Baraualdia presoen
alde

20 lagunek euskal
presoen aldeko gose
greba egin dute berriki
Oxtinekean. Iñaki Vi-
quendi herritarrak go-
goratu zuen badirela 5
urte ETAk armak isildu
zituelaetadeitoratuzu-
en geroztik Frantzia eta
Espainiako gobernuek
ez dutela urratsik eman

presoakEuskalHerrirat
hurbiltzeko.FilipeBidart
Iparratarrak taldeko ki-
de ohi eta preso ohiak
azpimarratuzueneridi-
ren presoek lehen bai
lehen lortu behar dute-
la baldintzapeko aska-
tasuna. Baigorriarraren
ustezaministiaosoaar-
dietsi behar da egiazko
bake bidea zabaltzeko.

Oxtikeneak 20 urte
Aurten, bi hamarka-

da betetzen dira eus-
kaltzale taldebatekOx-
tikenea etxea erosi eta
konpondu zuela euskal
gunea sortzeko karrika
nagusiarenondoan.Ur-
temugaospatzekobes-
ta eguna apailatu dute
urriaren 8an. Goizeko

11etan txontxogiloak
izanendirahaurrentzat,
eta puzgarriak egun
osoan. Eguerdian baz-
karia eta gauean kon-
tzertuak, bertzeak ber-
tze, Xutik taldearekin.

Ekitaldiak Larrekon
"Liburua familian"

deitzen den hitz ordua-
renbigarrenedizioaos-
patukodaheldudenur-
r iaren 8an goizeko
9h30etatik20h30etarat.
Herriko etxeko kultura
sailak bultzatzen duen
ekitaldiak irakurzaleta-
suna zabaldu nahi du
euskarazkoeta frantse-
sezko liburuen berri
emanez.Herriko liburu-
tegikoarduradun, idazle
eta irakurleen biltzarra

Larreko aretoan eginen
da. Berriki, bertan egin
zen ere herriko 80 el-
karteen biltzar arrakas-
tatsua.

Ibarrungo bestak
Mikeliak gain gaine-

an ditugu. Buruilaren
30etik urriaren 3a arte
ospatuko diren bestak
ohiko xerri ttikiaren ja-
tearekin hasiko da Bi-
dekoa taldeak bazter-
rak alaituko dituelarik.
Larunbat gauean, 2zio,
TheLittleGirl etaSama-
in taldeak ariko dira,
igandearratsaldeanNi-
ko Etxart 18:00etan eta
astelehenean Magali
Zubillaga 19:00etan.
Bestaon ibarrundareta
senpertar guzieri!

GIZARTEA � ZERBITZU BERRIA

Hego Lapurdiko
autobusak
zerbitzua
eskaintzen hasi
dira herrian

SENPERE

URRIAREN 9AN IZANEN DA EMANALDIA, 15:00ETAN SARAKO PLAZAN

Zazpiak Bat taldeak bultzatutako Kabalkada
prestatzen burubelarri dabiltza saratarrak

Joana GERENDIAIN
Heldu den urriaren

9an,arratsaldeko3etan,
plazansaratarrekkabal-
kada bat emanen dute.
Sartzea 12 euro gosta-
ko da (12 urte arteko
haurrentzat urririk). An-
tzerki, dantzak, kantu-
ak, bertsoak… Saran
inoiz eman den lehen
kabalkada izanen da.

Proiektu hori Zazpi-
ak Bat taldeak bultza-
turikgauzatuda,2011ko
Oroitzapenetik bidaia-
rat ikusgarriaren ildoa
segituz. 80 bat heldu
motibatu dira proiektu-
an parte hartzeko, izan
dantzari, antzerkilari,
kantari.

Dantza errepikak
2015eko urrian hasi di-

ra eta antzerkia beran-
tago maiatza inguruan.
Ikusgarrian kabalkada-
ko ohiturazko dantzak
ikusten ahalko dira
mutxiko,kadriak,gabo-
ta, fandango, arin ari-
na eta makil ttiki.

Urriaren 9an egural-
di txarra baldin bada
emanaldiaurriaren16ra
gibeleratua izanen da.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Amotzeko zubitik, aintziran, herrian, Ibarrun eta Helbarrun barna ibiltzen dira autobusak.
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Lehen aldiz
Mari Garabi
saratar
ziganteak parte
hartu du

Joana GERENDIAIN
Aurten ere Sarako

gazteekbestaezinede-
rragoakeskaini dituzte.
Bestak Sara korrika el-
karteakantolatutakolas-
terketarekin hasi dira.
Igandearratsaldeanpla-
za jendezbeteazen,5ak
aldeangaiteroak,zigan-
teak agertu ziren, lehen
aldiko Mari Garabi Sa-
ratarziganteakpartehar-
tu zuten, ondotik zal-
dizkoaketadesfileabu-
katzekokarroak.Bertze
behingazteekhaien iru-
dimen handia erakutsi
dute: historiaurreko gi-
zonak, bikingoak, cow-

boyak, kanpina, sagar-
dotegia,muskulazioge-
la, futbola, auto kurtsa,
spice-girl. Autoak pasa
eta eta ahate jokoa eta
herri kirolak egin dira.
Gauerditansuzkoxerri-
akohiturazkosuzkoze-
zena ordezkatu du. As-
teleheneanOlhain ikas-
tolaren zikiroa egin zen
polikiroldegian.Astear-
teandenbora txarra ze-
la eta dantzaldia anula-
tu behar izan zuten bai-
na hala ere R gaua ira-
gan zen eta Zpeiz mu-
kaki taldeak plaza ani-
matu zuen gaztetxera
joan aintzin. Asteazke-
nean trinketea kabalez
eta jendezbete zenazi-
endarentzat. Arratsal-
deanOdeiBarroso,An-
doni Egaña eta Xumai
Murua betsolariek pla-
zaanimatuzutenZort’zi-
buru neska taldeari le-

kua utzi aitzin. Gauean,
suziriek besten bukae-
ra markatu zuten eta
Herri’tmo taldeak zuen
azkendantzaldiaeman.

Erakusketa
Urriaren 2ra arte La-

rrungo koloreak elkar-
teakbereobrakerakus-
gai izanen ditu Lur Be-
rri gelan. Erakusketa
idekia da goizeko 10
etatik 12:30 arte eta
arratsaldean 3:30etik
7ak arte.

Kirola
Gure kirolariek for-

man hasi dute sasoina.
Eskubaloikoneskek24-
18 irabazi dute Senpe-
rekoekiparenkontraeta
errubilariekeregaraipe-
na lortu dute Sauvete-
rres-en kontra 18-9.
Errubilariak3./4.Mailan

ari dira, baina aurten ez
da 2. ekiparik muntatu.
Eskubaloian,senioreki-

pak 17 neska konda-
tzenditu,excellencesai-
lean ari dira.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 15ETIK 25ERA

Besta ezin
ederragoak
eskaini dituzte
aurten ere
gazteek

SARA

SARA KORRIKA LASTERKETA BURUTU ZEN IRAILAREN 10EAN

Guillaume Levoy eta Pauline Bernis nagusi
135 korrikalarik bukatu zuten proban
Joana GERENDIAIN

Sarakobestakhasteko, irai-
laren 10ean burutu zen Sara
Korrika,10,3kilometro luzeeta
374 metroko desnibel positi-
boa duen lasterketa. 135 ko-
rrikalarik bukatu zuten laster-
keta eta denen buru, Guillau-
meLevoy izanzen (42:59).Fer-
nando Etxegarai beratarra bi-
garren izan zen (43:31) eta

Pablo Mas hirugarren (44:34).
Emakumezkoen artean, Sara
Korrikako Pauline Bernis izan
zen bizkorrena (58:16), Ca-
therine Borocco (1:02:04) eta
Mayie Sallaberryren aitzinetik
(1:03:00).

Sarako korrikalariei dago-
kienez,DavidNesprias (46:05)
etaClaireGillard (1:04:37)bos-
garren izan ziren.

ARGAZKIA: SARA KORRIKA
Sara Korrika taldeko Pauline
Bernis izan zen bizkorrena
emakumeen artean.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ohiko karroez gain,
lehen aldiko Mari

Garabi ziganteak parte
hartu du desfilean.
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Erabiltzaileen
saria Pello San
Millanentzat
izan da

TTIPI-TTAPA
54 argazki aurkeztu

dituzteerran.eusatariak

bigarrenaldizantolatuta-
ko argazki lehiaketara,
etahorienartean,Xabier
ErasunEraunzetamurgi-
lenBilangileak...argazki-
ak irabazi du epamai-
haiarensaria.Hala, Itzal-
tzuko Besaro landaho-
telean asteburu bateko
egonaldia irabazi du.

Erabiltzaileekere izan
dute hitza eta kasu ho-
netan,PelloSanMillan-
en Baztango erreketa-
ko lamiak argazkiak ja-
so du boto gehien.
Honenbertzez,Etxalar-
ko Bentan bi lagunen-
dakootordua irabazidu.
Baztango Zaporeak

produktuekin osatuta-
ko saskia lehiaketan
parte hartu dutenen ar-

tean zozketatu da eta
hori Jabier Larretxeari
egokitu zaio.

LEHIAKETA � II. ARGAZKI LEHIAKETA ERRAN.EUS ATARIAN

Xabier Erasunen argazkiak irabazi du
epamahaiaren saria

GIZARTEA

Pello San Millanen Baztango erreketako lamiak argazkiak erabiltzaileen saria irabazi du.

Xabier Erasunen
Bi langileak...

argazkiarentzat izan da
epamahaiaren saria.
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HERIOTZAK
Matias IrazokiBerasain,Berakoa, irai-
laren 7an, 90 urte.
Bautista Goñi Erasun, Beintza-La-
baiengoa, irailaren 9an, 100 urte.
Maria Pilar Marquinez Goche (kar-
meldarra),Donamarian, irailaren10ean.
Roman Goikoetxea Almandoz, Be-
rakoa, irailaren 11n, 87 urte.
JuanLarrainzarErbiti,Elizondon, irai-
laren 17an, 85 urte.
Roberto Irungarai Dolagarai, Irurita-
koa, irailaren 17an, 91 urte.
Jabier Barandarain Alustiza, Areso-
koa, irailaren 19an, 62 urte.
Esteban Barrenetxe Altzuguren, Az-
pilkuetakoa, irailaren 19an, 91 urte.

Enea Oteiza Sarratea, Narbartekoa,
irailaren 15ean.
Aitor Irazoki Altzuri, Lesakakoa, irai-
laren 2an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Josu Vazquez Tainta etaNaikari Ga-
larraga Capdequi, Lesaka eta Ama-
sakoa, irailaren 10ean.
Gorka Agirre Cascallana eta María
López López, Bera eta Almeriakoa,
irailaren 22an.
Antoine Barti-Magria eta Marie Te-
llechea, Sarakoak, irailaren 9an.
Daniel Iparragirre Iturriaeta InesZe-
laieta Erasun, Arantza eta Berakoa,
irailaren 17an.
Jaime Arriazu Prieto eta Renata Eli-
zalde Martinez-Peñuela, Iruñekoak
Lesakan, irailaren 3an.
Ramon Mayan Lucas eta Miren Jo-
sune IzagirreLoperena, IrungoakLe-
sakan, irailaren 10ean.
Juan Carlos Gorosterrazu Elizalde
eta Nerea Unanue Goenaga, Ituren
eta Getarikoa, irailaren 10ean.

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

.

Saioa
TELLETXEA ZUBELDIA

Igantzin, 2013ko irailaren 17an

III. URTEMUGA
Urte bat gehiago zu gabe,

gure bihotzak, egunetik egunera
tristeago daude.

Zure falta izugarria da eta oraindik
ez dugu ikasi zu gabe bizitzen.
Ez zaitugu sekulan atzenduko.

ZURE FAMILIA

Roman
GOIKOETXEA ALMANDOZ

Beran hil zen, 2016ko irailaren 11n, 87 urte zituela

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

ZURE FAMILIA

Beñat ETCHART VERDU
Urdazubin, 2011ko urriaren 6an

V. URTEURRENA

Errexa izan da zu maitatzea
ezinezkoa zu ahaztea
zure begien dizdira

eta ezpainetako irria
beti gurekin egonen dira.

Maite zaitugu
AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA

Beñat ETCHART VERDU
Urdazubin, 2011ko urriaren 6an

V. URTEURRENA

Errexa izan da zu maitatzea
ezinezkoa zu ahaztea
zure begien dizdira

eta ezpainetako irria
beti gurekin egonen dira.

Maite zaitugu
AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA
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Lehen nahiz
bigarren proba
konbinatuetan
Baztango
Basaburua
txapeldun orde

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herriz

Herri txapelketaren fi-
nala jokatu zen irailaren

11n Andosillan. Lehen
proba konbinatuan A-
rraioz izan zen txapel-
dun eta bigarren proba
konbinatuan Mendita-
rrak taldea (Ultzama).
Batean nahiz bertzean,
Basaburua izan zen
txapeldun orde.

Lehen proba konbi-
natuan, lokotx biltzen,
zaku lasterketan,aizko-
ran,korrikaetaarpanan
aritu ziren taldeak, hiru

txandatan. Arraiozko
taldeak 18 minutu eta
28 segundo behar izan
zituen lana burutzeko.
Basaburua izan zen bi-
garren (18:53), Mendi-
tarrakhirugarren (19:45)
eta Berriozar laugarren
(20:58)

Bigarren proba kon-
binatuan (Bi Kirol), be-
rriz, txinga-eramatea(50
kiloko txingekin ahalik
eta plaza gehien egin)

eta ingudealtxatzea (18
kiloko ingudeari ahalik
etaaltxaldigehieneman
minutu batean) egin zi-
tuzten.UltzamakoMen-

ditarrak suertatu zen
txapeldun, Basaburua
etaArraiozenaitzinetik.
Berako taldeak ez zuen
finalera azaltzerik izan.

Irailaren 11n
Leitzan
jokatutako
kanporaketan
Iker Vicente
izan zen
bizkorrena

TTIPI-TTAPA
Euskadiko lehen

mailakoaizkora txapel-
ketarenkanporaketa jo-
katu zen irailaren 11n
Leitzako Amazabal pi-
lotalekuan. Lehen mai-
laosatzenduten12aiz-
kolarietatik hamar aritu
ziren, Joxe Mari Olasa-
gastik medikuaren agi-
riaaurkeztubaitzueneta
Floren Nazabalek aiz-
kora utzi duelako. Gaur
egungo Nafarroako
txapelduna eta Euskal
Herrikobigarrenmailan
txapeldun izanondotik,
lehen mailan debutatu

duen Otsagiko Iker Vi-
cente izan zen bizko-
rrena.

Otsagikoarekin ba-
tera, gaur egungo Eus-
kadiko txapelduna den
Aitzol Atutxa bizkaita-
rrak, Mikel Larrañagak,
Joseba Otaegik, Juan-
jo Lopezek eta Ugaitz
Mugertzak lortu zuten
urriaren23anBilbon jo-

katuko den finalerako
txartela. Aldiz, Jon Re-
kondo etaRubenSara-
legi leitzarrak finaletik
kanpogeldituziren,be-
deratzigarren eta ha-
margarren gelditu on-
dotik.

Aizkolariek54ontza-
ko bi enbor, 60 ontza-
ko bi enbor eta 72 on-
tzakobienbormoztuzi-

tuzten (finalean izanen
duten lanarenerdia). Iker
Vicentek 19 minutu eta
15 segundo behar izan
zituen lana burutzeko.
Atuxak 19 minutu eta
54segundotaneginzu-
en; ondotik sailkatu zi-
renMikel Larrañaga gi-
puzkoarra (20:28), Jo-
seba Otaegi gipuzkoa-
rra (21:42), Lezaungo

JuanjoLopez(21:46)eta
Ugaitz Mugertza gi-
puzkoarra (22:02). Lau
segundorengatik fina-
letik kanpo gelditu zen
Iñaki Azurmendi gi-
puzkoarra (22:06) eta
hamabisegundorenga-
tik Jon Irazu gipuzkoa-
rra (22:14). Rekondok
23minutueta37segun-
do behar izan zituen la-
na bukatzeko eta Ru-
ben Saralegik 24minu-
tu eta 22 segundo.

HERRI KIROLA � URRIAREN 23AN JOKATUKO DA BILBON

Ez da inguruko aizkolaririk izanen
aizkora txapelketa nagusiaren finalean

ARGAZKIA: IBON ERRAZU
Bilboko finalerako sailkatu den seikotea.

HERRI KIROLA � ANDOSILLAN JOKATU ZEN FINALA IRAILAREN 11N

Arraioz eta Menditarrak
Herriz Herriko txapeldun

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arraiozko taldea lanean Beran jokatutako lehen saioan.

SAILKAPENA

1 I.Vicente 19:15

2 A.Atutxa 19:54

3 M.Larrañaga 20:28

4 J.Otaegi 21:42

5 JJ. Lopez 21:46

6 U.Mugertza 22:02

7 I.Azurmendi 22:06

8 J.Irazu 22:14

9 J.Rekondo 23:37

10 R.Saralegi 24:22
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G. PIKABEA | ANIZ
21 urterekin palma-

respolitaosatzenari da
Unai Iantzi Maritorena
Anizko gaztea. Lanbi-
dez elektrizista da, eta
afizioz kirolaria, eta ze-
hazki,koxkorrakbiltzea-
gatik egiten ari da eza-
gun. Nafarroako Kox-
kor Biltze Txapelketa
irabaziduaurten lehen-
biziko aldiz, esperien-
tzia eta izen haundiko
kirolariei aitzin hartuz,
eta joan den irailaren
3an, Euskal Herrialde-
en Arteko Herri-Kirol
Txapelketan Nafarroa-
kotaldeaordezkatuzere
bera izan zen nagusi,
beremarkahobetuz.Sei
minutuetabederatzise-
gundo baino ez zituen
behar izan 1,25 metro-
ko tartearekin bi lerro-
tan paratutako 50 kox-
korrak biltzeko.

Oraindelahamarur-
te hasi zen herri-kirole-
tan,«11urterekin,Basa-
burukotaldearekin»,eta
gaineratudigunez, «he-
rri-kiroletanhasinintze-
netik,koxkorbiltzenari-
tu izan naiz». Nafarroa-
ko txapelketan, berriz,
oraindelabortzbaturte
hasi omen zen: «lehen-
bizikoz15urterekinpar-
tehartunuelaustedut».
Eta Nafarroako txapela
janztea sorpresa izan
dela onartu digu: «ez
nuen espero. Lehengo
urteetako nire denbo-
rakhobetzeaesperonu-
en,baina txapeldun iza-
tea inondik inoraereez».

ENTRENAMENDUAK
Lanetikateraetakiro-

laegiteagustatzenzaio-
la kontatu digu: «izerdi
pixka bat atera eta bu-
rua arintzeko». Nolako
entrenamenduakegiten
dituen ere azaldu digu:
«asteangutigoitibeheiti
hirutanentrenatzendut,
normaleanmendian las-
terka10kilometro ingu-
ruko itzuliaemanez.Ha-
lere, batzuetan errepi-
dean ibiltzen naiz. As-
tetartezentrenatzenba-
dut, lanetik bueltatze-
rakoan egiten dut, eta
asteburuetan ahal ba-
da, goizetan».

Herri-kirolak ez ezik,
bertze kirol batzuk ere

probatuak ditu: «lehen
Baztan Futbol Taldean
aritzen nintzen, baina
duela urte batzuk utzi
nuen. Geroztik, bizikle-
tapixkabatprobatunu-
en, nahiz eta hori ere
nahiko utzita dauka-
dan».

Herri-kirolak bazter-
tzeko asmorik, ordea,
ez du. Aipatu digunez,
zaletasun hori «Anizen
dagoenherri kiroletara-
ko tradiziotik»datorkio:
«duelaurtedezentesor-
tu zen Basaburuko He-
rri-KirolTaldea,etaordu-
tik inguruko haur eta
gaztegehienakbertatik
pasatuak gara». Kirola-
rigisa,erreferenterikba-

duen galdetuta ere, ez
da urruti joan: «Anizko
Aitor Azkarate, dudarik
gabe. Bera ere koxkor
biltzen ibiltzen zen eta
harrituta gelditzen nin-
tzen koxkorrak sartze-
ko zuen abileziarekin».

Esker oneko hitzak
ere izan ditu Anizko
gazteak: «eskerrak
eman nahiko nizkieke
Kiko eta Andoniri, urte
luze hauetan Anizko
frontoiko hotzari aurre
eginez, gu entrenatze-
ra etorri direlako».

BERTZE ZALETASUNAK
Kirola egitea maite

du, baina bertzelako
kontuak ere atsegin di-
tu. Denbora librea due-
nean, «lagunekin ego-
tea»gustatzenzaiolaai-
patu baitigu, «kirola
ikusteaerearrasgustu-
kodut», etanolaez,be-
readinekoedozeingaz-
tek bezala, «besta pix-
ka bat» egitea ere bai.
Halaxeonartudigu. «21
urterekin besta ez gus-
tatzea izanen litzateke
arraroa», dio. Eta segu-
ru aski asteburu hone-
tan ospatzekoak diren
herrikobestakereapro-
betxatuko ditu horre-
tarako. Besta ondotik
berriz hasikodakoxko-
rrei begira, heldu den
azaroaren12anElgoiba-
rren (Gipuzkoa) jokatu-
ko den Euskal Herriko
Koxkor Biltze Txapel-
ketan parte hartzekoa
baita. Zorterik onena
opa diogu.

Adina eta sasoia alde ditu, eta emaitzak
dira horren lekuko. 21 urte baino ez ditu
eta Nafarroako Koxkor Biltze Txapelketa
irabazi du, eta Euskal Herrialdeen Herri-

Kirol Txapelketan ere, Nafarroako taldean,
koxkorrekin bera izan zen garaile. Hurrengo
hitzordua azaroaren 12an du, orduan joka-
tzekoa den Euskal Herriko Koxkor Biltze

Txapelketan aritzekoa baita. Baina bitarte-
an, bere egunerokoarekin segiko du, kable
tartean saltsan, elektrizista delako, eta
izerdia botaz, kirola maite duelako.

Unai IANTZI MARITORENA | Anizko koxkor biltzailea

«Lanetik atera eta kirola egiteak
burua arintzen laguntzen dit»

BASABURUA
«Duela urte
dezente sortu zen
Basaburuko Herri-
Kirol Taldea, eta
ordutik inguruko haur
eta gazte gehienak
bertatik pasatuak
gara».

KIROLAZ GAIN...
«Denbora librean,
lagunekin egotea,
kirola ikustea eta
besta pixka bat
egitea gustatzen zait.
21 urterekin besta ez
gustatzea izanen
litzateke arraroa».

ARGAZKIA: FELIX BEITIA BELOKI
Unai Iantzi koxkor biltzen Donostian, Zazpi Herrialdeen Arteko Herri-Kirol Txapelketan.
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Erakusketak
SUNBILLA
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Irailaren 27tik urriaren 11ra.

SARA
Larrungo Koloreak elkartearen
lanak ikusgai

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

LESAKA
Ernesto Gartziaren margoak

Urriaren 8tik 23ra Taupada
lokalean. Ortzegunetik igan-
dera 16:00-20:00.

ELIZONDO
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Urriaren 15etik azaroaren
7ra Arizkunenean, 18:00etatik
20:00etara astelehenetik la-
runbatera.

Hitzaldiak
BERA
Esnearen Ligaren hitzordua

Urriaren 10ean Nola hasi eli-
kadura osagarriarekin bularra
ematen dudan bitartean?
17:00etan Beralandetan.
Dohainik.

Kontzertuak
SARA
Mendi Xola abesbatza

Irailaren 28an 21:00etan
elizan.

ZUGARRAMURDI
Kepa Junkeraren kontzertua

Urriaren 1ean 20:00etan le-
zeetan. Sarrerak 15 eurotan.

LESAKA
Baionako Enara eta Lesakako
Abesbatzak

Urriaren 8an 20:00etan San
Martin Elizan.

Bertsoak
DONEZTEBE
Bertso marraztuak

Urriaren 9an Unai Gaztelu-
mendi karikaturgile, eta
Amets Arzallus eta Maialen
Lujanbio bertsotan,
18:30ean Herriko Ostatuan.

Bestak
URROZ
Herriko bestak
Irailaren 28tik urriaren 2ra.

IGANTZI
Herriko bestak

Irailaren 28tik urriaren 2ra.

SENPERE
Ibarrungo bestak

Buruilaren 30etik
urriaren 3ra.
Xehetasunak 40. orrialdean.

ANIZ
Herriko bestak

Urriaren 1etik 3ra.
Xehetasunak 35. orrialdean.

GARTZAIN
Herriko bestak

Urriaren 11n eta 12an eta
14an eta 15ean.
Xehetasunak 37. orrialdean.

SARA | 2016.10.09
Kabalkada antolatu dute lehendabiziko
aldiz Saran

Ehun bat saratarrek parte hartuko dute
Saranantolatudenkabalkadan.Lau idaz-
lek prestatua, herriko istorio batzuetan
oinarrituta, plaza auzitegi bihurtuko da
urriaren 9an. 15:00etan hasiko da.

Dantzak

ELGORRIAGA | 2016.10.02
Onddoaren urteroko hitzordua
Elgorriagan

OnddoetaZizenKofradiarenbestahaun-
dia urriaren 2an ospatuko dute Elgorria-
gan. Ohiko kaxula lehiaketaz gain, ond-
doak dastatzeko aukera ere izanen da.
Kofrade berriak ere izendatuko dituzte.

Ospakizunak

GARTZAIN | 2016.10.09
Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubiko
eskola ttikien besta

10:30etikelkartueta11:00aldera ibilbideak
eginen dituzte. Eguerdian bazkari auto-
gestionatua, arratsaldean tailerrak eta
puzgarriak izanen dira haurrendako eta
16:30etik 19:30era musika.

Ospakizunak

irailak 29 - urriak 13

PROPOSAMENA
ANIZ-GARTZAIN
Urriko besten hitzorduak

Urrian sartu orduko, eta san-
migelei lekukoa hartuz, urria-
ren 1etik 3ra Anizko bestak
ospatukodituzte.Aurten,gai-
nera,bertsomarraztuenema-
naldiaantolatudute.UnaiGaz-
telumendi karikaturak egiten
ariko da eta Amets Arzallus
eta Unai Iturriaga bertsotan.
Gartzainen, berriz, Pilarikak
urriaren11neta12aneta14an
eta 15ean ospatuko dituzte.
Azkeneguneaneginenduten
zikiro jatearekin borobilduko
dituzte bestak. Egun horre-
tan luntxa ere eginen dute
gauean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Lehiaketak
LESAKA
Beti Gaztek antolatutako
argazki lehiaketa

Urriaren 31ra arte aurkez
daitezke.

Bertsoak
MÜSKILDI
Xilaba txapelketako
kanporaketa

Urriaren 1ean Posonpese-
nea gelan, 17:00etan.

BAIGORRI
Xilaba txapelketako
finalaurrekoa

Urriaren 8an Plaza Xokon,
17:00etan.

IZTURITZE
Xilaba txapelketako
finalaurrekoa

Urriaren 15ean Herriko
Gelan, 17:00etan.

Dantzak
LESAKA
Gero Axular dantza taldea

Urriaren 1ean Harriondoan,
19:00etan.

SARA
Kabalkada plazan

Urriaren 9an 15:00etan.

Ospakizunak
LEITZA
Aurrera Elkartearen Eguna

Urriaren 1ean.

ELGORRIAGA
Onddoaren besta

Urriaren 2an.

ZUBIETA
Euskararen Eguna

Urriaren 8an.

SENPERE
Oxtikenekoak Elkartearen
20. urteurrena

Urriaren 8an.

BERA
Goldatz Emakume Taldearen
1. urteurreneko besta

Urriaren 8an.

GARTZAIN
Baztan-Zugarramurdi eta
Urdazubiko eskola ttikien
besta

Urriaren 9an 10:30etik
aitzinera. Goizean ibilbideak,
eguerdian bazkaria eta arra-
tsaldean tailerrak, puzgarriak
eta musika.

Jardunaldiak
BAZTAN
Hegaztien jardunaldiak

Irailaren 30ean eta urriaren
3 eta 4an.

Azokak
SARA
Ekoizle, artisau eta
sortzaileen azoka

Ortziralero 16:30etik
20:30era frontoian.

Artisau, sortzaile eta
komertzianteen azoka

Astelehenero 09:00etatik
aitzinera plazan.

Zinema
ELIZONDO
‘Neskatoak’ dokumentala

Urriaren 15ean 19:00etan
Arizkunenean.

Kirol hitzorduak
BAZTAN
Mendigoizaleen ateraldia

Urriaren 1ean ateraldi luzea
Baztanen (06:00-07:00).

LEITZA
Leitzulia BTT mendi ibilaldia

Urriaren 8an.

BERA
Kirol Eguna

Urriaren 8an Toki Ona
Kiroldegian.

Injustiziakgustukoezdituenpertsona».Hala aurkeztudiguFer-mintxok bere burua. Iruñeko ostatu batean egiten du lan, eta
onartu digunez, «zoritxarrez, nahi baino denbora libre gutiago
dut». Eta baldin badu, «naturaz gozatzea, leitzea, yoga egitea,
ikastaro edo hitzaldietarat joatea...» gustatzen zaio. Antzerkia
ereatsegindu, «momentuz,nahiagodut ikusi, egitenhasiberria
bainaizetaoraindikaunitzdut ikasteko,bainanorkdakietorkizun
batean...». Dantzatzea eta bertzeak dantzan ikustea ere «arras
gustuko» du: «arras dantzaria naiz, musika aditu orduko gorpu-
tzamugimenduanhastenzait,berdinzaitzeindantzamota.Dan-
tzak ikustea ere ikaragarri gustatzen zait. Biak lotuak daude».
Ate jokadaudenAnizkobestak «politak» direla dio, «arras parte-
hartzaileak»,etazerbaitbereizte-
kotan«astelehengauekosuingu-
ruko xingar jatea» aukeratu du:
«momentu berezia da, musika,
kanta,sua...energiaonasentitzen
dut».Ezdudeusenfaltariksoma-
tzen bestetan, nahiz eta aitortu
«larunbateanjendegehiagoetorri-
kobalitz,ongiegonenlitzatekeela.
Bainahoriezdagogureesku.Horretarako,bertzeherriekherrieta-
ko bestak errespetatu behar dituzte». Herriaz ere hitz politak di-
tu: «Anizen toki aunitz dira politak, baina bereziki Urlei mendia,
etazehazkibideandagoenDartea,etaUrleikohaitzbat».Auzolana-
renindarraereazpimarratudu:«ezdut irudikatzenAnizauzolanik
gabe.Herritarrakkontzientziatuakgaudeherrianeginbehardiren
aferakherritarrokeginbeharditugula».Euskalzaleaizaki,horretaz
ere mintzatu zaigu: «pena, lotsa eta tristura ematen dit aditzeak
zenbateuskaldunaritzendirenberaienarteanerdaraz,euskaraz
bizi nahi dut aldarrikatuz. A ze eredua! Kontzientzia falta handia
dago, ez dakit jendehori kontu ematenote denhorrekduenera-
ginaz».Anizeneuskararenegoera«arrasongi» ikustendu,baina
«azken bi urteotan haur batzuengan erdararen eragina suma-
tzen hasi naiz, eta horrek kezka sortzen dit». Baztanen, berriz,
egoera hobetzen ari dela uste du, baina «nahi bainogutiago adi-
tzen dut euskara, dakitenak ez baitiramintzatzen». Argi du: «da-
kitenguztiakeuskarazsolastatukobalira,Baztaneuskaldunagoa
izanengenuke».Gainerakoan,«munduaskeetajustuagobatean
bizitzea» izanen litzateke bere ametsa: «orekatua, errespetua,
bazterketarik gabea, inor inoren gainetik egon gabe». Beretako
garrantzitsuabaita«norberakbereburuaetabertzeakmaitatzea».

«Dakiten guztiak euskaraz ariko balira,
Baztan euskaldunagoa izanen genuke»

Nire aukera

Fermintxo MARITORENA
Aniz

«Herritarrak
kontzientziatuak
gaude herrian egin
behar diren aferak
herritarrok egin
behar ditugula»
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SUNBILLA. Jubilazio-
agatik 25.000 m2ko lur
eremuasalgai.Nekaza-
ritza lanabesetarako25
m2ko biltegia eraikitze-
ko aukerarekin. Erlaun-
tza,sagarrondo, intxau-
rrondo,hurritzendako...
ap roposa . � 678
099422.

ZERBITZUAK
ikastaroak

DONEZTEBE eta
ERRATZU. Margo eta
marrazketa eskolak 16
urtetik goitikoentzat.
Urritik maiatzera. Hai-
bat ordutegi eta espe-
zializatutako tailerrak.
�948 453478 / 659
948926. www.diana
iniestabenedicto.es.

ZERBITZUAK
psikologoak

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
LESAKA. Atxaspi ho-
telean bi langile behar
ditugu: tabernarakoka-
marera (dedikazioosoa
edo asteburuak baka-
rrik) etahotelerako (be-

tatua. Berogailuarekin.
60.000 euro. � 626
774582.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA.Logelakerren-
tan emateko, astelehe-
netik ortziralera, irailetik
aurrera. Bakoitza bere
komunarekin, telebista
eta sukaldea erabiltze-
ko aukerarekin. �948
637862 / 678 855056.

IRUÑEA. Azpilagaina
auzoan, 2 unibertsita-
teetatik gertu dagoen 3
logelako pisua alokai-
ruan. Dena eraberritua.
Interesatuak telefonoz
deitu. Kontratuarekin.
�608 287273.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. Unibertsitate
publiko ondoan logela
errentanemateko.�620
209663.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONEZTEBE. Leitzako
errepidea29n,lokalasal-
gai. 68 m2. Prezio inte-
resgarria.�948456010.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

IGANTZI. 3.000 m2ko
lurzatiasalgai,mendian.
Haritza, platanoa eta
akazia. Prezioa: 5.000
euro. �619 845859.

BERA . 3 so la i ruko
etxea errentan emate-
ko. Sukalde-jangela, 5
logela, 2 bainugela,
egongela, sotoa, gara-
jea, lorategia... Dena
kanpora begira. Intere-
satuek deitu. �619
317168 / 609 163606.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartu nahi dute 2 neska
arduratsuk,mobleztatua
eta egoera onean. Biak
lanean. 400 euro. �627
086071 / 663 420685
(20:00etatik aitzinera).
LESAKA INGURUAN.
Pisua edo etxea erren-
tan hartuko genuke.
�642 993776.

ETXEBIZITZAK
salgai

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

ELIZONDO. Akullegi
karrikan 2 logelako pi-
sua salgai. Prezioa:
59.900 euro. � 646
774117.
BAZTAN. Jubilazioaga-
tik 33.000 m2ko lur ere-
mua duen baserria sal-
gai. Teilatu berria eta
barnealdea berritzeko.
150 m2ko solairuekin.
Urabadauka,argirikez.
500metroko pistamol-
datzeko. Eremu itxia.
80.000euroeta4x4 ibil-
gailuaopari. Erraztasu-
na. �650 395477.
ELIZONDO. Braulio
Iriarten pisua salgai. 3
logela, bainugela, su-
kaldeaeta jangela.Arras
egoeraonean.Moblez-

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 35 €

Zerri gizena
1,320 € kiloa.

Zerramak:
0,730 € Kg/bizirik.

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

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

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretzemestizoak:
urruxak 140,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00
idixkoak 180,00

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

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

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)
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zeroekinharremanaeta
garbiketa). �673 339
920ra deitu edo alejan
dro@atxaspi.comeracu-
rriculuma bidali.
BERA. Jatetxe batean
zerbitzari bat behar da
asteburuetan mahaiak
zerbitzatzeko. �617
723475.
ELIZONDO. Bidegain
arraindegiangida-baime-
na duen langilea behar
da,asteartetiklarunbate-
ragoizezaritzeko.Curri-
culumak: Jaime Urrutia
22helbidera,arraindegi-
ra eraman edo maite@
pescadosbidegain.com-
era bidali.
ZUGARRAMURDI.
Denda eta ostatuan ba-
rranaritzekolangileabe-
har da, goizez aritzeko.
�948 599022.
Adineko hiru lagun
zaintzeko pertsona bat
behar da. Hilabetean
behin, larunbat eguerdi-
tikigandeeguerdirazain-
tzeko.Euskalduna.�636
610566.

LANA
eskariak

BAZTAN eta INGURU-
ANneskabatlanbila. Ile-
apaindegietaestetikako
laguntzaile titulua due-
na. Haurrak zaintzen,
etxez-etxeileaapaintzen,
garbiketa-lanetan,osta-
laritzan edota beste alo-
rretan lan egin eta ikas-
tekoprest.�644120629.
BAZTAN eta INGU-
RUANneska lanbila. In-
ternamoduanedoordu-
ka adinekoak zaintzen,
garbiketa lanetan, hau-
rrak zaintzen edota os-
talaritzan esperientzia
duena. Aipatutako lane-
tan interesa. � 664
149530.

MOTORRAK
salgai

Yamaha R1 motorra
salgai, hagitz egoera

oneandago.Deitu kon-
promisorik gabe. �617
216365 / fattixan@hot
mail.com.
Yamaha XMAX 250
motorra salgai, bizka-
rralde (respaldo)origina-
larekin.6.500kilometro,
2012koa.�626097128.

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. �619 988383.

ANIMALIAK
salgai

ARESO.Bi txakurkume
salgai,aitaetaamaehiz-
tarionak.Txertatuaketa
desparasitatuakdaude.
Hiru kolorekoak dira. 3
hilabetedauzkate.�609
937127.

Setter arrazako 3 za-
kur salgai, oilagorreta-
koak. 5 hilabetekoak.
Arraza onekoak. Txerto
guztiekin eta despara-
sitatuak. �948 599196
/ 639 562361.
BERA. 3 urteko akerra
salgai.�617216365. fa-
ttixan@hotmail.com.

DENETARIK
salgai

Haritz egurra salgai,
Donezteben.40euro to-
na. �948 450135.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5m luze,
borobila.�948585036.

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

Jane Matrix kapota,
maxi cosia eta silleta
salgai. Egoera onean.
Motxila opari. �690
388263.

Bugaboo haur-aulkia
salgai. Kapazua, aul-
kia, maxi cosia, negu-
ko zakua, udako funda,
euritako plastikoa, pol-
tsaetaeguzkitakoa.Gri-
sa eta gordin artile ko-

lorekoa. Egoera oso
onean. �659 867414.
Antzinakomahaiasal-
gai, zaharberritua eta
egoeraonean.Neurriak:
luzera 1,50 m, zabale-
ra 0,85 m eta altuera
0,80 m. �653 021320.

Akaziapiketeaksalgai.
�667 885749.
Autosilleta salgai, Be-
beconfort Milofi mar-

kakoa. Grupo 0+ / 1.
Isof ixarek in . � 669
180779.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
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Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Zorionak INTZA!
Irailaren 18an
4 urte bete ditu-
zu! Zeinen gus-
tura ospatu
dugun zure
eguna! Muxu
handi bat eta
mila kilo zorion!

Zorionak AINTZIRA mattea!
Urte zoragarria pasa dugu zure
ondoan!!! Segi beti bezain bihurri
eta alai! Muxu potolo bat familia
guztiaren partetik! Asko matte
zattugu!

Berako ANER

DEL POZO

RIOPEDREk
urteak bete ditu
irailaren 11n.
Aunitz urtez
tesoro!!
5 urte!! Muxu
potolo bat.

Etxalarko
AIERT IRIARTE
BENGOTXEAk
4 urte bete ditu
irailaren 25ean.
Aunitz urtez eta
muxu potolo bat
Etxalarko fami-
liaren partetik.

Aizoaingo JANIRE
REMIREZ PERURE-
NAk irailaren 29an
12 urte beteko di-
tu. Besarkada bat
guraso, Iraia, Itu-
rengo familia eta
berexiki Beñat eta
Iratiren partetik.

ELAIAk irailaren
12an 6 urte
bete zituen.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo!

ARENE eta ANA sorgin pare honek
urteak bete dituzte irailaren 16an
eta 17an. Zorionak eta urte
askotarako. Muxu haundi bana.
Berendu goxo-goxoa prestatu.

Goizuetako URKI LARRALDE
AROTZENAk urtea beteko du
irailaren 28an. Mila zorion pottoko
eta muxu asko etxekoen partetik!!

Aunitz urtez MATTIN eta EIDER!
Urteak bete dituzte irailaren 23an
eta 25ean. Egun pollita pasatu eta
muxuak etxekoen partetik.

Aresoko
ENARA

BARANDARAIN

MITXAUSek 2
urte beteko ditu
urriaren 3an.
Zorionak eta
patxo potolo bat
prexioxa!

Igantziko UNAX URTXEGI RODRIGOk
5 urte beteko dittu buruilaren
29an. Zorionak eta aunitz urtez
txirrindulari!! Muxu haundi bat
familia guziaren eta berexiki Izaro
zure arrebaren partetik!!

EKHI JAURENA
EIZAGIRREk
2 urte beteko
ditu urriaren
1ean. Zorionak
eta aunitz urtez
attatto eta ama-
ttoren partetik!!

Sunbillako OIER

AGIRRE ARRETXEAk
irailaren 16an 12
urte bete ditu. Au-
nitz urtez! Lekun-
berri, Gerendiain
eta Sunbillako
familiak, gurasoak
eta Argia.

ITZEA LUKANBIO
ASTIASARANek
urtea beteko du
urriaren 2an.
Kuadrillako ttikia
ere ari da haun-
ditzen! Zorionak
eta muxu haundi
bat!

ROSARIO MONACO

leitzarrak urria-
ren 7an urteak
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Aurtizko
familiaren
partetik!

Zorionak ARITZ eta AROA!
Ongi pasatu zuen egunak eta
muxu haundi bat.

Lesakako JARE
MAIA AROZENAk
5 urte beteko
ditu urriaren
5ean. Zorionak
eta 5 muxu
haundi familia-
ren partetik.
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