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G. PIKABEA | SARA
XilabarenV.edizioada
aurtengoa. Nolako bi-
lakaera izan du?
2008an izan zen lehena.
Aurrez, 1998tik 2008ra,
lan handia egin zen ber-
tsoeskoletaneta ikasto-
letan; ilusio handiz, kilo-
metro eta militantzia
ordu asko eginik. Ber-
tsolari belaunaldi bikain
bat formatu eta plazara-
tu zen; lan hura egin ez
balitz ez genuke Xilabaz
hitz egingo orain. Bila-
kaera?Mailaduinaeman
du beti. Publiko kopuru
egonkorra lortzera iritsi
da. Bertsolari kopurua
igotzen joan zen baina
aurten hamabostera jai-
tsi da, nahiz bertso es-
koletan gazte pila dabi-
len. Zer pentsatua ema-
ten dit. Txapelketa ongi
dago: bertsolaritza sus-
tatzen du, bertsozaleak
biltzeko balio du, baina
bi urteko tartea denbo-
ra handia da bertsolari
gazteentzat; plazan ari-
tzekobeste aukerarik ez
badu, bertsoa uztea ez
da harritzekoa. Lan bat
egin beharko litzateke
herrietakobestakomite,
ikastolekin,... bertsolari
gazteek txapelketaz ga-
in, beste plazarik eduki
dezaten.
Nola bizi duzu Xilaba?
Emozio koktela da. Ba-
tetik, poza; hasiera har-
tan asko kostata eta ha-
lamoduzkobaldintzetan
egindako lan baten on-
dorioa baita. Aurtengo-
an ere parte hartzen du-

ten bertsolari gehienak
ikasleizannituen,etabes-
te bost ikasle ohi gai-
jartzaile taldean ari dira.
Beraz pozik. Aldiz, pena
txiki bat ere badut, den-
bora gutxian bertsolari
asko trenetik jaitsi dire-
lako: Maindi, Patxi, Gi-
llen,Kristiñe,Ximun,Txo-
min,Maiana,MaddiAne,
Mizel, Ekhi, BixenteHiri-
garai,Xan,Lukuanaiak,…
Pentsaguztiekpartehar-
tuko balute! Amets eta
Sustrairekin maila bikai-
nasegurtatuadago.Bai-
na ari ez direnek maila
ona eta batez ere ber-
tsokera originala dute-
nez, bada pena hartzen
dut.Gero,esangabedoa,
bakoitzak erabaki behar
du zer egin bere bizi-
tzan… Ikasketak urrun,

helduenbertsoeskolaba-
ten beroaren falta, pla-
zetan aritzeko aukerarik
ez…bertsoaren trenetik
jaistea ez da hain zaila
Iparraldean. Kontua da,
euskaren periferian ber-
tsolari gazte batek uzten
duenean, hutsuneaerla-
tiboki askoz handiagoa
delaBizkaianedoGipuz-
koan baino, total abso-
lutua txikia baita.
Ilusioa itzali zaizu?
Zitzaidan,etaberrizpiztu.
1998an hasita, 12 urtez
ilusiohandiagenuende-
sagertzerazihoalaema-
ten zuen zerbait pizteko
ahaleginean. Piztea ez
ezik indartu, garatu eta
etorkizunerakobideaar-
gitzea lortu genuen. Al-
diz, 2002ko urtarrilean,
pozarren geunden une-

an, bertso eskola berri-
ak eta bertsolari gazte-
ak errealitate ziren, Na-
farroako txapela bitan
etxeratugenuenetaEus-
kal Herriko finalean la-
purtarbatarituondoren,
haserreak azaleratu zi-
ren,zergatiasekulauler-
tu ez dudan arren. Frus-
traziohandia izanzen la-
gunminakelkarrekinmu-
turkaetagezurkasuma-
tzea...Girohorrek faktu-
rapasatuzionproiektua-
ri. Denbora pasata, per-
tsonak onean ariko di-
ren esperantza galtzen
duzunean, ilusioa galdu
eta lekuabestebatiuztea
erabakitzenduzu. Aldiz,
urak beti egiten du bere
bidea. Duela bost urte
Sarako bertso eskola
sortu genuen eta horre-
tan asetzen dut boka-
zioa; 11 urteko haur bat
bertsotan egin dezan
lortzea eta garatzen la-
guntzeaizugarrizkoatse-
gina da.
Nola ikusten duzu
Saran bertsolaritza?
Bertsozalebatzukbadi-
ra. Bertsotan ari garen
bi bagara, Ellande Alfa-
ro eta biak. 15-16 urte-
ko bi ikasle ohi ere ari
dira,Etxeberriaahizpak;
herrikobalkoianbertso-
tan aritzera ailegatuko
balira, Ametsek edo
Maialenek baino zirrara
handiagoa eragingo
lukete! Bertso eskolan
10-11urteko lauhaurdi-
tut taldean; Saran urte-
ro hiru saio antolatzen
ditugu... Ez da gutxi!

Azaroaren 12an jokatuko da Xiberoa, Lapurdi
eta Baxenabarreko V. Bertsulari Xapelketaren
finala Baionan eta larunbat honetan, urriak
29, Larresoron laugarren eta azken finalaurre-

koa. Orduan erabakiko dira sei finalistak.
Txapelketan dabiltzan bertsolari gehienak sor-
tzez oiartzuarra baina Saran bizi den Karlos
Aizpuruaren ikasleak izandakoak dira, 12 urte

eman baitzituen Ipar Euskal Herrian bertsola-
ritza erakusten, Hendaiatik Mauleraino. Gaur
egun, Mintzola Ahozko Lantegian ari da, eta
Sarako bertso eskolako irakaslea ere bera da.

Karlos AIZPURUA | Sarako Bertso Eskolako irakaslea

«Txapelketaz gain, plazetarako
aukera eman behar zaie gazteei»

XILABAN BERRIZ?
«2008an parte hartu
nuen Xilaban, parte
hartzaile gutxi baitzen
eta ziklo bat ixteko
modu polita zelako.
Etorkizunean itzul
naiteke, nork daki!»

BERTSO SAIOAK
«Zaleak diren herrie-
tan antolatzen dira
naturalki; bestela
plan orokor baten
baitan sustatu behar
dira, 1998an bertso
eskolak sortarazi
ziren bezala, bestela
ez ziren sortuko, ezta
bertsolariak ere».

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Xilaban parte hartzen ari diren bertsolari gehienak Karlos Aizpuruaren ikasle izanak dira.
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baliabidematerialenga-
bezia... Hala ere, ez zaie
nekerik nabari. Inoiz ez
dut ikasteko hainbertze
gogo duen umerik eza-
gutu».
Klaseko denbora es-

kas geratu eta «umeak

gelatik atera eta beraie-
kin lan egiten hasi nin-
tzen». Bazen ordea, on-
gi ulertzen ez zuen kon-
tu bat «behar bereziko
haurrekinlanegitekoes-
katuzidatenbainaezze-
goen halako kasurik.

Eneritz IRAOLA
Aurtengo udan bo-

luntario joatekomodua
zuela ikusita, Mujeres
en Mision Humanitaria
elkartearekin jarri zen
harremanetanIraide«la-
gun baten ama elkarte-
ko kidea da eta berak
gomendatuzidanPam-
paromasera joatea».
Uztailaren6anailega-

tu zen Peruko mendial-
dean dagoen eskual-
dera eta Rosa Villonen
aterpean hartu zuen
ostatu«bereetxekoate-
ak zabaldu zizkidan eta
lehenbizikomomentutik,
harreman hagitz estua
sortu zen gure artean.
Berariesker,bertakohe-
rritarrekbizidutenegoe-
ra,premia, irtenbideak...

zeindiren jakitekoauke-
ra izandutetaGobernuz
KanpokoErakundeasor-
tu dugu elkarlanean».

ESKOLAKO UMEAK
Goizetan eskolako

haurrekin eta arratsal-
detanemakume taldea-
rekin lan egitea zen be-
rez Iraideren egitekoa
«baina Gizarte Integra-
zioaikasietaIsterrianbe-
har bereziko eskola ba-
teanlanegitendudanez,
ikastekoarazoakdituzten
haurrekin ere lan egitea
proposatu zidaten».
Gurasoekinhitzegin-

da jakin zuen bertako
egoeraren berri «berai-
en bizipenak kontatu
zizkidaten eta hor hasi
nintzenkonturatzenber-

tako ume hauen erreali-
tatea zein zen. Ekono-
mikokidituztenarazoak,
eskolarajoatekoeginbe-
har duten bidaia luzea,

ELKARTASUNA � GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEA

Urrunean
hurbil
Peruko Pamparomas eskualdean
lankidetza proiektu bat abian jarri
du Gazteluko Iraide Sagardiak

Abuztuan bueltatu zen Iraide Perutik, baina ez du
begirada handik urrundu. Herrialde hartako
errealitatea ezagutu ondotik, egoera aldarazte-
ko zerbait egin behar zuela erabaki eta ONG
Pamparomas Creciendo Juntos Gobernuz
Kanpoko Erakundea sortu du, hango herritar
batzuekin elkarlanean. Orain, lanari segida
emateko Perura joan nahi duten boluntarioen
bila ari dira.

Haur guztiek hezkuntzarako eskubidea izatea da erakundearen helburuetako bat.

DATUA

42
HERRIK

osatzen dute
Pamparomas eskualdea,
Peruko mendialdean dago

2.700 metrotara.

«Gure eskuetan dago familia askoren
egoera aldatzea. Guretzat bizipen polit
bat izan liteke eta beraientzat berriz, bizi
berri baten hasiera»
Iraide SAGARDIA
Gizarte-hezitzailea eta ONG Pamparomas Creciendo Juntos
erakundearen sortzailea

Proiektu zabala

1. Hezkuntza
Behar bereziak dituz-
tenenentzako eskola-
ko materiala prestatu
eta familiakheztea.Eta
hezkuntza orokorrean
ere sakontzea.

2. Lanerako aukera
Dituztenbitartekoeiete-
kinaateratzea.‘Bertze-
ak egiteko gai badira
guzergatikez?’pentsa-
raztea. Gazteei lanera-
ko aukerak ematea.

3. Turismoa
Bertako baliabide his-
torikoak indartzea da
asmoa.Herritarrak ho-
rretaz jabetu eta buru-
jabeak izateko bertze
bitarteko bat izatea.

4. Baliabideak eman
Dirua bidali beharrean,
baliabideakeskaininahi
dizkieteetaberaieimo-
tibatu, beraien egoera
hobetzeko lan egin de-
zaten.

5. Erregistroa osatu
Beharrakdituztenhau-
rrak zenbat diren erre-
gistrobateanbildunahi
dute.Egoerarenargaz-
kierrealaateraahal iza-
teko.

4 | ERREPORTAJEA
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Ikasteko zailtasunak zi-
tuzten batzuek baina
bertzelako zailtasun
psikiko edo fisikorik ez.
Ez zen posible inor ez
egoteaetabilahasita, ja-
kin nuen ez nenbilela
oker. Kasu aunitz zeu-
den,bainaikusezinakzi-
ren ez zegoelako erre-
gistrorik».

IKUSEZINA ZEN ARAZOA
Herriz herri galdezka

joatea erabaki zuen or-
duan eta aurkitzen zitu-
en kasuak biltzen joan
zen «egoera latzak asko
ziren.Garunparalisiazu-
en neskato bat, behar
bereziak zituzten hiru

hauretaaita itsuazenfa-
milia bat...». Hilabeteko
egonaldiak bukatzear
zela ikusita,«zerbaitegin
behar nuela sentitu nu-
en. Denbora luzez hitz
egitenarituondotik,Go-
bernuz Kanpoko Era-
kunde bat sortzea era-
baki genuen Rosa Villar
etabiok». Erregistro lan
horri segidaemateazen
lehenbiziko asmoa «ka-

su guztiak biltzea, bai-
na proiektu zabalagoa
garatu dugu azkenean.
Rosaren lagun psiko-
logobatenlaguntza izan
duguhorretarakoeta lau
bazkide ere baditugu».

HEZIKETA ESKAINI
Haurren heziketari

garrantzia handia eman
nahidiote«eskolara joa-
ten diren haurren egoe-

ra hobetu eta etxeetan
dauden umeei heziketa
jasotzekoaukeraeskai-
ni nahi diegu». Horreta-
rako, beharrezkoa iza-
nen da Iraideren ustez
hango irakasleei forma-
zioa eskaintzea «behar
bereziak dituzten hau-
rrendako material ego-
kitua prestatzeko balia-
bideakeman,nola zain-
du, kasu bakoitza nola

landu... ikasibeharraiza-
nen dute». Eta eskolatik
haratago, «familiak ere
hezi beharko dira. Ezja-
kintasun handia dago.
Delikuentzia tasa altua
ez bada ere, indarkeria
kasuak eta sexu gehie-
gikeriak izaten dira. He-
rritarrei ahalik eta infor-
maziogehienemateaga-
rrantzitsuada».Helburu
horieklortzeko,«hemen-
dik prestatutako jendea
bidaliko dugu».

GAZTEENDAKO AUKERAK
Hezkuntza ez da

landuko duten arlo ba-
karra izanen, «gazterik
ezdagoeskualdean,de-
nek hirira jotzen dutela-
kolanbila.Turismoalan-
tzeko proiektu bat dute
martxanRosaketahan-
go zenbait gaztek eta
hori indartu nahi dugu.
Nekazaritzatikkanpola-
nerako aukera bat es-
kainiz».

ERRONKAK
Her r ia lde honen

egoera aldatzea dute
helburu «badakigu ez
delaegunbatetikbeste-
ra gertatuko, baina ilu-
siorik ta lanerako gogo-
rikezzaigufalta».Gazte-
lu eta Pamparomas ar-
tean itsasoa eta milaka
kilometroegonarren,«el-
karrekin hazten joate-
ko».

LAGUNTZAREN ORDEZ
BALIABIDEAK

«Laguntza ekonomi-
koa bidali ordez,
baliabideak eman nahi
dizkiegu, lan eginez
beraien egoera hobetu
dezaten».

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udan honetan Iraidek Pamparomasen ateratako argazkiak.

HURRENGO PAUSOAK
«Erakundea sortuta,
proiektua bukatu eta
finantziazioa lortzen
hasiko gara. Europa
mailan zabaldu behar
dugun proiektua da
eta lan pila bat dago
gibeletik».

Hilabeteko egonaldiak «bizitza aldatu» ziola aitortu digu Iraidek «zaila izan zen Gaztelura itzultzea
baina Isterrian egiten dudan lana ere gustuko dut oso. Pamparomas Creciendo Juntos erakundea
sortuta biak uztartzeko modua topatu dut». Behar bereziko haurrekin lan egiten duenez, bereziki
hunkitu zen Peruko haurren egoera ikusita «Euskal Herrira ezin nuen ezer egin gabe itzuli. Ez zen inoiz
inor beraiengana joan, sekula ez dute inongo baliabiderik izan eta etxeetan daude eskolara joan
gabe».Egoerahori aldatunahirik hasi zirenerakundeasortzenetaproiektuazabaltzen joanda«eskual-
de horretan dauden bertzelako beharrak ere asetu nahi ditugu». Helburu argia dute «katea ez etetea
da gure asmoa, hemengo boluntarioren bat beti han egotea». Hain zuzen, «laguntza ekonomikoa
bidali ordez, baliabideak eman nahi dizkiegu, lan eginez beraien egoera hobetu dezaten».
Psikologo eta publizitate arloko langileekin lan talde bat sortu du Iruñean «borondatez ari dira lane-
an eta gastuak gure poltsikotik ordaintzen ditugu. Ezin diet hitzez azaldu nire esker ona... ». Urriaren
26an emanen du erakundeak hurrengo pausoa «hasitako lanarekin segitzeko lehenbiziko bolunta-
rioa joanen baita Iruñeatik Pamparomasera». Eta urriaren 29an erakundea aurkezteko besta antola-
tu dute Etxaurin «Oronozko ipuin kontalariak, pintxoak eta musika izanen dira, animatu zaitezte!».

� Iraide SAGARDIA ı ‘ONG Pamparomas Creciendo Juntos’ erakundearen sortzailea

«Katea ez etetea da gure asmoa, hemengo
boluntarioren bat beti han egotea»
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Mololo Irigoien eta Xabier Zozaiari omenaldia Lesakan
Duela hamar urte, Munduko pilota txapelketatik urrezko dominarekin itzuliak
ziren herriko Mololo Irigoien (eskuz) eta Xabi Zozaia (palaz) pilotariei ongi me-
rezitako omenaldia eskaini zitzaien urriaren 14an Lesakako udal pilotalekuan.
Hasieran, beraien kuadrillek antolatutako ekitaldi xumea izan behar zen, baina
azkenean, Arkupe pilotazale elkarteak eta Udalak ere bat egin zuten omenal-
diarekin. Pala motzeko eta eskuzko pilota partidu bana jokatu ondotik hainbat
sari eta oroigarri jaso zituzten Mololok eta Zozaiak. Pilotarien artean, orduan
palaz aritzen zen eta gaur egun erremonteko txapelduna den Urriza zegoen.

Zein hitz laburra, Irria. Zenbat gauza erran dai-
tezkeen irriari buruz. Zenbat gauza adieraz deza-
keen irriak, deus erran gabe eta era berean dena
erranez. Zein polita den irri egitea eta zein gutti
egiten dugun irri. Zein onuragarria den irri egitea
eta zein merkea. Halere…
Irria ezagutzen ez dutenendako, erran, mota des-
berdinakdaudela,etade-
nak zilegi direla. Irri ihes-
korra, irribarrea, irriñoa,
irri maltzurra, irri lotsatia,
irri-karkaila… irria azken
finean. Batzuk berezkoa
dute irria, bertze batzuk
entsegatu beharko luke-
te, egunero, beharbada
ispiluaren aitzinean.Nor-
berak eskertuko du, jen-
darteakereeskertukodu.
Entsega dezagun bada, egin dezagun irri. Irri egi-
ten duen herria ez baita inoiz hilko.
Saiatu,egin irri, gustatukozaizue,gustatukozaigu.
Irrikaz nago zuen irria ikusteko.

Irria

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Fernando MIKELARENA
Euskadi Literatur Saria

Euskadiko Literatur
Saria irabaziduhistoria-
lari beratarrak gaztele-
razko saiakera atalean,
Pamielakargitaratutako
Sin piedad. Limpieza
políticaenNavarra,1936
liburuarekin.

Maika ARIZTEGI
Euskal Herriko txapeldun

2014anjokatuzenlehen
aldizemakumezkoenin-
gude-jasotze txapelke-
taetaiturendarrakirabazi
zuen. Iaz bigarren izan
zen eta aurten berriz ere
txapelaberreskuratudu,
93 jasoaldi eginez.

Martin Jose MAIORA
Ehun urteko beartzundarra

Auzoko bestetan ome-
na ld i a eg in z io ten
Antzanbordaundikoari,
ehun urte beteta, bera
baitaBeartzungozaha-
rrena. Aurreskua dan-
tzatu ondotik zapi go-
rria jarri zioten.

Ezin da ukatu hainbat eritasun desagertarazi
dituztelaeta txertorikemanezinik,milakahaur
hiltzen direla herrialde pobreenetan.Kontrako

efektuekin ere kezkatuak daude hainbat lagun. Al-
bistegietan aditua dut gripearen kontrako txertoa
bultzatzeko (?) notizia: Iaz 22 lagun hil ziren EAEn
gripearengatik, horietatik 8 txertatu gabeak ziren.
Bertze14ak txertoaemanazuten?Kontraedoalde?

Txertoaren kontrako txertoa

Ezpala
Aitor AROTZENA
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2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€
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«Irri iheskorra,
irribarrea, irriñoa,
irri maltzurra, irri
lotsatia, irri-
karkaila... irria
azken finean»
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Irakasle askorekin hitzegin dut bere lanari buruz,lanbide horretan nik ere urte asko pasa ditudalako.
Ni hasi nintzenetik urte batzuk igaro dira eta bizi-

tza asko aldatu da. Garai haietan bizitza geldoagoa
zen. Ikastetxeetan ere gaur baino lasaitasun gehia-
go zegoen. Ikasgaiak ez ziren hainbeste aldatzen, bi-
zimodu bera bezala. Irakaslearen agintea, sinesga-
rritasunaez zen sekula zalantzan jartzen.Haurrengu-
rasoak beti agertzen ziren irakasleen alde. Ikasleek,
bazekiten ez zutela asko irabazterik izango etxean
zerbait kontatuko bazuten ere irakasleen aurka. Inoiz
irakaslearen zigorrari beste bat gehitzen zitzaion gu-
rasoen aldetik. Garai haietako guraso gehienek ez
zutenunibertsitatebaten ikastekoaukerarik izan,bai-
na denbora gehiago pasatzen zuten seme-alabekin.
Haurren bakarkako portaera bat da, eta taldekakoa
beste bat. Hau ez da gertatzen denekin, baina bai as-
korekin. Eta portaera desberdin hau ez dute ezagu-
tzen sarritan guraso batzuk. Zorionez, guraso eta
ikasle gehienekin ez dago arazorik. Baina ikasgela
bakoitzean nahiko dira bi edo hiru ume bihurri, na-
hastaile, gela guztiko giroa hondatzeko. Sasoi bate-
an arazo hauek gurasoekin adostutako zigor batekin
konpontzenziren.Bainagauregun, zigor-metodoho-
riek ezin dira ezarri. Eta zigor-bide berririk asmatu ez
denez, irakasleek nahiko buruhausterekin dabiltza.
Egoera honek irakasle asko gogogabetu ditu. Berai-
en artean laneko bajak ugariak omen dira. Porro-
taren sentipena handia izaten da, eta ikasle guztiek
beraien ikasketak gainditzeko helburua ia inoiz lor-
tzen ez denez, sentipen horiek kronikoak bihurtzen
dira.Etasentipenhorri gehitzenbazaiogurasoenuler-
tezintasuna, arazoa larritu egiten da. Teorian denok
omen gara gai egiten duguna baino askoz gehiago
egiteko. Ahal dugunetik % 8 edo 10 bakarrik erabil-
tzen dugula esaten dute jakintsuek. Musikagile eza-
gun bati galdetu zioten ea nola lortzen zituen lan hain
ederrak egitea. Eta erantzuna hauxe zen: Lana eta
lana eginez. Zerbait lortu nahi dugunean lanada ezin-
besteko osagaia. Beste bideak lagungarri izango di-
ra, baina lanik gabe ez da ezer garrantzitsua denik
lortzen. Lana oinarri ezinbesteko hartuz, beste ira-
kasbideak, irakasteko metodoak ezin dira baztertu.
Baina zein bideak erabili, eztabaidagarri izaten da,
sarritan. Gure gazte denboretan, adibidez, kaligrafia-
ri eta ortografiari garrantzi handia ematen zitzaion.
Geroago kaligrafia alde batera utzi zen ikastetxe as-
kotan. Horren ondorioak sufritzea tokatu zitzaion
gaztelaniazko literaturaematenzuen irakasleari. Inoiz,
100 bat azterketako lanak zuzentzea tokatzen zitza-
ion. Eta bere lanak izaten zituen idatzitakoa ulertzen.
Ortografiakohutsuneakzuzentzea iaalferrikakoazen.
Udako ikastaro batean, Madriletik etorritako irakas-
le batekin komentatuz ortografiazko hutsuneei bu-
ruz, Espainua guztiko ikasleen arazoa zela esan zi-
gun. Ez zeukala euskararekin zerikusirik.

Irakasleekin hitzegiten

Esteban IRUSTA MALLEA

Kolaborazioak

Inork ez du erran Juana Josefa Goñi Sagardiakezkerreko ideia arriskutsuak zituenik. Ez zuten hil
Errepublikarenaldekoa izateagatik1936koabuztua-

ren hondarrean. Are guttiago bere sei seme-alaba
gazteak.Halaere,gerragiroak lagundukozuen,errax-
tuko zuen, dudarik gabe. Zenbaiten biziak bi sos ba-
lio zuen hilabete haietan. Batek baino gehiagok on-
gi aprobetxatu zuen sobera maite ez zuen norbait
garbitzeko. Herritik bidali omen zituzten lehenbizi-
ko, eta mendiko etxola batean jarri omen ziren bizi-
tzen.Gero, han ere ez iku-
si nahi. Handik aterarazi
familia osoa (senarra kan-
poanzenetaezziotenhur-
biltzera utzi), etxolari su
eman, eta lurreko zulo ilu-
nera bulkatu. Hil ote zi-
tuzten aitzinetik edo bizi-
rik bota? Ez dut horren
erantzunikaditunahi.Gaiz-
kitu egiten nau pentsatze
hutsak.Bainazergatik izu-
garrikeria hura? Jende
pobrea izaki eta jateko
ebasten zutelakoz? Nork
sinetsikoduhalakorik.Ba-
karrik bizi zen emakume
bat zen. Guardia zibilaren
informeak erraten zuen
Juana Josefaren bizimo-
dua ez zela sobera zuze-
na: “devida irregular” (be-
har ez bezalakoa). Bertze
toki batzuetan urte haie-
tan gertatu zen bezala,
Jaungoikoaren izeneanxa-
xatuotezuten jendea“sa-
si zikina erretzera”, krimenaegitera?Ezote zuen zer-
bait egiten ahal denbora hartan Gazteluko eliza go-
bernatzen zuen gizonak? Pentsamenduak kaskora
ekartzen dizkit egunero-egunero aditzen ditugun
emakumeen kontrako indarkeria kasu guziak. Jua-
na Josefa hura ere ez ote zen andre baliente bat, gi-
zonen bati ezetz errateko atrebentzia izan zuena?
Gizonboteretsurenbati akaso?Familia esperoanze-
goen hil zutenean. Norena ote zen sabelean erama-
ki zuen haurra? Legarreko leizeko hezurrei begira,
gainerakoen gainetik sortzen zaidan galdera kezka-
garrienaMikelarena historialari bere Sin piedad libu-
ru jorian (aurtengo Euskadi saria; zorionak, Fernan-
do!) bertze batzuen artean irakurri diodan hauxe da:
nola liteke eguneroko bizimodu normala egiten du-
ten pertsona batzuk (“de vida regular” erranen zuen
orduko guardia zibilen informeak) gauetik egunera
gupidarik gabeko asesino bihurtzea? Eta neure bu-
ruak ere ikaratzen nau.

Galderak Legarreko leizeari
begira
Mikel TABERNA IRAZOKI Kapi

«Hil ote zituzten
aitzinetik edo bizirik
bota? Ez dut horren
erantzunik aditu
nahi. Ikaratu egiten
nau pentsatze
hutsak».

«Nola liteke
eguneroko
bizimodu normala
egiten duten
pertsona batzuk
(“de vida regular”
erranen zuen
orduko guardia
zibilen informeak)
gauetik egunera
gupidarik gabeko
asesino bihurtzea?»
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Marimendiri
eskertza
Mari Karmen ERKIZIA
ALMANDOZ (BERA)

Berriki ezusteko te-
lefono deia jaso nuen,
Marimendiko lagunak
ziren, Orhi eta Oltzaur-
tera joateko gonbitea-
rekin, mendi buelta, la-
gunak, pasaia zoraga-
rriak, telebista tarteko
izangozelaereerranzi-
daten, nik berriz, beno
agian baietz, belaune-
koebakuntzaberria ze-
la eta ez nekiela, ikusi-
ko nuela…
Eta haiek tematuta,

nola ez zara etorriko
mendira, benga!!
Ez dut sekula bi al-

diz pentsatu behar izan
mendiko oinetakoak
jartzeko , azken urtetan
2 motxila handi dara-
matzatgainean,denbo-
rarekin arintzen doaze-
nak eta arintze horren
arrazoia beste batzuen
arteanmendiakematen
didanpakea, lasaitasu-
na eta nire buruarekin
hobeto egoteko para-
da dira.
Mendi bueltan jaso

nuenezustekoa, izuga-
rria izan zen, inola ere

espero ez nuena eta
oparitu zenidaten ma-
kilak, badakit arinago
joaten lagundukodida-
la.
Mila esker bihotzez

berriz ereMarimendiko
lagunei.

Igantziko herriari
eskerrak
Igantziko Udala

Badira bi aste baino
gehiago Igantziko Be-
stak akautu direla eta
hauenbalorazioaegite-
ko garaia da guretzat:
Aurtengo bestetan,

orokorrean, giro lasaia
eta alaia sumatu dugu.
Antolatutakoekintza

guziek arrakasta izan
dute, jendearen parte-
hartzehaundia izande-
larik denetan. Haur,
gazte eta zaharrek el-
kartasuna eta bestaz
gozatzeko gogoa adie-
razi dute etengabe.
Idatzi honekin eske-

rrak eman nahi dizkio-
gu hau lortzen lagun-
du duzuen guzioi:
Igantzikogazteei:ur-

tero-urtero zuen ideien

esperuan egoten gare-
lako bai betizuekin eta
bai herri-kiroletako sa-
ioarekin. Zuen ilusioa,
gogoa eta lana berezi-
ki eskertu nahi dugu.
Igantziko dantzari,

txistulari, gaitero, erral-
doi eta buruhaundiei:
zuen musika eta dan-
tzekinmomenturik goxo
etaalaienakeskaintzea-
gatik.

Igantziko Gurasoei:
zuen laguntza ezinber-
tzekoadagaztetxoeibe-
re lekua emateko. Es-
kerrik asko zuen txoko
polit horretandenoi on-
gi etorria emateagatik.
IgantzikoBiltokiketa

Biltoki-Ttikik ere ekin-
tzenantolamenduan la-
gundu dute. Zuentzat
eregureeskerrikberoe-
nak.

Eta, partikular mo-
dura lagundu duzuenoi
ere (ardiak, belagiak
uzten…) Artzai-zakur
lehiaketa burutzea po-
sible egiteagatik.
Ez dugu inor atzen-

du nahi.Herritarguziek,
zuen modura, lagundu
duzue eta besta eder
batzuk ospatu ditugu.
Denei bihotz-biho-

tzez, milesker.

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

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

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

Irakurleak mintzo

Etxean sumatzen genun
nahiko egoera zitala
gauzak okertzen zirenez
denbora pasatu ahala
gertaezina zen hori
bihuru zen erreala
herrian jarri zitzaigun
erabateko itzala
Gaur Europa dut helburu
bertze hainbertzek bezala
bidea gogorra dugu
beldurgarria, makala
hankak erdi-hilak ditut
ta kiskalita azala
Baina_aurrera egingo dut
badakit ahal dudala.

Gordeka ailetu nintzen
ezin hartuz atsedena
leku hontan naizelako
inorrek nahi ez duena
gaur ez didate eman nahi
libre_izateko baimena
nahiko ulertezina da
europar hauen sistema
gauzak saltzen ditut plaza
ta kaleetan barrena
txanpon pare bat lortuta
mantenduz itxaropena
gustura egin nahi nuke
etxerantza itzulpena
Europa ez baita neri
erakutsi zidatena.

Bizi berri baten bila

Bota bertsoa
Ekhiñe ZAPIAIN ARLEGI (Bera) • Doinua: 90 urte

Baztan-Bidasoko 29. Bertsopaper lehiaketan 1. saria (11-14 urte)
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Prentsatik bildutakoak

«Krimena ez zen politi-
koa izan, baina ikerke-
ta ixtea erabaki politi-
ko bat izan zen. Ez zu -
ten konpondu, nahi
izan ez zutelako. (…)
Ez ziren lau bakarrik
izango, baina 80 urte
pasa dira. Ez ditugu
kontoak eskatu nahi,
zauriak itxi nahi ditugu.
Emakume bat hurbildu
zitzaion gure izeba
bati, eta barkamena
eskatu zion. Esan
genion ez zuela hori
egin beharrik».

Mari Tere ARIZKORRETA
Sagardia-Goñi sendia
BERRIA 2016.10.13

«[Gorpuzkiak] Gazte -
lun gera daitezela nahi
dugu. Gaztelun jaio zi -
ren eta Gaztelun hil zi -
ren, beraz, han geratu
behar dute. Dona ma -
riko Udalak hobi bat
gorde du familia sar -
tze ko, eta lur emate
bat egiteko asmoa du -
gu. Hiletaren bati bu -
ruz ez dugu hitz egin,
ziurrenik ez dugu egin-
go. Omenaldi zibil bat
egin go diegu hilerrian
lur ematerakoan, baina
ezer gehiago».

Mari Asun LOSADA
Sagardia-Goñi sendia
BERRIA 2016.10.13

Nola aurkeztuko zeniguke zure
 burua?
12 urte zituenetik Goizuetan bizi ez
den goizuetarra bezala.

Goizuetan sortutako aranztarra
ala Arantzan bizi den goizuetarra?
Arantzan bizi den goizuetarra sen-
titzen naiz, tamalez gehiegi joan ez
arren.

Xapoak beti xapo?
Beti. Eta hori asko zaintzen dut.
Aranztar hizkera oso kutsakorra iza-
nik goizuetar hizkera mantentzen
saiatzen naiz, lagunaz aparte, Goi-
zuetara lotzen nauen lokarria baita .

Donostiako hondartza ala
Goizuetako eta Arantzako
mendiak dituzu nahiago?
Ezin aukeratu! Oroitzapen
goxoak ditut Donostiako
hondartzaz, Goizueta eta
Arantzako mendie-
taz eta, nola ez, nire 
haurtzaro/gaztaro-
ko Ibero errekaz.

Igo duzun mendi-
rik gustukoena?
Bisaurin, bertan
konturatu
bainin tzen bu-
ruak zenbateko
indarra duen.

Eta gustura eginen zenukeena? 
Balerdi. Amaren sortuetxetik (Gain -
tza – Nafarroa) ikusgarria  den
 mendia.

Denbora librean zer egitea gusta -
tzen zaizu?
Daukaten denbora libre ttikia Aran-
tzako mendi zoragarriak begira tzen
ematen dut, zenbait goiz edo ilu-
nabarrak zoragarriak dira!

Guraso Elkarteko diruzaina... Diru 
kontuak ala gurasoak domina tzea
da errazagoa?
«Gibelera» eta «aintzinera» hitzak
erabiltzen ez dituzten bitartean…,
dena kontrolpean!

Nora bidaiatuko zenuke gus-
tura?
Korsikara. Mendi buelta baten
ondoren itsasoan bainatzearen
ideia tentagarria egiten zait.

Astebururako planik
ederrena? 
Haurrez eta senarraz
gozatzea ordulariaren
menpe egon gabe.

Zer behar duzu zo-
riontsu izateko?
Nere lagun baten
aholkua jarraituz,
nere burua maitatu.

11 galdera labur

� Maite LUJANBIO � Goizuetarra
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ARKUPEAK

iRTEERA � URRIAREN 5 ETA 6AN

98 bazkide joan
dira Nafarroako
Pirinioetara

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Ttutturrera mendi irteera
Leitzako taldeak antolaturik, 26 mendizale bildu ziren urriaren 18an Aralarko
Guardetxeko aparkalekuan, Ttutturrerako bidean. Lehenbizi Belokira igo eta
bertan gosaldu zuten eta Ttutturrera igo ondotik ere indarrez zeudenez, Txo -
rrotxetako kaskora ere joan ziren. Lau ordu eta erdiko ibilbidearen ondotik, Mu-
giroko Ostatuan bazkaldu eta indarrak berreskuratu zituzten. Hurrengo ateral-
dia azaroaren 22an eginen dute Hondarribia inguruan, Irun-Hondarribiko tal-
deak antolatuta.

ARKUPEAK TALDEKO ARTISTAK

Literatura, argazki eta margo
lehiaketako sariak eman dituzte
F. ETXEBERRIA
Literatur lehiaketan poesia edo narrazio lanak

aurkez zitezkeen, euskaraz zein gaztelaniaz. Eus-
karazko lanetan, Pakita Mikelarena izan da ira-
bazlea bi kategorietan Aitaren Ohorez poesia eta
Xaldi narrazioarekin. Gaztelerazko lanen artean
berriz, poesian, Blanca Bertizen Cuando el cora-
zon escribe lanak jaso du lehenbiziko saria eta
narrazioan Resistiré por amor lanarekin bigarren
izan da. Narrazioan lehenbiziko saria berriz, Pako
Pascualek lortu du Siempre amigos lanarekin. 
Argazki lehiaketan, Blanca Bertizen Borda ar-

gazkia izan da irabazlea eta Fernando Etxeberria-
ren Pilota ala dantza argazkia bigarren izan da. 
Pintura eta margo lehiaketan, Alexandro Poz-

zik irabazi ditu bi sariak Azpillkuetako ikuspegia
Apaioatik eta Bergarako baserria (Baztan) lane-
kin, hurrenez hurren. 

Benidormeko
bidaia 82 kidek
egin zuten

Fernando ETXEBERRIA
Izena eman zutenen

kopurua dela medio, 98
elkartekidek, bi talde-
tan banatuta egin zuten
Nafarroako Pirinioeta-
ko irteera. Lehenbiziko
taldea, urriaren 5ean jo-
an zen eta biga rrena
urria ren 6an. Burgitik
abiatu zuten bisitaldia
eta gida baten lagun -
tzaz, bertako sekretuak
ezagutzeko aukera izan
zuten. Ondoren, Erron-
karira joan ziren eta ber-
tan Julian Gaya rreren
mausoleoa ikusteko au-
kera izan zuten eta bai-
ta natura intepre ta tze -
ko zentroa ere. Baz kal
aurretik mugaraino igo

ziren Belaguako errepi-
dean barna eta Juan Pi-
to jatetxean baz kari bi-
kainaz gozatzeko auke-
ra izan zuten. Eta bu-
katzeko arratsaldean,
Burgiko Larra gasnate-
gia bisitatu zuten.

Benidormen xarma
Urriaren 4an, 82 baz -

kide joan ziren Benidor-
mera, 14 egunez berta-
ko hondartzetaz goza-
tu eta atseden har tze -
ko asmotan. Aurten bi-
daiari kopurua handitu
zen eta eskariari eran -
tzun ahal izateko hiru-
garren hotel bat hartu
behar izan zen. Hala,
ohikoak diren Fenicia
eta Poseidon hotelez
gain, Fiesta Park hote-
lean ere hartu zuten
ostatu. Az ken hotel ho-
nek, instalazio egokiak

zituen baina hondartza-
tik nahi baino urrutiago
zegon eta dezenteko al-
dapa igo beharra zen.  
Eguraldia lagun izan

zuten eta egunero 24
eta 28 gradu arteko ten-
peraturak izan zituzten.
Dena den, euria ere egin
zuen egun pare batez. 

Benidormeko txoko-
ak ezagutzeaz gain ir-
teerak ere egin zituzten

inguruko herrietara:
Calpe, Altea eta
Valentziara. 

Ba al zenekien
Urriaren 27an 18:00etan Adinekoentzako elika-
dura egokiari buruzko hitzaldia eskainiko due-
la Josetxo Ruiz Lopetedik, Iturengo farmazia-
ko arduradunak, Arkupeaken egoitzan. 

?
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Gaztelerazko
saiakera saria
irabazi du, ‘Sin
piedad.
Limpieza
política en
Navarra, 1936’
liburuarekin

TTIPI-TTAPA
Euskadiko Literatu-

ra Saria entzutetsuak ja-
kinarazi ditu Eusko Jaur-
laritzak eta horietako
bat, Fernando Mikela-
rena Peña historialari
beratarrak lortu du. Ha-
in zuzen ere, gaztele-
razko saiakera saria ira-
bazi du, Pamiela argi-
taletxeak argitara eman
duen Sin piedad. Lim-

pieza política en Nava -
rra, 1936 liburuarekin.
Epaimahaiaren us-

tez, «ikerketa sakon ba-
tetik abiatuta, gizartea-
ren sentsibilitatea hun-
kitzen duen gai baten
inguruko hausnarketa-
rako gonbidapena egi-
ten du saiakerak». Mo-
du berean, «lan honek
memoria historikoa be -
rreskuratzeari balioa
ematen diola» onartzen
dute, «isildutako iraga-
nera sarbidea emanez».
Sari hauen garran -

tzia azpimarratu du
Joxean Muñoz Eusko
Jaurlari tzako Kultura,
Hezkuntza eta Gazte-
dia sailburuordeak, eta
sariak epaimahai profe-
sionalek ema-
ten dituztela na-
barmendu du.

KULTURA � AZAROAREN 17AN JASOKO DU DONOSTIAN

Euskadi Literatura Saria lortu
du Fernando Mikelarenak

BERA

HILAREN 4, 11 ETA 19AN 

XVIII. Kafe-Antzerki Zikloan hiru emanaldi 
Berako Euskara Batzordeak, Kul-

tur Batzordearen eta Bortzirietako
Euskara Mankomunitatearen la-
guntzaz antolatutako Kafe-Antzer-
ki Zikloaren hemezortzigarren edi-
zioa azaroaren 4an, ortziral arratse-
ko 10etan abiatuko da Errekalde
ostatuan, Nomofobikak taldearen
Sarean kateatuak ikuskizunarekin.

Azaroaren 11n, ortziral arratseko
10etan Ikuilu ostatuan Putinen guar -
dasola antzezlana aurkeztuko du
Xentimorik gabe taldeak eta azaroa-
ren 19an, larunbat arratseko 8etan,
Bazen behin clown taldeak Sexijen -
tziak askatuz taularatuko du Lixoia
Ostatuan. Emanaldi guztiak doan
izanen dira.

Ba al zenekien
Solaslaguna aurkezpen solasaldia urriaren 28an,
ortziralean 19:00etan eginen dela Beralande-
tan. Ondotik, pintxo poteoa eginen dute.

?

Emakumeen 
bertso saio 
musikatua
Ez da kasualitatea ber -
tso saio musikatua es-
kainiko dute urriaren
29an,  larunbatean
20:00etan Kultur Etxe-
an. Alaia Martin, Amaia
Agirre, Jone Uria eta Oi-
hana Iguaran ariko di-
ra bertsotan, Ainhoa
Aranburu gai-jartzaile
eta Gari Otamendi eta
Ixak Arruti musikari. Kul-
tur Batzordeak eta Eus-
kara Mankomuni ta teak
antolatu dute eki taldia.
Sarrera 3 euro.

Goitibera jautsiera
Berako I. Kuadrillen
Goitibera Jautsiera egi-
nen dute urriaren 5ean,
Mitxinborda eta Ma -
tzada artean 10:00eta-
t ik  13:00etara eta
14:30etik 19:30era.

Autodefentsa
ikastaroa
Goldatz emakume tal-
deak antolatuta auto-
defentsa ikastaroa egi-
nen da azaroaren 5ean,
10:00etatik 14:00eta-
ra eta 15:30etik 19:30 -
era Beralandetan.

� FLASH

ARGAZKIA: D. NOTICIAS
Fernando Mikelarena historialaria, bere azken liburua
aurkeztu zuenean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bidasoaldeko gazteen txirrinda martxa
Beratik abiatu eta Azkainerako txirrinda martxa egin
zuten gazteek urriaren 15ean. Azkaingo Gaztetxea-
ren 9. urteurrena gogotsu ospatu zuten.



2017ko edizioa
herrian eginen
da urriaren
15ean

Aitor AROTZENA
2016ko Nafarroa Oi-

nez ospatu zen urriaren
16an Bianan Hartu, ten-
ka, tira leloarekin eta
guztiz arrakastatsua su-
ertatu zen. Txanda pa-
satzeko unea iritsi zaie
eta datorren urteko Oi-
nezaren antolatzailea
izanen den Tantirumai-
ru Ikastolaren eskuetan
jarri zuten antolakun tza -
ren lekukoa. Amaia Las-
heras lehendakariak eta
Aitor Iratzoki zuzenda-
riak, txalo artean jaso
zuten ardura,  Erentzun
Ikastolaren atarian os-
patutako ekitaldian.

Iratzokik erran beza-
la, lesakarrentzat «oho-
re handia» izanen da
2017ko Nafarroa Oine-
za antolatzea: «Ikasto-
len eta euskararen al-
deko auzolan erraldoia
izanen da», azpimarra-
tu du. Ilusio handiare-

kin jaso dute lekukoa le-
sakarrek. «Badakigu
erron ka handia dela bai-
na tamaina horretako
ilusioarekin hartzen du-
gu ardura. Denon arte-
an, soka hartu eta tira-
tu eginen dugula ziur
gaude».

BIGARREN ALDIZ
Lesakarrek 1988ko

urriaren 9an ospatu zu-
ten lehen eta orain ar-
teko azken Nafarroa Oi-
neza, Euskaraz bizi, eus-
karazhezi lelopean. Ha-
inbat urtez legeztatu ga-
be egon ondoren, ordu-
ra arteko egoitzak ez zi-
tuelako beharrezko bal-
dintzak betetzen, urte
hartako bestaren iraba-
ziekin ikastetxe berria
irekitzea ahalbidetu zen.
Heldu den urterako

lanean hasiak dira gaur-
gero hainbat batzorde
ezberdinetan. Azaroan
eginen dute 2017ko Na-
farroa Oinezaren aur-
kezpena, lehenik Iruñe-
an eta gero Lesakan egi-
nen dituzten ekitaldie-
kin. Bertan aurkeztuko
dituzte helburuak, leloa
eta logoa. 

12 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 673 zk.

2016.10.27

LESAKA

GIZARTEA � AITOR IRATZOKI ZUZENDARIAK ETA AMAIA LASHERAS PRESIDENTEAK JASO DUTE BIANAN

Nafarroa Oinezaren lekukoa
hartu du Tantirumairu Ikastolak

Haizea eta Ura
dokumentalaren
aurkezpena
Organo Musika Nafa -
rroan Zikloaren baitan
Haizea eta ura doku -
men tala aurkez tuko
dute San Martin eli zan
urriaren 29an, larunba-
tean 18:00etan. Jose
Luis Echechipía do ku -
mentalaren pro duk to -
re artistikoa eta Pablo
Cepeda, Bizkaiko Soi-
nuan emanaldiaren zu-
zendari artistikoa iza-
nen dira hizlari.

Seme-alaba 
nerabeak dituzten
gurasoendako
solasaldia
Seme-alaba nerabeak:
Zailtasunak eta erron-
kak solasaldia eskaini-
ko du Yolanda Gonza-
lezek Harriondoa Kul-
tur Etxeko Txokobiko
aretoan, urriaren 28an,
ortziralean 18:00etan.
Dasya Yoga Zentroak
antolatu du hitzaldia.

I. Tren Txikito 
lasterketa
igandean
Udal Kiroldegiak lehen
aldiz Lesakako Tren
Txikito antolatu du
urria ren 30erako. Korri -
kalariek hiru ibilbide
izanen dituzte auke-
ran: 6 kilometrokoa
(Lesaka-Berrizaun), 12
kilometrokoa (Lesaka-
Berrizaun-Lesaka) eta
17 kilometrokoa (Le-
saka-Berrizaun-Harka-
itzako iturria-Lesaka).
Izen ematea www.ki-
rolprobak.comwebgu-
nean egin daiteke.

� FLASH

ARGAZKIA: JON MARTINEZ
Ikastolako guraso, ikasle eta irakasleek Bianan parte hartu zuten lekuko aldaketa ekitaldian.

ARGAZKIA: JON MARTINEZ
Aitor Iratzoki eta Amaia Lasheras, lekukoarekin gogotsu.
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ETXALAR

‘Bi Poliedro’
emanaldia,
Xabier eta Aner
Euskitzerekin
kantaldia eta
bertso afaria
izanen dira

Irune ELIZAGOIEN
1991. urtean sortu

zen Altxata kultur elkar-
tea. Ordutik herriaren al-
de lanean eta Etxalar-
tarrentzat ekitaldiak an-
tolatzen aritu da eten-
gabe urtez urte. Aurten
25. Urteurrena ospa -
tzeko, egun berezi bat
antolatu dute Altxata el-
kartekoek azaroaren
5erako. Arratsaldeko
7etan Bi Poliedro ema-
naldia izanen da Elizan,
Aitor Furundarena eta
Garikoitz Mendizabalen
eskutik. Jarraian Xabi-
er Euzkitze eta Aner
Euzkitze aita semeek
kantalditxo bat eskaini-

ko dute. Sarrera doan
izanen da. Baina besta
ez da hemen bukatuko;
eguna behar bezala bo-
robiltzeko bertso afaria
izanen da Herriko Osta-
tuan Onintza Enbeita eta
Jon Maiarekin. Txarte-
lak herriko os ta tuan ego-
nen dira salgai (25 euro)
edo bertze la 697397567
telefonoan eskatuta.
Afalondoan trikitilariak
izanen dira.

2017rako etxeko su
egurra
Bertze urte batez,

etxeko su egurra eska -
tzeko epea zabalik da-
go urriaren 31a arte. Epe
hau pasata zuhaitzen
markazioa eginen da eta
jarraian loteen zozketa.
5 tonako loteak 50 eu-
ro balio du eta 10 tona-
ko loteak 100 euro. Lo-
tea eskatzerakoan 10
euro ordaindu beharko
dira eta egurra presta -
tzeko lanen kostea ere
eskatzailearen gain joa-

nen da. Udala ardura-
tuko da lotea atera eta
eskatzaileak errandako
lekura eramateaz. Mar -
txoaren 31erako lan ho-
nek eginda beharko du.

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 5ERAKO

25. urteurrena
ospatzeko egun
berezia antolatu
du Altxatak

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Giro ederrean joan zen Usategietako Igandea
Eguraldi ederra lagun, jende aunitz ibili zen urriaren 16ean Etxalarren. Goize-
an sareak jarriak zeuden baina haize haundia zebilenez ez zen usorik sareetan
sartu. Arratsaldean jende andana hurbildu zen plazara.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Etxalarko trikitilariak Arbizun
Urriaren 9an Nafarroako Trikitixa Eskolen arteko I. trikitixa jaialdia egin zen.  Le-
saka, Zizur, Olazti, Berriozar, Lekunberri eta Arbizukoekin batera Etxa -
larko trikitilariek ere saio bikaina eskaini zuten.

Ba al zenekien
Pastoralak hobeto ezagutzeko, Joxemiel Bida-
dor pastoralaren proiekzioa izan zela Kultur
Etxean urriaren 14an.

?



Urriaren 29tik
azaroaren 1era
kultur egunak
izanen dira

Nerea ALTZURI
Urtaro honekin bate-

ra, kultur egunak antola -
tu ditu Euskara Batzor-
deak. 

URRIAK 29, LARUNBATA
• 12:00etan Baskulan: Ai -
tziber AlmandozenSu
galduaren bi la ipuina-
ren aurkezpena. 
• 20:00etan eskolako
gimnasioan edo aterpe
berrian: Anje Duhalde-
ren kantaldia. Ondotik ,
opilak Gure Esku Da-
go dinamikaren baitan.

URRIAK 30, IGANDEA
• 16:30ean eskolako gim-
nasioan: Niala magoa-
ren haurrentzat. 
• 17:30an eskolako
gimna sioan: berendua.
• 18:00etan Ekaitza Elkar -
tean mus eta partxis
txapelketak. 

URRIAK 31, ASTELEHENA
• 10:00etatik 13:00etara
Baskulan: Arantzan
1943an eroritako gerra
hegazkin alemaniarrari
buruzko erakusketa. 
• 20:00etan eskolako
gimnasioan hitzaldia:
Bortzirietan erabakitze-
ko eskubidea? Gure es-
ku dago!.  

AZAROAK 1, ASTEARTEA
• Goiz osoan Baserrita -
rren Eguna plazan eta
frontoian. 
• 10:00etatik 13:00etara
Baskulan: Arantzan
1943an eroritako gerra
hegazkin alemaniarrari
buruzko erakusketa. 

XXI. Baserritarren
Eguna
Azaroaren 1ean, herri -

ko plaza eta frontoian he -
rritarrek beuren produktu-
ak, nekazal tresnak, esku -
la nak edota aziendak
ikus gai edota salgai para -
tuko dituzte. Ekaitza El-
karteak antolatuta, gazta
eta ahari lehiaketak ere

izanen dira eta ostatua
Guraso Elkarteak kudea-
tuko du. Aurten berrita-
sun bat ere izanen da.
Sal  mentako  pos tuen ko-

kapena bez peran, urriak 
31, zozketa tuko dela ko.
Zozketa publikoa izanen
da eta 18:00 etan eginen
da Ekai tza Elkartean.

Zozketa ondotik, pos  -
tuetako mahaiak de nen 
artean para tuko dituzte.
Egunean ber tan, frontoia
08:00etan irekiko dute.
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ARANTZA

KULTURA � KULTUR EGUNAK

Anje Duhaldek
kantaldia
eskainiko du
urriaren 29an

UTZITAKO ARGAZKIA

Sukaldari gaztetxoak Basque Culinary Centerren
Martikoren 30. urteurrenaren harira, Txiki Chef lehiaketa egin dute, eta honen 
finala urriaren 7an jokatu zuten Donostiako Basque Culinary Centerren. Bortzirie -
tako 58 bikotek parte hartu dute lehiaketan eta Arantzako talde batek finalera
sailkatzea lortu  zuen: argazkia ageri diren Oskitz eta Suharri Madariaga, Mikel
Izagirre eta Gaizka Zulaikak, hain zuzen. Zorionak laukote!

ARGAZKIAK: XABI ZUGARRAMURDI

Udazkeneko koloreak
Udazken koloretan daude inguruak eta mendi gainak. Aro ederrarekin batez
ere, onddoetan, mendian, ehizean... mugimendua nabaria da.
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BAZTAN-BIDASOA

Egunero 30
euro eta astero
200 euroko
opari-txartela
jasotzeko
aukera

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bera, Do-

neztebe eta Lesakako
komertzianteak biltzen
dituen Denok Bat Fe-
derazioak udazkeneko
promozio berri bat egi-
ten ari da urriaren 17tik
azaroaren 12ra. Uda-
berrian egin zuen gisa

berean, Denok Bat Gil -
tzaria txartelarekin eros-
ketak ordaintzen di-
tuztenen artean egune-
ro 30 euroko opari txar-
tela zozketatuko dute
eta astero 200 euroko
opari txartela.
DenokBat Giltzaria

eskaintzen duten edo-
zein saltokitan erabil -
tzen ahal dira opari txar-
tel hauek, azaroaren
19ra bitarte.
Eguneroko zozketa

goizean lehenengo or-
duan eginen da. Zozke-
ta honetan, aurreko egu-
nean DenokBat giltza-
riarekin eragiketa bat

eg in  du ten  bezero
guztiek parte hartuko
dute. Asteroko zozke-
ta, berriz, astelehen goi-
zeko lehen orduan egi-
nen da, urriaren 24an
eta 31n eta azaroaren 7
eta 14an. Zozketa ho-
netan, aurreko astean
Giltzariarekin eragiketa
bat egin duten bezero

guztiek parte hartuko
dute.
Opari txartelen ira-

bazleei telefonoz deitu-
ko zaie. Irabazleak, te-
lefonoz errandako sal-
tokira joan beharko du
eta bertan opari txarte-
la kanjeatzeko kode bat
emanen zaio. Argazki
bat ere aterako zaio ira-

bazi duen opari txarte-
larekin. Opari txartela
ezin da inolaz ere diruz
trukatu. 
Egunero, DenokBat

federazioa osatzen du-
ten elkarteen facebook-
etan eta DenokBateko
web-orrian, irabazleen
izenak eta argazkiak ar-
gitaratuko dira.

GIZARTEA � URRIAREN 17TIK AZAROAREN 12RA

Denok Bat
Federazioak
Udazkeneko
kanpaina abian
jarri du

UTZITAKO ARGAZKIA

Txiki Chef lehiaketa egin dute Martikoren 30. urteurrenean
Martiko enpresaren 30. Urteurreneko ekitaldien baitan, Txiki Chef lehiaketa egin
dute Bortzirietako ikastetxeetan eta urriaren 7an jokatu zuten finala Donostia-
ko Basque Culinary Center-en sukaldeetan. Bortzirietako 10-16 urteko neska-
mutikoek parte hartu dute lehiaketa honetan, 58 taldetan banatuak. Lehenbizi
ba koitzak bere ikastetxean egin zituen Martikoren produkturen bat izan behar
zuten errezetak eta lehen galbahea pasatuta, zortzi talde lehiatu ziren finalean.
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SUNBILLA

Arte martzial
ezberdinak
praktikatzen
dituzten
kirolariak
bilduko dira
azaroko lehen
aste
hondarrean

Maider PETRIRENA
Gure inguruan gero

eta indar gehiago har -
tzen ari da Kenpo-kai
kirola. Bada Kenpoaz
gain, Jujutsu, Karate,
Kobudo, Aikido, Judo,
Iaido eta Kenjutsu arte
mar tzialak bilduko ditu-
en Kobukain Internatio-
nal Convention batza -
rra Sunbillako udal pi-
lotalekuan eginen dute
azaroaren 4tik 6ra.

Guraso Elkarteak
lehen bilera
Ikasturte hasiera

guztietan bezala Gura-
so elkartearen bilera izan
zen urriaren 10ean. Ber-
tan hainbat gai ezber-
din landu ziren arren,
garrantzizkoena, gura-
so elkarteko juntako bi
kideren aldaketa izan
zen. Bi urte egon ondo-
ren Rakel Urtxegi Gel-
benzu eta Koro Zelaie-
ta Errandonea atera zi-
ren eta boluntario Ama-
goia Gragirena Oteiza
eta Juan Tomas Latasa
Mitxeo sartu ziren. Be-

raz orain guraso elkar-
tearen junta honela osa-
tua gelditzen da: lehen-
dakaria Juan Tomas La-
tasa Mitxeo, lehenda-
kariordea Ana Gartxito-
rena Arraztoa, idazka-
ria Estitxu Arre txea Ro -
driguez eta bokalak
Amagoia Gragirena
Oteiza eta Joseba Gar -
tzia Agesta.

Ulibeltzak
elkartearen batzar
orokorra
Urriaren 15ean Uli-

beltzak Elkartearen ba -
tzar orokorra egin zen.
Gai andanaz hitz egin
zen. Bi bazkide berri sar-
tu dira, 2016ko besta-
tako kontuak aurkeztu
zituzten, 2017ko beste-
tako proposamenak ere,
Elkartearen besta egi-
teko proposamena ere
aurkeztu eta onartu zen
eta, akitzeko, beti be-
zala eskariak eta galde-
rak. Bilera gehienetan
bezala, nahiko bazkide
gutti elkartu ziren.

Eskolaz kanpoko
jarduerak
Eskolaz kanpoko jar-

duerak jada zehaztuta
daude eta hauek izanen
dira: pandereta, trikitixa,
kenpo-kai, helduenda-
ko soinketa, pintura,
mekanografia, eskula-
nak, dantzak… Guzti
hauetarako frontoia eta
eskolako gelak erabil -
tzen dira.

Baztango
Dantzariekin hiru
sunbildar Ezpeletan
Baztango Dantzariek

urriaren 8an emanaldi
polita eskaini zuten
Ezpeletan eta beraien
artean hiru Sunbildar ge-
nituen: Mikel A rrieta,
Eneko Herrera eta Itsa-
so Arrieta.

KIROLA � AZAROAREN 4TIK 6RA

Kobukai
Nazioarteko
Batzarra eginen
dute frontoian

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eneko Herrera Uztarrotzeko Duatloian
Eneko Herrerak aurtengo lehen duatloian parte hartu duela Uztarrotzen. Lehe-
nik 5 kilometro lasterka, ondoren 24 mendi bizikletarekin eta azkenik 1, 3 kilo-
metro berriz ere lasterka. Aipatuko dugu 25 urtez azpikoen artean 3. postua
lortu zuela eta hemendik zorionik beroenak. Kirol kontuekin segituz, bere anaia
Koldo jo eta ke dabil bizikletarekin Diario de Navarra egunkariak antolatzen du-
en Openean parte hartzen. Guztira 9 karrera ditu eta jadanik 5 eginak ditu. U -
rriaren 9an Muniainen laugarren postua lortu zuen eta 16an berriz Logroñon hi-
rugarren postua. Zorionak eta segi beti bezain indartsu. Azkenik, Donostian
egin zen hiru hondartzen arteko lasterketan 3 sunbildar izan zirela parte har -
tzen: Xanti Manterola, Jon Maritxalar eta Bixente Ibarra. Hauei ere zorionak.

Ba al zenekien?
Argazkian ageri den
onddoak 1,285 kilo pi-
satzen duela. Juanjo
Petrirena Murugarre-
nek topatutakoa da.
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako Nekazal

Produkzio Ekologikoa-
ren Kontseiluak (CPA-
EN-NNPEK) erosketa
ekologikoa erosoago
eta hurbilago egiteko
kanpaina berri bati ekin
dio. Gaurgero, 50 sal-
toki baino gehiagotan
topa daitezke produk-
tu ekologikoak, osa-
sungarriak, hurbilak eta
jasangarriak, baina kan-
paina honekin, komer -
tzio gehiagok bat egi-
tea nahi dute.
CPAEN-NNPEK-en

ekimen honekin bat egi-
teko aski da komertzio
horrek guttienez 10 pro-
duktu ekologiko eskain -
tzea. Denda bakoitza-
ren sailkapena ere egi-
nen du Kontseiluak,
Urrez ko, Zilarrezko edo
Brontzezkoa izanen bai-
ta kategoria, salgai di-
tuen produktu ekologi -
ko en kopuruaren ara-
bera. www.cpaen.org
webgunean eskura dai-
teke informazio xehea.
Salmenta puntu hau-

ek identifikatzeko irudi
bat sortu du CPAEN-
NNPEK Kontseiluak, al-
de batetik erosleek ja-
kin dezaten non eros
ditzaketen elikagai eko-
logikoak eta bertzetik,
Nafarroan elikagai hau-
ek saltzen dituzten den-
dei ikusgarritasuna
ema teko. Gaurgero 57
komertziok bat egin du-
te ekimenarekin. Hori-
en artean, bi eskualde-
koak dira: Leitzako Be-
larra belar-denda eta Eli-
zondoko On Egin eko-
denda.

GIZARTEA � IRAILAREN 18AN DONEZTEBEN

Komertzioetan produktu
ekologikoak saltzeko kanpaina
abiatu du CPAEN Kontseiluak

GIZARTEA



18 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 673 zk.

2016.10.27

DONEZTEBE

Bertze 5
idazlerekin
parte hartuko
du Udazken
Literarioan

Marga ERDOZAIN
Luis Gardek lortu du

euskal literaturako Eus-
kadi saria, Ehiztariaren
isilaldia lanagatik. Aza-
roaren 17an jasoko du
sari ospetsu hau San Tel-
mo museoan ospatuko
den sari banaketan.
Garderen lana 2015 -

ean argitaratu zen eta
bertan Ezkabako ihe-
saldia oinarritzat hartu-
ta, orduko eta gaurko
gogoetak lotzeko ida tzi
du. 
Luis Garde idazlea

izanen da, udazkeneko
agendan murgilduta,  I.
Udazken Literario Zi -
kloko bakarkako lana
aurkeztuko duena. Hi -
tzordua  urriaren 28an,
or tziralean Herriko Osta-
tuan izanen da 20:00e -
tan. Ehiztariaren isilal-
diaeleberriaz mintzatu-
ko da Garde. 
Luis Garderen sola-

saldiaren ondoren, ber -

t ze  bo r t z  h i t zo rdu
garran tzitsu badira: urri -
aren 4an Alicia Del Cas-
tilloren solasaldia (Baz -
tango Gida, Dolores Re-
dondoren eleberriak oi-
narri), 11n Tiburtzio
Arraz toa laxoaren ingu -
ruko liburuetaz ariko da,
25ean Elixabet Badiolak
bere bi eleberri izanen
ditu hizpide eta aben-
duaren 2an Izaskun Zu-
bialde (hau rrendako eus-
kal mitologia liburuak
euskaraz) eta 9an Dani
Martirena (Hankaz gora
du amak mundua libu-
rua). Solasaldi hauek
arra tsaldeko 8etan He -
rriko Ostatuan izanen
 dira. Udazken ziklo
emankor honen orbela
hazitzat hartuko da hel-
du den urtean fruitu ge-
hiago eman ditzan.

KULTURA � URRIAREN 15EAN BISITA DIDAKTIKOA ETA BERE LIBURUAREN AURKEZPENA EGINEN DU

Euskadi Literatura Saria lortu
du Luis Garde idazleak

Pintxoak zineman
Urriko azken asteburu
luze honetan aipatu be-
har da bertako taber-
netan ohiko eskain tzez
gain, onddoz eginda-
ko pintxo goxoak das-
tatzeko aukera izanen
dela. Hitzordua arra -
tsaldeko 6:30ean, zi-
nema aretoan. 

Alemaniako 
abesbatza elizan
Azaroaren 1ean, aste-
arte arratsaldeko 7etan
Nafarroako Nazioarte-
ko XXII. Ziklo Korala
ekimenaren barrenean
Alemaniako Ensem ble
Nobiles taldearen ema-
naldia burutuko da San
Pedro elizan.

Zine denboraldia
abiatuko da
Erreka eta Mendaur
Guraso elkarteek zine-
ma denboraldia mar -
txan paratuko dute.
Azaroaren 4an hasita
(16:30ean Zootropo-
lis), 15 egunero bi ema-
naldiz gozatzeko au-
kera izanen da maia -
tza arte. Txikientzako
emanaldia 16:30ean
izanen da eta gazte eta
helduendako emanal-
dia 18:30ean. Bigarren
emanaldiaren ardura
DBHko 4. mailakoek
hartuko dute eta ikas-
bidaia laguntzeko era-
biliko dute.

� FLASH

ARGAZKIAK: ETB

Oier Zulaika bikain
Burubero saioan
Kike Amonarrizek aur-
kezten duen saioan par-
te hartu du Oier Zulaikak
eta marka hauek utzi di-
tu: 18 saiotan ikusi dugu,
11 finaletara ailegatu da
eta 6.700 euroko botea
eskuratu du bigarren sa-
ioan. Aleka, aleka, su -
frituz, gozatuz, irri egi-
nez… zaku polita esku-
ratu du Zulaikak. 

UTZITAKO ARGAZKIA

D. Martirena, I. Zubialde, A. Del Castillo, L. Garde, E. Badiola eta T. Arraztoa.
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Kattalin Paulek
irabazi zuen
pintxo
lehiaketa eta
Andrew
Smithek
argazki
lehiaketa

Fermin ETXEKOLONEA
Beste urte batez, Zu-

bietako gazteek anto-
latutako Euskararen
Eguna giro ederrean jo-
an zen. Urriaren 7an,
pintxo lehiaketako ira-
bazlea Kattalin Paul Jua-
nikorena izan zen, on -
ddoz eta piper berdez

beteriko hojaldre goxo
batekin. Argazki lehia-
ketara aurkezturiko ar-
gazkiak bi ostatutan
egon ziren ikusgai, eta
bi egunez bozka ema-
teko aukera izan zen.
Irabazlea Andrew Smith
izan zen, Zubieta laino-
pean agertzen zuen ar-
gazki batekin.
Ostiral gauez, mus

txapelketa izan zen,
Azken Trena kontzer-
tuarekin batera gauak
aurrera egin zuen.

LARUNBATEAN HAINBAT
EKITALDI
Biharamunean, arti-

sauen lan dezente ikus-
teko parada izan zen,

egur lanak, ogia, piper -
opilak, taloak, jertseak,
argazkiak, baserriko ba-
razkiak eta urtero gazte-
ek jar tzen duten pos-
tua. Bertan apustu egi-
teko aukera zegoen,
magra, gazta eta to-
mateen pisua asmatze-
ko. Magra, Ainhoa Eli-
zalderi egokitu zitzaion,
gazta berriz, Eva Elizal-
deri eta tomateak Aur-
tizko Marixux-i.
Txitxilu elkarteko

postuan, aurten ere pos -
tre goxoak jarri ziren sal-
gai, baita 2017rako egu-
tegi berezia ere. Bertan
bizi diren eta 14 urtetik
beherakoen argazkien

egutegia. Joaldun asko
ere elkartu ziren, eta txi-
kienek etorkizuna segu-
ru dagoela erakutsi zu-
ten. Eguerdian Muxiko-
ak dantzatu ziren pla-
zan eta ondoren bazka-
ria izan zen, Alaia Mar-
tin eta Miren Alustiza
bertsolariekin.
Arratsaldez, txoko-

late goxoa bizkotxoe-
kin eta ondotik txikien
txanda izan zen karao-
kean. Ikuskizun polita
prestatu zuten, eta txa-
lo zaparrada ederra ja-
so zuten beraien ekital-
diaren ondotik.
Iluntzean Oharkabe

taldearen eskutik dan -

tzaldia izan zen eta
gazteen xingar pintxoen
ondoren, La Jodedera
taldearen emanaldia
entzun eta dantzatu ahal
izan zen. Kasualitatez,
talde honen abesti bat
kantatu eta dantzatu zu-
en karaokean talde ba-
tek, eta partaide batzuk,
beraiekin kantatu eta
dantzatzeko ohorea izan
zuten zuzenean ohol tza
gainean.
Hauen ondoren, Nia-

rawa batukadak ere
ikusmina sortu zuen eta
goizeko ordu txikiak ar-
te Oharkabe aritu zen jo
eta ke jendea dantzan
jartzen.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 7 ETA 8AN

Giro bikaina
aurten ere
Euskararen
Egunean

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Euskararen Egunean, herri kirol proba konbinatuan parte hartu zuten gazteak.



Artisau azoka
antolatu dute
azaroaren 13an

Arkaitz MINDEGIA
San Martin besteta-

ko egitaraua prest du-
te aurten ere Aurtitzen.
Lau egunetan ongi pa-
satzeko egitarau zaba-
la egokitu dute.

ORTZEGUNA, AZAROAK 10
BEZPERA
• 17:00 Haur jokuak eta
ondoren txokolatada.
• 20:00 Txupinazoa. 
• Ondotik kalejira he -
rriko trikitilari eta txis-
tulariekin.
• 21:30 Zopak.
• 23:00 Mus txapelke-
ta Abarun aterpetxe-
an.
• Gaupasa herriko triki-
tilariek alaiturik

ORTZIRALEA, AZAROAK 11
SAN MARTIN EGUNA
• 10:00 Diana herriko
trikitilari eta txistula-
riekin.

• 11:00 Meza Nagusia. 
• 12:00 Pilota partidak:
Elizalde-Apeztegia;
Olaizola I-Otxandore-
na.
• 14:00 Herri bazkaria,
Ander Lizarralde eta
Iñaki Aleman bertso-
lariekin alaitua.
• Ondotik Joxe Angel
akordeoilaria.
• Gauez, dantzaldia
Hauspolariek taldea-
rekin.

LARUNBATA, AZAROAK 12
HAURREN EGUNA
• 10:00 Diana trikitilari
eta txistulariekin.
• 11:00 Haurren puzga -
rriak.
• 17:00 Mendaur esko-
laren trikitixa jaialdia.
Ondotik luntxa elkar-
tean.
• 12:30 Ingo al deu? Tal-
dearen kontzertua.
Ondot ik  gaupasa
Oharkabe taldearekin.

IGANDEA, AZAROAK 13
HERRITARREN EGUNA
• 10:00 Diana herriko
trikitilari eta txistula-
riekin.
• Goizean: Artisau azo-
ka.
• 13:00 Aizkora apos-
tua: Palaxio - Erasun.
• 18:00 Ibintza taldea-
ren dantza emanaldia.
• Ondotik dantzarien -
tzat luntxa elkartean.
• 19:30 Dantzaldia TXA-
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BESTAK � AZAROAREN 10ETIK 13RA

Pilota partida eta herri bazkaria
San Martin egunean Aurtitzen

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Trikidantz bertze urte batez Nafarroa Oinez laguntzen
Trikidantz taldeak kontzertua eskaini zuen Bianan ospatu zen Nafarroa Oinez
bestan. Giro ezin hobea izan zen eta euskalzale andana bildu zen. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Besten hondar egunean dantza saioa eskainiko dute Ibintza taldekoek.

Guraso Elkartea
berritu dute
Ikasturte hasierako bi-
lera egin zuen Guraso
Elkarteak eta bi urte-
tarako boluntario aur-
keztu dira  Itsaso Torre -
cillas eta Aitziber Ara-
na eta lehengo urtetik
dauden Diana Martin
eta Maite Lujanbiore-
kin osatuko dute tal-
dea. Gurasoei zuzen-
dutako lehenbiziko
ikastaroa ere egin du-
te, urri aren 24an, La-
gun iezaiozu bere au-
toestimua hobetzen
izenburupean.

Telebista saioa
Iturenen
ETB1eko Udazken lo-
reak saioa grabatzen
egon ziren urri hasie-
ran Ainhoa Baleztena
eta Kepa Leiza herri-
tarrekin Mendaur ma-
galeko mendietan.
Azaroaren 10 aldera
botako dute telebistan,
erne ibili ikusi nahi ba-
duzue.

� FLASH

HERRIKO KIROLARIAK 

Maika Ariztegi EHko txapeldun
eta Ander Erasun finalera
A. MINDEGIA
Emaitza onak lortu dituzte herriko bi kirolarik

beraien azken konpromisoetan. Maika Ariztegik,
bigarren aldiz Euskal Herriko ingude-jasotze txa-
pelketa irabazi zuen, 93 jasoaldirekin. 2014an jo-
katu zen lehen aldiz Euskal Herriko emakumeen
ingude jasotze txapelketa eta orduan ere txa pel -
dun izan zen Maika. Iaz, berriz, azpitxapeldun.
Ander Erasun, berriz, Euskal Herriko biga rren

mailako aizkora txapelketaren finalean izanen
da urriaren 29an, larunbatean 18:00etan Azkoi-
tiko pilotalekuan. Informazio zabalagoa kirol orri -
aldeetan topatuko duzue.

MUKOS mariatxiekin.
• 21:00 Herri afaria el-
kartean. 
• Bestak akitzeko Gixa -
jua Ni trikitilariek alai-
turik.
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Malerrekako
Euskara
Zerbitzuaren
Kultur
Ibilbidearen
barnean

Markel LIZASOAIN
Malerrekako Manko-

munitateak urtero anto-
latzen du urriroan Kul-
tur Ibilbidea esaten dio-
na: lau herritan ikuski-
zunak izaten dira, gure
hizkuntzari indarra ema-
teko. Aurten Saldisa ere
sartzen da ibilbide ho -
rretan, eta, kantua bola -

dan baitago, bi emanal-
di izanen dira elizan urri -
aren 29an, larunbatean
18:00etan. Sarrera 5 eu-
ro ordaindu beharko da.
Lehenbiziko, lau zu-

berotar trebe ariko dira
boz hutsarekin beren
diskoko kantuak ema-
ten: Jean Bordaxar, Je-
an Pierre Luro, Jean No-
el Pinque eta Robert
Larrandabürü. Gauza ja-
kina da kantua Euskal
Herrian indarra galtzen
ari den honetan Zube-
roan dagoela indartsu-
en; ez alferrik kantatzen
dute bere errepertorio-
an «gure berezitarzuna

badaki Uskal Herriak:
Xiberuan badirela herri
orotan kantariak».
Bigarren emanaldian,

Amaia Zubiria eta Edor-
ta Amurua ama-seme-
ak ariko dira. Edortak gi-
tarrarekin eta bo za rekin
lagunduko dio gure lu -
rretan ospe handia du-
en kantariari. Lizardiren
gerra aurreko harako
poema hartan ipuinekin
egiten den gisan, Ama-
iak aparteko la na egina
du kantu zaharrak bil -
tzen eta berri ro hauspo -
tzen, emakume kantari-
entzat bereziki zaila izan
den garai batean. 

KULTURA � URRIAREN 29AN ELIZAN

Larunbat honetan,
kantuaren suari aspua

SALDIAS

UTZITAKO ARGAZKIAK

Amaia Zubiria eta Edorta Amurua ama-semeak goian eta
Zuberoako kantariak behean.

Orain
gorpuzkinak
laborategira
eraman eta
informe
teknikoa
eginen du
Aranzadik

TTIPI-TTAPA
Ikusmin handiz ate-

ra zituzten urriaren 12an
Legarrea leizetik duela
80 urte hara botatako
Juana Josefa Goñi eta
bere sei seme-alaben
azken hezurdurak. Aran-
zadiko Pako Etxeberria
eta Lourdes Errasti ari-
tu ziren zeregin hori

koordinatzen, eta azal-
du dutenez, orain gor-
puzkinak laborategira
eraman eta informe tek-
niko bat eginen dute
“egia ofiziala” jakin da-
din.
Bertan ziren Sagar-

dia-Goñiren oinordeko-
ak ere. Orain jakin nahi
dute 1936ko gerraren
testuinguruan eginda-

ko krimen honen gibe-
lean zer arrazoi egon zi-
tekeen.
Behin prozesua aki-

tuta, familiak Donama-
ria-Gazteluko uda lak hi-
lerrian utzitako toki ba-
tean lurperatuko ditu
berriz hezurrak eta hi-
leta zibila eginen diete
Juana Josefa Goñiri eta
bere sei seme-alaberi.

Paco Etxeberria me-
diku forentse ezagunak
aipatu duenez, lur azpi-
an 50 bat metrora egin
dute lana, iristeko zaila
den eremu batean.
Familiako kide guzti-

en hezurdurak ez ezik,
haurren oinetakoen
kautxozko zolak ere to-
patu dituzte, baita bo-
toiren bat ere.

GIZARTEA � GERRA ZIBILEKO GERTAKARIA

Sagardia-Goñi
familiaren
hezurdurak
argitara atera
dituzte

GAZTELU

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Aranzadikoek egindako indusketa lanek ikusmina piztu zuten.
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EZKURRA

Estitxu Arozena
dute irakasle 

Marga ERDOZAIN
Ikasleei eskola orduz

kanpo bertsogintza eta
ahozkotasuna lantzen
segitzeko proposatu
zaie eta matrikulazio
kanpainak emaitza onak
utzi ditu. Ikasturte ho-
netan 4 bertso eskola
osatu baitira, 30 bat
ikaslerekin (Donezteben
bi: San Migel ikastetxe-

an eta Mendaur  Insti-
tutuan,  Sunbillan eta
Legasan).
Irailetik otsailera ar-

te Hezkuntza Arautuan
Donezteben, Narbarten
eta  Iturenen emanen
den Bertsolaritza Irakas-
kuntzan programa aki-
tuta, dauden bertso es-
kolak indartu eta berri-
ak sortzeko matrikula-
zio saiakera berri bat
eginen da.
Estitxu Arozena ira-

kasleak ematen ditu kla-

seak, astean behin eta
ordubetez, ekainera bi-
tarte, guztira 30 arte osa-
tu arte. Bertso-eskola hau
bultzatzen eta zabaltzen
Malerrekako Mankomu-
nitatearen laguntza izan
da, baita ekarpen eko-
nomikoa ere.

HELDUEI ERE ESKAINTZA
Euskara Zerbitzuak

helduendako 10 ordu-
ko bertso ikastaroa ere
antolatu du. Interesatu-
ek bertako zerbitzuan
izena ematen ahal du-
te. Argibide gehiago be-
har duenak 948 451746

telefonora deituz (Ene-
ko).  Ikastaro honen hel-
burua bertsogintzaren
inguruko hastapeneko
ikastaro trinko bat es-
kaintzea da. Apuntza -
tzeko epea azaroaren
4ra arte zabalik egonen
da.

KULTURA � 30 IKASLE GUZTIRA MALERREKAN

Gaztetxoen 4
bertso eskola
osatu dira

Udaberrian
guztiz berrituko
dute

Fernando ETXEBERRIA
Aurreko aldizkarian

aipatu genuen Santa
Kruz ermitan ezbeharra 
gertatu zela, itoginen
ondorioz sabai aizuna
erori (teilatua ez) eta al-
darea ondatu baitzen.
Duela gutxira arte ez ge-
nekien seguru nor zen
ermitaren jabea. Orain,
egiaztatu da Udalaren
izenean dagoela. Hori
ikusita, herriko zazpi bo-
luntariok ermita kon-

pontzeko lanak hasi di-
tuzte. Hondakinak ate-
ra eta ermita txukundu
dute oraingoz, egitura-
ko kalteak konponduz.
Udaberrian guztiz berri -
tzeko asmoa dute. 

Egur loteak
Pixkanaka hasiak di-

ra egur loteak banatzen.
Aurten,  pista bat ireki
behar izan da Pilota So-
ron Kastenea borda on-
doan dagoen basora jo-
an ahal izateko. Eleza-
harrak dio artzainek ber-
tan pilotan jolasten zu-
tela herrira jeisterik ez
zuten sasoian.

Uso eta onddoak
Eguraldi aldaketari

esker, onddo aunitz ate-
ra da azken aldian eta

gustura ibili dira men-
dian afizioa dutenak.
Tartean batzuk 60 kilo
bildu omen dituzte.Uso

ehiza berriz, motelxea-
go doa, baina egun ba-
tetik bestera alda liteke
zortea.

PARTE-HARTZEA � URRIRA ARTE

Santa Kruz
ermita
konpontzen ari
dira boluntarioak

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Lana gogotik egin eta gero, bikain gelditu da Santa Kruz ermitaren sabaia.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Oliver Magoaren Showa Urrozen Malerrekako Kultur Ibilbidean
Malerrekako Mankomunitateak antolatutako Kultur Ibilbidearen barrenean urri -
aren 15ean magia ikuskizuna eman zuen Oliver magoak Eva laguntzailearekin
batera Urrozen. Goizetik puzgarriak izan ziren eta arratsaldeko magia saioa ikus-
tera, bertako haurrez gain, bertze herrietatik ere etorri zen jende mordoxka.
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GOIZUETA

Azaroko lehen
larunbatean,
mus eta truk
txapeketa eta
igandean pilota,
bazkaria eta
dantzaldia
izanen dute

TTIPI-TTAPA
Umore ona elkarte-

ak antolaturik, Jubilatu-
en asteburua ospatuko
da: azaroaren 5ean, la-

runbata, jubilatuen -
tzako mus eta truk txa-
pelketa izango da arra -
tsaldeko 4etan. Eta igan-
dean, azaroaren 6an, me-
za izango da goizeko
11etan. Ondoren, pilota
partidua. 14:00etan
bazkaria izanen da, 10
euroren truke. Eguna
amaitzeko,  dan tzaldia
izanen dute Ainhoa Za-
baletaren eskutik.
Bazkarira apuntatze-

ko azaroaren 1a baino
lehen izena eman behar-
ko da.

OSPAKIZUNAK � ARAZOAREN 5 ETA 6AN

Umore Onak
prest du
Jubilatuen
Asteburua 

ARANO

‘Soinuen
ibilbide’ bat
egiteko eskulan
tailerra antolatu
dute

Ainhoa ANSA
Urriaren 29an herri-

gintza eskolaren hurren-
go saioa egitekoa da.
Soinuen ibilbide bat
osatzea da asmoa eta
horretarako, ume eta

gaztetxoe kin egiteko
eskulan tailerra antola-
tu da.  Deialdia irekia da
eta nahi duten guraso-
ek laguntza eman de-
zakete.

Emakumeen afaria
azaroaren 4an 
Herriko emakumeen

afaria antolatu dute aza-
roaren 4an. Barrikotea
egingo da Bixargorrin eta
urriaren 28an izango da

izena emateko azken
eguna, kontsejuko arbe-
lan apuntatu beharko da.

Juan Fermin
Recarteren omenez 
Ekainaren 30eko ba -

tzarrean herriko moto -
cross zirkuituari izena
jarri zitzaion, herriarekin
lotura estua zuen eta
moto istripuz orain urte -
bete hil zen Juan Fer-
min Recarte gogoratuz.

Zirkuituari bere izena
eman dio Aranoko Uda-
lak eta urriaren 30ean
ekitaldi xume bat egingo

da bere omenez, eta zir-
kuituari ofizialki izena
emateko.

AISIALDIA � HERRIA EZAGUTU, HERRIA GOZATU

Herrigintza eskolaren
saioa urriaren 29an 

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxebizitza Batzordearen inkesta
Etxebizitza Batzordea (argazkian kideetako batzuk)
hasi da etxez-etxe inkestak banatzen. Herritar guzti-
engana iristea da beraien helburua, herrian bizi de-
na zein baserrietan. Baita herrian etxea duena eta
kanpoan bizi denarengana ere. Horretarako, etxez-
etxe inkesta bat banatuko du batzordeko kideren
batek eta egun batzuetara, berriro etxetik pasako
dira inkesta jasotzera. Kanpoko norbaitek ere Goi-
zuetan bizitzeko interesa izango balu nahiz edo-
zeinek edozein zalantza argitzekoa, etxebizitzaba
tzordea@gmail.com helbidean kontaktatzeko au-
kera izango du. Inkestak herrian dagoen etxebizi -
tza eta lokal komertzial, bulego, biltegi eta beste-
lakoen beharrari eta eskaintzari buruzko galderak
biltzen ditu. Baina Goizueta bizileku bezala hobe -
tzeko, iritziak emateko tartea ere izango du.

ARGAZKIA: A. SALABERRIA

Iker Salaberria,
berriz txapeldun
Errioxako Gobernuak
antolatutako hamarga -
rren txapelketaren fina-
la jokatu zen urriaren 15 -
ean Logroñoko Adarra-
gan. Iker Salaberria he -
rriko pilotariak txapela
lortu zuen, Errioxako Pe -
dro Ruizekin bikote egi-
nez 22-12 irabazi bai -
tzieten Zugarraldeko
Enaitz Antso eta Berga-
rako Josu Zezeagari.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Herriari buruzko ezagutza zabaltzen ari dira haur eta
gazteak herrigintza eskolari esker. 

Ba al zenekien
San Martin eguneko ospakizunak azaroaren
13an egingo direla.

?
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LEITZA

Aldez aurretik
izena ematea
eskatu dute
lanak hobeki
antolatzeko

JM BARRIOLA
Udalak eta GAN Na-

farroako ingurumen ku-
deaketa erakundeak
erre ka garbitzeko auzo-
lana antolatu dute. Bi
erakundeen helburua da
herritarrekin ingurumen
arloko lanketa egitea.
Alde batetik sentsibili-
zazioa landuz eta bes -
tetik ingurumena zain -
tzeko ohiturak bultza-
tuz. Ekimen honek gai-
nera IREKIBAI eta, Eu-
ropako Natura 2000 eta
Life programen babesa
dauka.
Urtero antolatu izan

den auzolana da erre-
ka garbiketa. Orain ar-
te ikasleekin egin bada
ere, aurten herritar guz -
tiei zabaldu nahi izan
zaie deialdia, ingurumen
kontzientzia sortuz. 
Auzolanean, Leitza-

ren ibaiko hainbat ere-
mu garbituko dira  (hon-
dakinak erretiratu, plas -
tikoak bildu...). Goiz er-
dian hamaiketakoa egin
eta bildutako hondaki-
nak plazan jarriko dira
ikusgai.
Gomendagarria da

aldez aurretik izena
ematea leitza@eitza.eus
helbidean taldeak eta

egin beharreko lanak
hobeki antolatzeko.
Tresneria eta gosaria
Udalak eta GANek jarri -
ko dituzte, herritarrei
arro pa egokia eta  lane-
rako gogoa era-
matea bakarrik
eskatzen zaie.

INGURUMENA � UDALAK ETA GAN-EK ANTOLATUTA

Erreka garbitzeko auzolana
deitu dute urriaren 29rako

ARGAZKIAK: MENDIBIL BTT

Leitzulia BTT probaren lehenbiziko edizio arrakastatsua
Urriaren 15ean egin zen  Aurrerako Mendibil BTT taldeak antolatutako Leitzu-
lia. Lehenbiziko edizioa izan zen eta ikusmin handia piztu zuen; 300 parte-
hartzaile izan ziren, antolatzaileek jarritako gehiengoa osatuz. Antolatzaileak
oso pozik daude jasotako erantzunarekin eta datorren urtean errepikatzeko
prest agertu dira «aurten bezalaxe 300 parte-hartzailetan jarriko dugu muga
denon hobe beharrez. Erne ibili beraz datorren edizioan ere izen-emateko» eta
eskerrak ere eman nahi izan dizkiete muxutruk aritu diren ehun boluntarioei
«zuek gabe mendiaren eta bizikletaren festa hau ez zen burutuko!»

ELKARTASUNA

Plastikozko
tapoiak biltzeko
kanpaina berezia
abiatu dute

JM BARRIOLA
Aiorari, garun pa-

ralisia duen Lizarrako
3 urteko neskato bati
laguntzeko, plastikoz -
ko tapoiak biltzeko
kanpaina berezia abia-
tu dute eta Leitzan bil-
ketarako guneak ja -
rriko dituzte. Aiorak
jaio zenetik bihotzeko
arazoak izan ditu eta
milaka azterketa egin
diz kiote. Iazko udazke-
nean ebakuntza egin
zioten bere egoera ho-
betzeko baina zailta-
sunak medio, garun
paralisiarekin geratu
da. Familiaren helbu-
rua ahalik eta bizi-ka-
litate hoberena ematea
da eta egin beharreko
errehabilitazio eta te-
rapiek kostu handia
dutenez, finantzake-
tan laguntzeko kan-
paina hau jarri dute
martxan. Bere lagun -
tza eman nahi duenak,
tapoiak bildu eta Lei -
tzako bilketa puntue-
tara eraman ditzake:
Udaletxeko sarrera,
Amazabal Institutoa,
Etxetresnak denda, Er-
leta Eskola eta Kirol-
degia.

Ba al zenekien
Kale edo bale... balikebale! lehiaketa mundiala-
ren hirugarren edizioa azaroaren 19an eginen
dutela. Zineman 19:00etatik aurrera, Leitzari
 buruz zenbat dakiten erakutsi beharko dute par-
te-hartzaileek.

?
Ederbidea proiektuaren baitan Plazaolako geltokian lanak
 eginen dituzte 
Ederbidea Europatik finantzaketa lortu duen proiektua da. Honen baitan Le-
itzako geltokiko lanen beste fase bat irekiko da. Guztira 150.000 euro in -
guru inbertituko dira. Urrian zehar ostegunetan bilera irekiak eginen dira
Udaletxean eraikin honi eman ahal zaizkion erabileren inguruan hausnarke-
ta egiteko.

Kiroldegiko obrak aurrera doaz
Kiroldegiko hirugarren fasea hasi da eta egin beharreko lan guztien artean,
obrarik handiena da hau; fatxadako isolamendua jarriko baitute. Victoriano
Vicente enpresak eginen ditu lanak eta azaroaren erdialdean kiroldegia era-
bilgarri izatea aurreikusten du Udalak. Muskulazio gelako makina guztiak
ere berrituko dira.

� FLASH
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Azaro
bukaerarako
lanak bukatzea
aurreikusten da

Juana Mari SAIZAR
Urte hasieran jakin ge-

nuen Udalak irabazi zue-
la duela hamar urte he -
rrian zoladura jarri zuen
enpresaren aurkako au-
zia. Obren lizitazioa egin
eta Sasoi eraikuntzak
enpresak hartu zituen

berritzeko lanak . Abuztu-
an hastekoak zituzten la-
nak eta berez, urria bu-
kaerarako bukatuta egon
behar zuten. Atzeratu
egin dira lanak eta urria-
ren erdialdean hasi di-
tuzte azkenean. Gaizki
jarrita zegoen adokina
kendu eta konponketak
egiten ari dira, behar be-
zala jartzeko. Ea orain -
goan obrak kondizio one-
an  egiten diren
eta ez den ara-
zorik izaten.

OBRAK � SASOI ERAKUINTZAK

Hasi dituzte
zoladura
konpontzeko
lanak

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

Bi ikastaro martxan eta hirugarrena aukeran!
Aurten, entrenamendu funtzionaleko eta zumbako ikastaroak antolatu ditu he -
rrian Kirol Mankomunitateak. Urrian hasi zituzten klaseak eta  aurreko urteetan
bezalaxe, jende dexentek eman du izena kirol pixka bat egin eta bidenabar, on-
gi pasatzeko. Orain,  aukera berri bat  ere sortu da, makinaz josten ikasteko
ikastaroa. Carmen Rezola herritarra izango da gidari lanetan arituko dena eta
astelehenetan 20:00etan izango dira  klaseak. Interesa duenak Sastinen eman
behar du izena.

Aurten Aresoko
ekoizleek ere
azokan parte
hartuko dute

TTIPI TTAPA
Leitzako Udala eta

Leit zEKO Kontsumo tal-
deak elkarlanean, berta-
ko produktuen II. azoka
antolatu dute azaroaren
13rako. Aurten gainera,

Aresoko ekoizleek ere
parte hartuko dute azo-
ka honetan.
Bertan eta bertakoa

kontsumitu, modu ardu-
ratsuan. Hori da azoka
honen helburu nagusia
«bertan, bertakoa erosi
eta jaten dugunean, her-
riko eta inguruko ekono-
mia sustatzen dugulako,
komunitate kontzientzia
sortu eta herria indar tzen
dugulako» diote anto-

latzaileek. Ekoizleen eta
bereziki bertako base -
rritarren jakinduria eta
ezagutza zabaltzeko era-
kusleihoa izan nahi du
azaroaren 13ko azokak
«bertako produktuari me-
rezi duen lekua eskainiz,
baserritarrak protagonis-
ta bihurtu eta horrela le-
hen sektorea duinduz».
Egitarau osoa hurrengo
Ttipi-Ttapa  aldizkarian
izanen duzue.

OSPAKIZUNA � BERTAKO EKOIZLE ETA BASERRITARREN ERAKUSLEIHOA

Bertako Produktuen II. Azoka antolatu
dute azaroaren 13an Leitzan

Ba al zenekien
Itxaso Onsalo eta Patxi Eugik bigarren postua
lortu zutela Euskal Herriko arpana txapelketan.
Urriaren 23an jokatzekoa zuten Nafarroako
 txapelketa, ea 3.txapela lortzen duen!

?

ARESO



Urgain
hotelean doako
luntxa eta
moda desfilea
izanen dute

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoko I.

Ezkontza erakustaldia
eginen dute azaroaren
6an, igandean 11:00eta-
tik 19:00etara Oronoz-
Mugairiko Urgain hote-
lean, gure inguruan egi-
ten den gisa honetako
lehen feria. 12:30ean
doako luntxa eskainiko
dute eta 17:00etan mo-
da desfilea izanen da.
Eskualdean gisa hone-
tako lehen topaketa iza-
nen da eta helburu na-
gusia, ezkondu nahi du-
ten bikoteei zerbitzu

ezberdinen berri ematea
da. Honela, pintxoekin
eta desfilearekin bate-
ra, musika, ileapaintze,
makillaje, argazkilaritza
eta bertze jarduerak ere
izanen dira.
Oronoz-Mugairiko

Urgain Hotelarekin ba-
tera, Donostiako Alda-
baldetreku sastreria, DJ
Pali (Elizondo), Bideo-
mik bideoak (Errente-
ria), Garden Esther lo-
rezaintza (Narbarte),
Alex Gaztelumendi ar-
gazkilaria (Irun), Mar -
tzutzak arropadenda
(Bera), La petite mariee
de Sopite andregaien-
dako jantziak (Hendaia),
Ibarrola haur arropaden-
da (Doneztebe) eta
Duue  i l epa i ndeg i -
estetika (Bera) izanen
dira azokan.
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BAZTAN

GIZARTEA � AZAROAREN 6AN

Baztan-Bidasoko
I. Ezkontza
Erakustaldia
Oronoz-Mugairin
eginen dute

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Beartzungo bestak auzoan bertan egin dituzte aurten
2004. urtean hasitako ohiturari eutsiz, Beartzun auzoko bizilagunek urteko anai-
tasun besta ospatu zuten urriaren 9an. Aurten arte, Elizondoko Antxitonea trin -
ke tean egin dute ospakizuna, baina aurten Beartzunen bertan ospatu dute.
Txupinazoa bota zuten Josune Bertiz, Unai Iturregi eta Maria Jesus Rekartek.
Ondotik, Antzanbordaundira jo zuten, ehun urte beteak dituen Martin Jose Ma-
iora auzoko aitetxia bisitatzera. Etxeko terrazan zela, Maritxu Istilart emaztea-
rekin, alabekin, bilobekin eta bertze senideekin, ohorezko aurreskua dantzatu
zioten Irati Iparragirrek eta Iraide Iturregik. Ondotik, zapi go rria jarri zioten eta
emaztearentzat lore-xorta izan zen. 115 bat lagun elkartu ziren Doneztebeko
Santamaria jatetxetik ekarritako bazkari oparoa dastatzera, eta bazkalondoan
Joxe Anjel Elizalde soinulariarekin dantzatu zuten. Hiru zare ere zozketatu zi-
ren, eta Etxeberriko Maria Pilar Urrutiak, Arotzenekobordako Ana Belen Sarra-
teak eta Joanes Jauregik eta Alfredo Zelaietak erdibana etxeratu zituzten.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Martin ikastetxeko ikasle ohien bilkura Oronozen
Oronoz-Mugairiko San Martin Lanbide eskolako 1982-83 promozioko ikasle
ohiak urriaren 1an garai bateko ikastetxera bueltatu ziren, berriz ere elkarrekin
egunpasa polita egiteko. Bazkaria izan zuten Urgain jatetxean eta gero berai-
en garai bateko ikastetxea (gaur egun Kultur Gunea) ikustera joan ziren. Aipa-
tu dutenez, hainbat oroitzapen gogoratu eta kontatu zituzten: «Ez ginen denak
bildu, baina denetaz oroitu ginen».

FOLK AMETSETAN ZIKLOA

Poloniako eta Euskal Herriko
musika entzungai Arizkunenean
TTIPI-TTAPA
Azaroaren 6an abiatuko da aurten Baztango

Udaleko Kultur Batzordeak Nafarroako Gober-
nuaren laguntzaz antolatzen duen Folk Ametse-
tan Zikloa Elizondoko Arizkunenean. Igande arra -
tsaldeko 7etan hasiko den emanaldian Polonia-
ko Janusz Prusinowski Kompania taldea ariko
da.
Azaroaren 13ean, ordu eta leku berean Eus-

kal Herriko Gozategi talde historikoa ariko da.
Bi ekitaldietan sarrera doan izanen da lekuak be-
te arte.



Lehenengo
promozioko
ikasle, irakasle
eta langileak
bildu dituzte

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Lanbide

Eskolak 50 urte bete di-
tu urriaren 13an. Ikas-
turte honetan zehar ha-
inbat ekitaldi ezberdin
egiteko asmoa dauka-
te, baina egun horretan
ikastetxea sortu zela
mende erdia zehazki be-
te zenez, ospakizun be-
rezia egin zuten. 50 ur-
te hauetan 1.500 ikas-
le izan ditu ikastetxeak.
Ikasle ohien arteko

pilota partiden ondotik
ekitaldi nagusia egin zu-
ten. Baztango Dantza-
riek Aurreskua dantza-
tu zieten agintariei, ira-
kasleei eta ikastetxeari
eta, ondotik, Metalezko
Elementuen Fabrikazioa
espezialitateko OLH 2.
mailako ikasleek Mikel
Iriarte irakaslearen erra -
netara egindako Lanbi-
de erronka eskultura
inauguratu zuten. Erdi
Maila mekanizatuko 2.
mailako ikasleek ere
bertso bat egin eta kan-
tatu zuten bertaratuta-
ko guztien aitzinean.
1966ko urriaren 13an

ireki zen ikastetxea eta
lehen promozio harta-
ko irakasleak, Azkoien-
go Fermin Basarte eta
Ultzamako Manolo La-
tasa Elizondora hurbil-
du ziren, baita orduko
ikasleak eta langileak
ere. Ikastetxearekin lo-
tura handia izan duen
Fernando Gonzalez,
erra terako, atezain be-

zala hasi eta irakasle ere
izan baitzen, Julian Mi -
txe lena Arantzako ape-
zaren erranetara. Gazte-
lu Abesbatzaren kantal-
dia ere hunkigarria izan
zen eta Lau haizetara
kantatuz akitu zen.
50  u r te  haue tan

1.500 ikasle inguru pa-
satu dira Elizondoko
Lanbide Eskolatik. Gaur
egun, ikaslegoaren
%54a Malerrekakoa da,
%35 Baztangoa, %5
Bortzirietakoa eta badi-
ra Ultzama eta Iruñetik
ere etortzen direnak.
Maite Ariztegi zuzenda-
riaren eta irakasleen
erra netan, «eskualde
osorako Lanbide Hezi-
keta institutu berria lor 
tzea da gure erronkarik
handiena gaur egun».

ARGAZKI ERAKUSKETA
Elizondoko Lanbide

eskolaren 50. Urteurre-
neko ospakizunen bai-
tan, Arizkunenean ar-
gazki erakusketa egi-
nen dute azaroaren 21 -
etik abenduaren 3ra ar-

te. Astelehenetik ortzi-
ra lera ,  17:00etat ik
20:00etara eta larunbat
eta igande tan 10:00eta-
tik 13:00etara.

Erakusketa osatze-
ko argazki bilduma egin
behar dute eta horrega-
tik, «eskertuko genuke
ikastetxean ikasitako

ikasleek argazkirik ba-
dute ikastetxetik pasa-
tu edo emailez bidal tzea
(ieselizo@educacion.na
varra.es).
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OSPAKIZUNAK � URRIAREN 13AN

50. urteurrena ospatu du
Elizondoko Lanbide Eskolak

Osasuna
Fundaziora atxiki
da berriz Udala
UPNk aurkeztutako
mozioarekin bat egi-
nez, Osasuna Funda-
zioarekin zuen hitzar-
mena berreskuratu du
Udalak. UPN,Geroa
Bai, Auzolanean eta
Ezkerrako zinegotziek
aldeko botua eman zu-
ten eta EHBilduk abs-
tentziora jo zuen, «ez
dakigulako Fundazio-
ak dirulaguntzaren tru-
ke zer konpromiso har-
tuko dituen eta hitzar-
menak zertara lotzen
ga i t uen» .  UPNko
Sanz berrok aipatu zue-
nez, «aski ezaguna da
Osasuna Fundazioak
egiten duen lana eta
mozioaren xedea, be-
re garaian moztu zen
partida bat berresku-
ratzea da»

� FLASH

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Lehen promozioko ikasle, irakasle eta langileak, eskulturaren aitzinean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hazitik Hozie taldearen bisita Irunberriko Josenearat
Hazitik Hozie elkartearen eskutik baztandar talde batek Irunberriko Josenea
enpresa ezagutzeko ibilaldia egin zuen urriaren 13an. Josenean sendabelarrak
eta infusio-belarrak egin eta merkaturatzen dituzte. Ekoizpen guztia ekologi-
koa izateaz gain, enpresak izaera soziala du eta irabazi asmorik gabekoa da.
Hazitik Hozie elkartearendako tokiko baliabideak arrazoibidez erabiltzen duten
proiektu sozioekonomikoak aski garrantzitsuak dira.
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ZUGARRAMURDI

Nahiz eta
mistoa izan,
neska bakarrak
eman du izena

Margari eta Koro
Martxan dago Negu-

ko pala txapelketa. De-

netara zortzi bikotek
eman dute izena, eta
nahiz eta mistoa izan,
neska bakarra apunta-
tu da. Hiru aste honda-
rrez izanen dira parti-
dak: azaroaren 26ean
denak arituko dira elka-
rren kontra; abendua-

ren 3an finalerdiak jo-
katuko dituzte, eta final
handia abenduaren
10ean. 
Parte-hartzaile, an-

tolatzaile, eta jarraitze-
leendako bazkari bat
eginen da finaleko egu-
nean Arleun elkartean.

KIROLA � FINALA ABENDUAREN 10EAN JOKATUKO DUTE

Zortzi bikote hasiko dira
neguko pala txapelketan

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Udazken emankorra izaten ari da
Aurtengo udazkenak onddo eta gaztain dexente ematen ari ditu. Geltxaurrekin
berriz, arazoak omen dira, urtxintxak kalte haundiak egiten ari baitira. Baratze ba -
tzutan ere kalabaza ederrak bildu omen dituzte. Argazkian, Zuhaitz eta Pablo age-
ri dira, horietako batzuekin.

GIZARTEA � URRIAREN 30ERA BITARTE

Dantxarineko
Pintxoaren 3.
Hamabostaldia
azken txanpan
TTIPI-TTAPA
Dantxarineko Pin -

txoaren hirugarren ha-
mabostaldia egiten ari
dira urriaren 15etik
30era bitarte. Hama -
bortz egunez Dantxa -
rineko bentetako jate -
txeek pintxoak eskain -
tzen dizkiete bezeroei
eta sariak izanen dira,
pin txo onenaren bo z -
ketan parte har tzen du-
tenendako.
Mugaren bi aldee-

tako sukaldari ospe -
tsuak izanen dira epa-
mahaian eta pintxo
onena izendatuko du-

te. Dantxarineko pin -
txo onenaren aukera-
ketan parte hartzen du-
tenen artean Mutriku-
ko Haitzalde Landa-
Turismoan asteburua
zozketatuko da. Parte
hartzeko Bentetan
egonen diren boleto-
ak bete eta bertan u -
tzi beharko dira. 
Bertzalde, Urdax-

Urdazubiko Facebook
orrialdean botoa ema-
nez gero jatetxe ira-
bazlean bi pertsonen -
tzako bazkaria ira-
bazteko aukera ere iza-
nen da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Epaimahaia bentaz benta ibiliko da asteburu honetan.

URDAZUBI
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Franck DOLOSOR
28 urtez herriko kon -

tseilari izan ondoan,
Martxe l  Arr ib i l laga
amoztarrak agur erran
dio tokiko politikari.
1983an herriko haute -
tsi izendatu zuten lehen
aldikoz eta geroztik lau
legealdi egin ditu segi-
dan 1995-2001ekoa
salbu. Gazte denboran
SPUC herriko rugbi tal-
dea sortu zuen eta ge-
roago horko jokalaria
ere izan zen. Kasik ho-
goita hamar urtez lehen
lerrotik ikusi ditu Sen-
perek bizi izan dituen al-
daketa sakonak eta go-
goan ditu bertzeak ber -
tze 1983 eta 2007ko
uholdeak, biktimak eta
ondotik aldi guziz ager-
tu den elkartasun haun-
dia herritarren artean.
Lehen Herri Urrats ere
biziki ongi gogoratzen
du Martxelek. Germain
Ezponda eta Christine
Bessonart auzapezen

hurbileko kolaboratzai-
lea izan da beti eta el-
garrekin proiektu anda-
na gauzatu dute: Gan -
txi ki pilotalekua, Lizar-
dia lan eremua, haurtza-
indegia, Elkartetxea, es-
kola publiko berria, ki-
rol zelaiko jarleku esta-
liak, ikastola-aisialdi gu-
nea, jantokia eskoleta-
ko ikasleentzat, Larre-
ko aretoa edo Luberria-
ko baradera. 66 urtetan
orain erretiroa hartzea
deliberatu du. Arribilla-
gari iruditzen zaio sen-
pertarrek baserrigune-
an bizi nahi dutela hirie-
tan dagoen erosotasu-
na izanez denbora be-
rean.  Xabi  Camino
amoz tarrak ordezkatu-
ko du Sioyko semea
herriko kontseiluan.
Sen pertar gaztea eza-
guna da urteetan Ziri-
kolatz euskal dantza tal-
dean eta Amotzeko bes-
ten batzordean lan opa-
roa egin baitu.

Elkargo berria
Urtarrilaren lehene-

an sortuko den Ipar Eus-
kal Herri mailako herri
elkargo bakarrean 2 or-
dezkari izanen ditu Sen-
perek. Prefetaren de-
kretuaren arabera asan -
blea berriak 233 kide
izanen ditu orotarat ga-
rapen ekonomikoa,
ingu rugiroa, garraioa eta
euskararen a ldeko
hizkuntz politika beza-
lako gaiak kudeatzeko.
Pierre Marie Nousbau-
mek proposatuko du
bera eta Sandra Lissar-
di izatea Senpereko or-
dezkariak. Herriko kon -
tseiluak bozkatu behar-
ko du izendapen hori.

Abiada mugatua
Herritar ainitzek be-

gi onez ikusten dute
Amotzen duela hilabe-
te batzuk plantatu den
argi gorria. Argia gorri-
rat pasatzen da ibilgai-
luak lasterregi ibiltzen
badira, poliki ibiliz ge-
roz ez da gorritzen eta
lasai ibil liteke Sara al-
derat eta karrika nagu-
sirantz. Amotzeko es-

kola publikotik atera -
tzen diren haurrek ere
argia gorritzea eskatzen
ahal dute bidea lasaiki

zeharkatzeko. Herriko
auzapezak dio bataz
bertzeko abiada erdirat
apaldu dela toki hortan.

GIZARTEA � 28 URTEZ KONTSEILARI IZAN ONDOTIK

Martxel Arribillaga
hautetsiak 
agur erran dio 
Herriko Etxeari

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Martxel Arribillaga, ezkerrean, ondoan duela zonbat urteko hautetsiak dituelarik.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Liburua familian besta arrakastatsua
Urriaren 8an arrakasta ederra izan zuen Liburua Fa-
milian bestaren bigarren edizioak. Euskarazko eta
erdarazko liburuak preziatzeko parada eskaini zen
eta Elirale konpainiak Oa-Huetak ikusgarri berria
estrenatu zuen ttikienen eta beren burasoen goza-
menerako.
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Kanaldudek
filmatu du eta
DVDa
manatzeko
aukera bada
Herriko Etxeko
edantegian

Joana GERENDIAIN
Zazpiak Bat elkarte-

ak eraman duen kabal-
kadaren proiektuak bu-
rurapen polita ezagutu
du. Eguraldia lagun ze-
la, 1200 bat pertsona
plazara hurbildu dira 3
oreneko ikusga rri hori

ikustera. Dan tza, ber -
tsu eta kantuak tarteka-
turik hiru afera epaitu
dira egun horretan: etxe -
bizitzen arazoa, apez
eskasa eta Sud Mine
enpresaren proiektua-
ren salaketa ihiztarien
istorio bat aitzaki tzat
harturik. Bukaeran 80
parte hartzaileak esze-
nan elkartu dira kantu
bat kantatzeko eta pu-
blikoaren esku zartek
ongi adierazi dute ikus-
garri honen arrakasta.
Kabalkada kanaldudek
filmatu du eta DVD-a
manatzeko aukera ba-
da herriko etxeko edan-
tegian 15 eurotan.

Errebestak
Sarako gazteria eta

gaztetxeak elkarlanean,
lehen aldiko Sarako
erre bestak antolatuko
dituzte urriaren 29 an la-
runbatarekin. Goizeko
11etan pilota partidak
izanen dira errebotean
ondotik eguerditan ape-
ritifa. Arratsaldeko ba-
tetan Lur Berri gelan zi-
kiroa eginen da «Binu-
za Fresko» txarangak
animaturik, egunean be-
rean aurretik saldu ez

diren txartelak emanen
dira salgai 22 eurotan.
Gaueko 10 etan Herri-
tarrak dj-ak giroa ema-
ten segituko du.

Kirol emaitzak
Urriaren 8 eta 9ko as-

teburuan eskubaloian
ekipa guziek galdu du-
te 13 urtez azpikoek 27-
15 Nafarroaren kontra,
15 urtez azpikoek 23-
17 Amikuzeren kontra,
18 urtez azpikoek 19-
16 Escoubes-en kontra

eta  seniorrek 24-15
Irisa rriren kontra. Erru-
bian 52-0 galdu dute A -
rrangoitzeren kontra.

Urriaren 15 eta 16ko
asteburuan eskubalo-
ian 13 urtez azpikoek
18-12 galdu dute Sen-
pereren kontra, 15 ur-
tez azpikoek ere 25-13
Nafarroaren kontra, 18
urtez azpikoek ere 22-
16 Hendaiaren kontra,
Seniorrek bakarrik ga-
raipena lortu dute 18-
15 Leoussen kontra.

KULTURA � URRIAREN 9AN

Kabalkadaren
proiektuak
bururapen polita
ezagutu du

SARA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Sarako lehen Kabalbada ikusgarria izan zen.

Jose Angel ‘KOTTO’
ALTZUGUREN PERURENA

Beran, 1966-III-03/Sorian, 2005-X-31

XI. URTEURRENA

Izan zirelako gara
Garelako izango dira.

Guretzat eta Euskal Herriarentzat
betiko argia.

ETXEKOAK
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HERIOTZAK
Antonia Ziganda Goñi, Narbartekoa,
urriaren 5ean, 90 urte.
Julia Olaetxea Güe, Lesakakoa, urria-
ren 5ean, 91 urte.
Fernando Otxandorena Maiora, Al-
mandozkoa, urriaren 6an, 54 urte.
Maria Josefa Danboriena Olazar, Iru-
ritakoa, urriaren 7an, 67 urte.
Antonia Juankorena Irungarai, Do-
neztebekoa, urriaren 9an, 87 urte.
Jesus Escudero Zugarramurdi, Lei-
tzakoa, urriaren 11n, 75 urte.
Patxi Amorena Arretxea, Arizkungoa,
urriaren 11n, 70 urte.
Ramon Zaldua Elizalde, Elizondokoa,
urriaren 13an, 63 urte.
Asuncion Saldias Arozamena, Elizon-
dokoa, urriaren 16an, 80 urte.
Pantxo Iribarren Garate, Urdazubi-
koa, urriaren 17an, 83 urte.

Katixa Sainz Etxabide, Igantzikoa,
urriaren 2an.
Koldo Rodriguez Lopez, Lesakakoa,
urriaren 8an.
Irai Lopez Oteiza, Doneztebekoa, irai-
laren 29an.
Jeanne Luce Lourau,Sarakoa,  iraila-
ren 9an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Bruno Berrouet eta Emilie Iramuno,
Sarakoak, irailaren 24an.
Michel Etcheverry etaSophie Alzua-
ga, Sarakoak, irailaren 24an.
Garbiñe Jorajuria Bazterrika eta An-
der Zelaia Amenabar, Donamaria eta
Donostiakoa, irailaren 24an.
Jabier Laspidea Uhalde eta Ainhoa
Mutuberria Estanga, Bidankoze eta
Doneztebekoa, Legasan irailaren 24an.
Gorka Garate Alustiza eta Ixone Goia
Arretxea, Azkoitia eta Lesakakoa, irai-
laren 24an.
Raul Montanet Moreno eta Alejan-
dra Moreno Miguel, Donostia eta Irun-
goa, Etxalarren, urriaren 8an.
Juano Arburua Irazoki eta Natalia
Adin Oteiza, Zugarramurdi eta Irurita-
koa, urriaren 15ean.

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

.

Agustin PORTU ETXABIDE
Kasko xuritik kaska xurira, 

zinen denboraz igaro
ez behar batek eraman zaitu

bizitzatikan harago
Larrun mendian magala orain

dago pixkat soilduago
zuhaitz handi bat erori arren

itzala zutikan dago
zorionean utzi dituzu
landare berri gehiago.

PORTUTAR SENIDE, ILOBA ETA ILOBA TTIKIAK

Agustin PORTU ETXABIDE
«Aguxtin»

Beran hil zen, 2016ko irailaren 28an, 64 urte zituela

Agustin Porturen familiak eskerrak
eman nahi dizkiete senide, lagun eta
lankide guztiei, une gogor hauetan

jaso ditugun besarkada eta 
maitasun adierazpen guztiengatik.

MILESKER!

FAMILIA

Agustin PORTU ETXABIDE
Zure kabi maite Arantan

utzi gaituzu goizegi.
Familia elkarrekin egotea
gustokoa zenuen gehiegi.

Hegan egizu Agustin
Jaunarengana altuegi,

hementxe elkartuko gara
zure omenez maizegi.

KOINADUAK ETA ILOBAK
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Munduko
txapelketarako
sailkatzeko bi
partida jokatuko
ditu orai
Eskoziaren
kontra

TTIPI-TTAPA
Saioa Jaurena eli-

zondarrak Europako
emakumezkoen errug-
bi txapelketa irabazi du
Espainiako selekzioare-
kin, Madrilen urriaren
15ean jokatutako fina-
lean Herbeherei 35-7
irabazi ondotik.

Garaipen honek,
Munduko txapelketara-
ko sailkatu ahal izateko
bertze bi partida joka -
tzeko eskubidea eman

dio Espainiako selek-
zioari. Azaroan jokatu-
ko du Eskoziaren kon-
tra kanporaketa, joan
eta etorriko partidekin,

2017an Irlandan joka-
tuko den Munduko txa-
pelketarako Europako
taldeendako azken txar-
telaren bila.

Zortziko
sokatira
txapelketan ari
dira lesakarrak,
600 kiloko
kategorian

TTIPI-TTAPA
Joan den igandean,

urriaren 23ean abiatu da
Iruñean Nafarroako 8x8
sokatira txapelketa. Gi-
zonezkoak 600 kiloko
kategorian jokatzen ari
dira bakarrik eta Lesa-
kako Beti Gazte da es-
kualdeko ordezkari
baka rra. Sei seiren kon-
trako txapelketa mistoa
ere jokoan da, 420 ki-
loko kategorian eta
emakumezkoena 375
kiloko kategorian eta
hauetan ez da eskual-
deko ordezkaririk .
Gizonezkoetan, 600

kiloko kategorian, Le-
sakako Beti Gazterekin
batera, Berriozar eta
Txantrea ari dira lehian.
6x6 txapelketa misto-
an, berriz, 420 kiloko ka-
tegorian, Berriozar A eta
B, Txantrea eta Kaska -
llueta ari dira. Emaku-

mezkoen 375 kiloko ka-
tegorian, Berriozar eta
Txantrea lari dira.

AZAROAREN 6AN
LESAKAN
Urriaren 23an Iruñe-

ko Refena aretoan jo-
katutako lehen saioa-

ren ondotik, bigarren jar-
dunaldia azaroaren 6an,
17:00etatik aitzinera jo-
katuko dute Lesakako
udal pilotalekuan eta hi-
rugarren eta hondar jar-
dunaldia azaroaren
12an, 18:00etan Berrio-
zarren.

HERRI KIROLA � NAFARROAKO SOKATIRA TXAPELKETAKO BIGARREN JARDUNALDIA LESAKAN AZAROAREN 6AN

Txapelaren bila hasia da 
Beti Gazte sokatira taldea

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iaz bezala, aurten ere txapela irabazteko faborito nagusia izanen da Beti Gazte.

ERRUGBIA � ESPAINIAKO SELEKZIOAREKIN

Saioa Jaurena
elizondarra
Europako
txapeldun

UTZITAKO ARGAZKIA

Saioa Jaurena, eskuinetik hasita bigarrena, bere taldekidea babesten.

ATLETISMOA

Vanesa Pacha
da Erreka EKT 
taldeko 
entrenatzailea 
TTIPI-TTAPA
Erreka Kirol Taldeko

emakume korrikalari
taldearen laugarren
denboraldia aldakete-
kin hasi zen urriaren
6an. 13 emakumek ize-
na eman dute, eta ba-
karren bat gehiago ere
izanen da. Aldaketarik
sakonena, entrenatzai-
learena izan da, Vane-
sa Pacha korrikalari
ezagunak taldea entre-
natuko baitu. Erreka-
rentzat ohore bat da
horrelako maila duen
korrikalaria EKTz ardu-
ratzea. Orain arte Iñigo
Arregui eta Aritz Arrio-
la aritu diren entre-
natzaile.
Bertzetik, entrena-

mendu egunaz ere al-
datu dute, orain arte
ortzegunetan zen, bai-
na orain asteazkene-
tan egiten dute.
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Gizonezkoetan
Jon Lapazaran
arabarra garaile

TTIPI-TTAPA
Emakumezkoen eta

gizonezkoen ingude-ja-
sotze txapelketak joka-
tu zituzten urriaren 9an,
igande arratsaldean Zi-
zurkilen (Gipuzkoa). Pro-
nostikoak bete eta Mai-
ka Ariztegi iturendarra
txapeldun suertatu zen
emakumezkoetan eta
Arabako Jon Lapazaran
gizonezkoetan.
2014an egin zen le-

hen aldiz emakumezko-
en ingude jasotze txa-
pelketa eta Maika Ariz -

tegi suertatu zen txa -
peldun. Iaz, aldiz, biga -
rren izan zen, Haizea Zi-
arrusta bizkaitarrak bai-
no a l txaldi  bat  gu -
ttiagorekin. Aurten, be -
rriz ere txapela berres-
kuratu du Maika Arizte-
gik eta minutu eta erdi-
an 10 kiloko ingudeari
93 jasoaldi eginez mar-
ka berria ezarri zuen.
Ka rme le  G i saso l a
bizkaitarrak 89 altxaldi
egin zituen eta Lapur-
diko Aurélie Vanscha-
melhoutek 83.

Igandean
18:00etan
Azkoitian

TTIPI-TTAPA
Euskadiko bigarren

mailako aizkora txapel-
ketako kanporaketa jo-
katu dute urriaren 8an
Azkoitiko pilotalekuan
(Gipuzkoan). Hamabi
aizkolari aritu ziren le-
hian, urriaren 29an,
igandean 18:00etan le-
ku berean jokatuko den
finalerako sei txartelen
bila. 
54 ontzako hiru en-

bor, 60 ontzako enbor
bat eta 72 ontzako en-
bor bat mozten biz -

korre na Eneko Otaño
gipuzkoarra izan zen
(13:49) eta bere ondo-
tik sailkatu ziren Miel -

txo Mindegia zubieta -
rra (14:07), Arostegiko
Ju l en  Kañamares
(14:32), Oihan Larretxea

beratarra (14:34), Ander
E rasun  au r t i z ta r ra
(14:40) eta Julen Alber-
di gipuzkoarra (14:42).

HERRI KIROLA � EUSKAL HERRIKO BIGARREN MAILAKO AIZKORA TXAPELKETAREN FINALA

Mindegia, Larretxea eta
Erasun finalean izanen dira

ARGAZKIA: IBON ERRAZU 
Igandeko finalean ariko diren sei aizkolariak.

HERRI KIROLA � IGANTZIN URRIAREN 1EAN

Euskal Herriko ingude jasotze
txapelketa irabazi du Maika Ariztegik

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Maika Ariztegi
ingudearekin lanean.
Bigarren aldiz Euskaldiko
txapeldun izatea lortu du.

ARPANA

Euskal Herriko
txapelketa 
mistoa Ultzamara
joan da aurten

Kanporaketan den-
borarik onena egin zu-
ten Itxaso Onsalo are-
soarra eta Mikel Eugi
ultzamarra ziren fabo-
rito urriaren 12an Ba-
saurin jokatutako Eus-
kal Herriko arpana txa-
pelketa mistoaren fina-
lean, baina azkenean,
bigarren izan ziren, Ul -
tzamako Ana Iraizoz eta
Josetxo Barberena le-
hengusuen gibeletik.
Berako Nerea Soron-
dok eta Arraiozko Xa-
bier Urrutiak osatu zu-
ten podiuma.
Bikote bakoitzak, 15

epa i  eman behar
zizkion etzanda jarrita-
ko 45 ontzako enbo -
rrari eta lehenbiziko
postuetan lehia polita
izan zen, hiru bikote na-
farren artean.
Azkenean Ana Irai-

zoz eta Josetxo Bar-
berena i zan  z i ren
bizkorrenak, 4 minutu
eta 51 segundoko den-
borarekin. Gaur egun
Nafarroako txapeldun
diren Itxaso Onsalo eta
Mikel Eugi bigarren izan
ziren 14 segundora
(5:05) eta Nerea Soron-
dok eta Xabier Urruti-
ak osatu zuten podiu-
ma (5:29). Laugarren
postuan, Alatzne Etxa -
b urua eta Santi Aizpu-
rua gipuzkoarrak (5:41),
bosgarren Batirtze Is-
pizua eta Arkaitz Ispi-
zua bizkaitarrak (6:01)
eta seigarren, Gipuz -
koako Irati Astondoa
eta Bizkaiko Julen Etxe -
berria (7:29) sailkatu zi-
ren.
Euskal Herrikoaren

ondotik, urriaren 23an
Beran jokatzekoa zen
Nafarroako txapelketa.
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DONEZTEBE | 2016.10.28
Udazken literarioak Donezteben
Malerrekako idazleekin

Abenduaren 9ra arte, ortziraletan, Herriko
Ostatuan Luis Garde, Tiburtzio Arraztoa,
Alicia Del Castillo, Elixabet Badiola, Izas-
kun Zubialde eta Dani Martirena idazleen
lanak ezagutzeko aukera izanen da.

Literatura

ELIZONDO | 2016.11.06-13
Poloniako talde bat eta Gozategi 
Folk Ametsetan ekimenaren baitan

Azaroaren 6an Poloniako Janusz Prusi-
nowski Kompania ariko da 19:00etan
Arizkunenea Kultur Etxean, eta toki eta
ordu berean, Gozategi taldeak kontzer-
tua eskainiko du azaroaren 13an. 

Kontzertuak

BERA | 2016.10.29
Bertso musikatuak Alaia Martin, Amaia
Agirre, Jone Uria eta Oihana Iguaranekin

Ez da kasualitatea bertso saio musikatua
eskainiko dute Kultur Etxean, 20:00etan.
Ainhoa Aranburu izanen da gai-jartzailea
eta musikariak Gari Otamendi eta Ixak
Arruti. Sarrera 3 euro izanen da.

Bertsoak

urriak 27 - azaroak 10
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Erakusketak
ARANTZA
1943an erori zen gerra
hegazkin alemaniarrari buruz

Urriaren 31n eta azaroaren
1ean 10:00etatik 13:00etara
Baskulan.

ELIZONDO
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Azaroaren 7ra arte Arizku-
nenean, 18:00etatik
20:00etar.

DONEZTEBE
Tren Txikitoren
mendeurreneko erakusketa

Azaroaren 10etik 20ra.

Hitzaldiak
DONEZTEBE
Jubilatuentzako elikadura
egokienari buruz hitzaldia

Urriaren 27an Josetxo 
Ruizekin, Arkupeak elkartea-
ren egoitzan, 18:00etan.

Udazken literarioak 
Herriko Ostatuan

Urriaren 28an Luis Gardere-
kin, 20:00etan.
Azaroaren 4an Alicia del
Castillorekin, 20:00etan. 
Azaroaren 11n Tiburtzio
 Arraztoarekin, 20:00etan.

ARANTZA
‘Su galduaren bila’ ipuinaren
aurkezpena Baskulan

Urriaren 29an Aitziber 
Almandozekin, 12:00etan.

‘Bortzirietan erabakitzeko
eskubidea? Gure esku dago’

Urriaren 31n 20:00etan 
eskolako gimnasioan.

LESAKA
‘Seme-alaba nerabeak,
zailtasunak eta desafioak’

Urriaren 29an Yolanda
 Gonzalezekin, 18:00etan
 Harriondoa Kultur Etxean.

BERA
Dantza hizpide Iamotenean

Urriaren 29an Dantza eta er-
lijioa 12:00etan eta Musika
zuzenean ala grabatua?
16:00etan. 

BERA
Baserriaren jatorriaz

Urriaren 28an El origen den
caserío vasco  Alberto

 Santanarekin 12:00etan.

Bertsoak
BERA
‘Ez da kasualitatea’

Urriaren 29an Alaia Martin,
Amaia Agirre, Jone Uria eta
Oihane Iguaran 20:00etan
Kultur Etxean.

LARRESORO
Xilaba txapelketako
finalaurrekoa

Urriaren 29an 17:00etan
Herriko Gelan.

ETXALAR
Bertso afaria

Azaroaren 5ean Onintza 
Enbeita eta Jon Maiarekin
Herriko Ostatuan.

PROPOSAMENA
ARANTZA
Baserritarren Egunaren 
XXI. edizioa

Ekaitzak Elkarteari esker, he -
rri tarren baratzeko produktuak ,
aziendak, nekazal tresnak edo
eskulanak ikusi edota erosteko 
aukera izanen da bertze aldi
batez azaroaren 1ean Arantzan .
Gazta eta ahari lehia ketak ere
eginen dituzte. Ez da Kultur
Egu netako ekitaldi baka rra iza-
nen: Anje Duhaldek kon tzer -
tua emanen du, Aitziber Alman -
doz herritarrak ipuina aur keztu -
ko du, Arantzan 1943 an erori-
tako gerra hegazkin alema nia -
rrari buruzko erakusketa, eraba -
kitzeko eskubideaz hitzaldia...
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BAIONA
Xilaba txapelketako finala

Azaroaren 12an Lauga
 gelan, 17:00etan. 

Ikuskizunak
ARANTZA
Niala magoa haurrentzat

Urriaren 30ean 16:30ean
eskolako gimnasioan.

Antzerkiak
BERA
XVIII. Kafe Antzerki ZIkloa

Azaroaren 4an Sarean 
kateatuak 22:00etan
 Errekalde ostatuan.
Azaroaren 11n Putinen
 guardasola 22:00etan Ikuilu
ostatuan.

Ospakizunak
SARA
Usoaren Astea

Urriaren 30era arte. 

URDAZUBI
Dantxarineako III. Pintxoaren
Hamabostaldia

Urriaren 30era arte. 

ARANTZA
Kultur Egunak

Urriaren 29tik azaroaren
1era. 

GOIZUETA
Jubilatuen asteburua

Azaroaren 5ean eta 6an. 

ETXALAR
Altxataren 25. urteurrena

Azaroaren 5ean. 

Bestak
SARA
Errebestak

Urriaren 29an.

AURTITZ
Sanmartinak

Azaroaren 10etik 13ra.

Azokak
ARANTZA
Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean.

ORONOZ-MUGAIRI
Baztan-Bidasoko I. Ezkontza
erakustaldia

Azaroaren 6an 11:00etatik
19:00etara Urgain Hotelean.

LEITZA
Bertako produktuen II. Azoka

Azaroaren 13an.

Zinema
LEITZA
Zinema denboraldia

Urriaren 30ean Nuestra 
her mana pequeña 19:30ean.
Azaroaren 6an La Juventud,
19:30ean. Sarrera 6 euro.

Kontzertuak
SALDIAS
Amaia Zubiria, Edorta Murua
eta Jean Bordaxar

Urriaren 29an elizan,
18:00etan. Sarrera 5 euro.

LESAKA
Organo musika elizan

Urriaren 29an 18:00etan. 

ARANTZA
Anje Duhalderen kantaldia

Urriaren 29an 20:00etan 
eskolan.

ETXALAR
Kantaldiak elizan

Azaroaren 5ean Bi poliedro
19:00etan. Ondotik, Xabier
eta Aner Euzkitze.

ELIZONDO
Folk Ametsetan

Azaroaren 6an Poloniako
Janusz Prusinowski konpai-
nia, 19:00etan Arizkunenean.
Azaroaren 13an Gozategi
19:00etan Arizkunenean.

Neska alaia, saltsera eta lotsati xamarra». Halaxe aurkeztu
digu Ekiñe Mindegia Baleztena aurtiztarrak bere burua.

Ikasten ari da, Elizondon, Administraritzako Goi Mailako ikaske-
tak egiten, hain zuzen, eta gerora ere ikasten segitu nahi du:
«Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritzako ikasketak egi -
tea  gustatuko litzaidake eta ondotik, poliki-poliki lan munduan 
sartzeko asmoa daukat», erran digu. Baina ikasle izateaz gain ,
irakaslea ere bada. Etxeko tradizioarekin segituz, ahizpa eta
anaia zaharrenak bezala, pandereta eta trikitixa eskolak ematen 
hasi da: «aurten hasi naiz klaseak ematen. Egian  erran, ikasten 
baino hobeki ikusten dut nire burua irakasle lanetan. Hau rre -
kin egotea aunitz gustatzen zait». Eta hori agerian gelditu da,
denbo ra  librean ere etxeko ttikie -
kin egotea gustuko duela onar-
tu baiti gu: «denbora librea duda -
nean, ilobekin egotea gustatzen
zait». Baina lagunak ere ez ditu
aparte utzi: «lagunekin kontu
kontari  egotea» ere atsegin due-
la adierazi baitigu. Aspalditik da-
bil musika munduan: «pandere-
ta ttiki-ttikitatik jotzen dut, lau bat
urterekin hasi nintzen ahizpare-
kin ikasten eta trikitixa zortzi urterekin». Bi musika-tresnak «au-
nitz» gustatzen zaizkiola aitortu digu, baina aukeratu beharko
balu, trikitixa nahiago duela dio, «alaia goa da». Garbi dio nongoa 
den, aurtiztarra da: «jende aunitzek Aurtitz Iturengo auzoa de-
la erraten du, baina aurtiztarrok herri bat garela sentitzen dugu» .
Aurtizko txokorik maiteena Mendaurko magala eta urtegi bazte -
rra dituela ere kontatu digu eta laster ailegatuko diren Aurtizko
sanmartinak ere maiteak ditu: «Aurtizko bestak osotasunean
gustatzen zaizkit, baina batez ere, ortziraleko herri bazkaria.
Arrunt giro polita izaten da, egun horretan zahar eta gazte au-
nitz biltzen garelako». Eta aukera probestuz, gonbitea ere lu-
zatu du: «giro ona bilatzen duten guztiei Aurtizko bestetara
etortzeko gonbidapena luzatuko nieke, besta politak izanen
dira  eta». Eta zer behar ote du 18 urteko aurtiztar gazte honek
kontent bizitzeko? Bada hauxe: «familia eta lagunak nire ingu -
ruan izatea eta hauek osasuntsu egotea». 

«Aurtiztarrok herri bat garela
sentitzen dugu»

Nire aukera

Ekiñe MINDEGIA BALEZTENA
Aurtizko gaztea

«Giro ona bilatzen
duten guztiei
Aurtizko bestetara
etortzeko gonbida-
pena luzatuko
nieke, besta politak
izanen dira eta»
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umeekin ere bai. �687
222320.

ELIZONDO edo ING-
URUAN.Neska gazte bat
lan bila. Adineko pertso-
nak interna moduan edo
orduka zaintzen, konpai-
nia lanetan edota garbi-
keta lanetan interesatua.
�631 039914.

Adineko pertsonak
zain tzen esperientzia-
dun emakumea eskain -
tzen da adinekoak zain -
tzeko orduka edo interna 
bezala edota garbiketa
lanetan aritzeko. �631
631036.

ELIZONDO eta INGU -
RUAN lan bila. Hau rrak
zaintzen, adinekoak (in-
terna edo orduka) edota
garbiketa lanetan intere-
satua. �632 434985.

Ostalaritzan, adinekoak
zaintzen eta garbiketa la-
netan esperientziadun
emakumea lan bila. In-
terna moduan adineko-
ak zaintzen bereziki inte-
resatua, haurrak zaintzen
edota garbiketa lanetan.
�631 341849.

Emakumea lan bila. Adi-
nekoak zaintzen interna
bezala edo orduka, gar-
biketan edota sukaldari
bezala interesatua. Es-
perientziarekin eta ardu-
ratsua. �635 296717.

BAZTAN eta INGURU-
ANmutila lan bila. Neka-
zaritzan eta abeltzaintza
lanetan esperientziadu-
na. Ganaduarekin, neka-
zari, adinekoak edo hau -
rrak zaintzen... edozer-
tan lan bila. Ikasteko tre-
bea. �610 989163.

na eraberritua. Interesa-
tuak telefonoz deitu. Kon-
tratuarekin. �608 287273.

LESAKA. 3 logelako pi-
sua errentan emateko,
mob lez ta tua .  � 639
855284 / 636 116021.

ALMUÑECAR, Grana-
dako kosta tropikala.
Hondartzako lehen le -
rroan aparthotela erren-
tan emateko. Terraza,
bista zoragarriak, igeri-
lekua, hagitz ongi horni-

bertzelako langileak be-
har dira. �699 382673.

URDAZUBI .  Montxo
ostatuan zerbitza ria be-
har da. Frantses pixka
ba t  dak i ena .  � 948
599039.

URDAZUBI .  Montxo
ostatuan esperientzia du-
en sukaldaria behar da.
�948 599039.

BERA. Kataku herri os-
tatua kudeatzeko lantal-
de euskalduna behar da.
Interesa baduzu eta bal-
dintzak ezagutu nahi ba-
dituzu, idatzi kataku
mail@gmail.com.
Adineko pertsona bat
zaintzekopertsona bat
beha r  dugu .  � 630
947524.

LANA
eskariak

Etxalarko neska bat lan
bila,arduratsua. Denda -
ri lanetan esperientziare -
kin, zerbitzari bezala eta

tua. Abenduan, 1etik
15era eta 15etik 30era.
�658 943702.

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 ai tzinera).

ELIZONDO. Pisua erren-
tan hartu nahi da. �604
243558.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

ELIZONDO .  Loge la
erren tan emateko. �617
805909.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko, zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak edo

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro negozia-
garriak. Eta  60 m2ko ba-
jera ere salgai 15.000 eu-
rotan. �948 585036.

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 59.500
euro. �646 774117.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logelak erren -
tan emateko, astelehe-
netik ortziralera, irailetik
aurrera. Bakoi tza bere ko-
munarekin, telebista eta
sukaldea erabiltzeko au-
kerarekin. �948 637862
/  678 855056.

IRUÑEA. Azpilagaina au-
zoan, 2 unibertsitateeta-
tik gertu dagoen 3 loge-
lako pisua alokairuan. De-

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 36 €

Zerri gizena
1,262 € kiloa. 

Zerramak:
0,770 € Kg/bizirik. 

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

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

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   140,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,05/3,15
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,90/8,90
8-10 kilokoak: 7,00/7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 7tik 14ra bitarteko prezioak)
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ELIZONDO eta INGU -
RUAN lan bila. Haurrak
zaintzeko, adinekoak
 zaintzeko orduka edo in-
terna moduan eta garbi-
keta lanetan interesatua.
Esperientzia haurrak
zain tzen. �602 419047.

MOTORRAK
salgai

Discovery Sport2.2 sd4
HSE salgai, 190cv auto-
matic, diesela, 2015eko
maiatzekoa. Egoera ezin
hobean eta extra guztie-
kin. Larruzko eserlekuak
(grained, Ebony), karga
barrera, aurreko eserle-
kuak berogailuarekin,
ilundutako kristalak, or-
dezko gurpila neurri kon-
pletoa, Black pack llan-
tak (19"), eskiak erama-
teko kit konpletoa eta
bazterreko barrak. 43.500
euro. �609 402229.

Toyota Land CruiserVX
166 CV salgai, 167.000
KM, mendian ibili gabe-
koa eta garajean egon-
dakoa. 2006. urtekoa.
Oso ongi zaindua. Argaz -
ki gehiago bidaliko dira.
�653 709496 / ttxamo@
hotmail.com.

ANIMALIAK
denetarik

Kotxearen engantxean
airean eramaten den re-
molkea salgai. Bi zakur
sartzeko modukoa.
�670 251632.

SARA. ardi bazkak sal -
tzeko, urritik maiatza ar-
te, 50 antxurentzat.
Arratsetan deitu, 8eta-
tik goiti �(0033) 559
542337.

ALKAIAGA. 5 ahuntz
desagertu dira Pilarika
Egunean. 4 azpigorri eta
1 beltza. Norbaitek iku-
si baditu dei dezala.
�607 827309.

ANIMALIAK
salgai

ARESO. Bi txakurkume
salgai ,  a i ta eta ama
ehiztari onak. Txertatu-
ak eta des parasi ta tuak
daude. Hiru kolorekoak
dira. 3 hilabete dauzka-
te. �609 937127.

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. �626 335398.

DENETARIK
salgai

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

SUNBILLA. Altzariak sal-
gai: gerezi egurrez egin-
dako armairua, haritzez -
ko armairua, paretako er-
lojua kaxarekin, haritzez -

ko logela osorik, egonge -
lako altzaria (haritza) eta
lu rreko suaren kasetea
(paretan sartzekoa). De-
nak egoera onean. �617
461649.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 m luze,
boro bila. �948 585036.

Bodart & Gonay lurre-
ko sua salgai. Horman
txertatzekoa eta airez-

tapenarekin. 1068 x 668
neurrikoa eta 14 kw po-
tentzia. Prezioa 1. 000€.
�948 610961.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€
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IRATI POMBAR LARRALDE beratarrak
urriaren 11n 11 urte bete ditu.
Aunitz urtez IRATI!!! Muxu pila eta
besarkada haundi bat Eluska, Eila
eta Urkiren partetik!

Aunitz urtez BEGO!!! Muxu sorta
ederra etxekoen partetik eta
animo digito aldaketan...!!!

ASIER MUTU BE -
RRIA PAGOLA ri:
Aunitz urtez!!! 
7 urte bete ditu
gure gizontxok!!
Muxu haundi
bat familia
guziaren
 partetik!

Zubietako ENEAk urriaren 3an
urtea bete du eta MAIALENek 
urriaren 11n 4 urte bete ditu.
Zorionak Zubieta eta Zozaiako
familiaren partetik. Muxu eta
besarkada haundi bat biei.

Iruritako MIKEL AGERRALDEk 2 urte
bete ditu urriaren 6an. Zorionak
Donamariako familiaren partetik,
berexiki amatxiren partetik. Muxu
haundi-haundi bat.

OLAIA eta AIORA GOIENETXE

ZUBIETA bi printzesatxo hauek 
5 urte beteko dituzte urriaren
28an. Zorionak eta ongi-ongi
pasa eguna, zuen ahizpa eta
familia guztiaren  partetik. Muxu
pila poli ttak!!

Lesakako URKO

TELLETXEAk 
2 urte bete ditu
urriaren 12an.
Zorionak eta bi
musu haundi
Zubie tako fami-
liaren partetik.
Aupa motorista!!!

IORITZ
IGUZKIAGIRRE
IRIGOIENek 4 urte
beteko ditu urria-
ren 27an. Aunitz
urtez eta muxu
potolo bat Ainere
eta familia guz-
tiaren partetik.

UXUE IBARRA MARIEZKURRENAk 
9 urte beteko ditu urriaren 28an.
Zorionak guapisima! Ongi pasa
zure egunean. Mila muxu potolo
familia guztiaren partetik. Eta segi
zaren bezalakoa izaten, ez aldatu
inoiz!

Urdazubiko PABLO IRAZOKI
OLAIZOLA ren partetik: milesker
IBAN eta parte hartu dutenei nire
zorionetan horrelako merendu
goxoa emateagatik. Muxuak.

Sunbillako HEGOAk eta bere ama -
txi ANPAROk urteak beteko dituzte
urriaren 22 eta 30ean. Aunitz
urtez biei familia guztiaren parte-
tik. Ongi ospatu zuen urtebetetze
egunak. Muxuak.

JOSE MARI

IRAZOKIk 
58 urte bete
ditu urriaren
12an.
Funverako lan-
gileen partetik
zorionak eta
agur.

Erratzuko HARITZ

ITURBURUA
JAURENAk 11 urte
bete dituelakoz,
zorionak Naroa
eta Enaitz bi
lehengusuen eta
bereziki Iker
anaiaren partetik.

Igantziko OLAIA

HITAk 4 urte
bete ditu urria-
ren 18an. Aunitz
urtez printzesa,
attatto-amatxo
eta Ainararen
partetik. Muxu
haundi bat.
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