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IKASTURTE HASIERA

Ikasgelak betetzeko ordua

Hilabete seinalatua da iraila aunitzentzat, udako oporrak bukatu eta lanera bueltatzeko garaia delako. Egun hauetan, adibidez, 
eskualdeko ehunka neska-mutiko itzuliko dira ikasgeletara. Irakasleak, ordea, hilabetearen lehenaz geroztik hasiak dira. Ikas-
turte hasierarekin batera, irakasle izandakoen memoria dantzan paratu nahi izan du TTIPI-TTAPAk, Leitzako Asuncion Lasarte 
eta Baztango Juanjo Atxa irakasle ohiekin solastuz. ERREPORTAJEA ➜ 3-5

HERRI KIROLAK ➜ 39

Euskal Herrial-
deen Herri Kirol 
Txapelketa Saran
Herriko besten barne, 
irailaren 9an jokatuko 
da zazpi herrialdeen 
arteko herri kirol txa-
pelketa. Nafarroako 
taldea ordezkatuz, 
eskualdeko hainbat 
kirolari ariko dira.

Ane PETRIRENA INSAUSTI   |  Sunbillako atleta 
«Atletismoa praktikatzen dugun 

gehienok afi zioz egiten dugu. Ezin 
duzu bizia honetatik atera» 

20 urte bertzerik ez baditu ere, palmares ederra 
osatua du gaur egun Grupo Empleo Pamplona 

Atletico taldean dabilen atleta sunbildarrak. 
Udan, adibidez, Europako 23 urtez 

beheitiko atletismo txapelketan urrezko 
domina lortu du Espainiako selekzioarekin 

4x100 errelebo lasterketan.  
 ➜ 38
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Leitzan ongi gogoan
dituzte bere ikasle izan-
dakoek Asuncionen hitz
goxoak.50urtezituenle-
henbiziko eskola eman
zueneaneta15urtezhe-
rrian bertan irakasle la-
netan aritu ondotik har-
tu zuen erretiroa, «Lei-
tzan hasi eta Leitzan bu-
katu nuen».
Hasiera hartan ongi

gogoanduemakumeba-
tekesandakoa:«amaba-
tek kontatu zidan nola
alabari eskolan lanean
hasi nintzenean galdetu
zion: irakasleberrirenbat
hasi omen zaizue esko-
lan, zahar xamarra... eta

zermoduzberarekin?eta
alabaknolaerantzunzion
ezetzeznintzelazaharra.
Ezpainakmargotutaera-
maten nituela!».
Ez zen ohikoa adin

horretan norbait irakasle
lanetan hasiberria izatea
baina halaxe egokitu
zitzaion berari: «gaztea
nintzenean Goi Mailako
Batxilergoa ikasi eta ha-
malau asignatura gehia-
gorekin maistra titulua
lortzenzenuen.Nireosa-
ba fraile batek asignatu-
ra denetan matrikulatu
ninduen eta uda horre-
tan bertan ikasketa pla-
nean sartzeko hiru asig-
natura ikasi eta aproba-
tu nituen. Baina ate bat
irekitahantxegeratunin-
tzen,gurekinbizizenize-
ba hil egin zelako. Ama
bost urte nituenean hil
zitzaiguneta izebahilda-
koannigeratunintzenai-
ta eta hiru senideen kar-
gu. Ikasketak utzi behar
izan nituen».
Urtebatzukberandua-

go piztu zitzaion berriz
irakaskuntzarako harra:
«senarrarengurasoakhil

zirenean hartu nuen era-
bakia. Nire alaba zaha-
rrena, Maria, magisteri-
tza ikasten ari zen ordu-
an Iruñean eta esan nion
galdetzekoberakikasten
zuentokianikasketakbu-
katzeko modua izanen
ote nuen. Baita galdetu
ere! Baietz, egin neza-
keelaerantzunzioteneta
nidudarikegingabeber-
riro ere lanera!». Sukal-
dekomahaian jarrita ari-
tzen omen zen ikasten,
«pixkan pixkan egin ni-
tuen denak». Etxekoen
babesa ere izan zuen:
«senarrak eramaten nin-
duen Iruñera behar ze-

nean eta denek animatu
ninduten.Denaongiate-
ra eta hala konta!». Dis-
gustuttikibatereizanzu-
en arren, «lehenbiziko
suspensoa, bat bakarra,
orduanizandunuen,mu-
sikako bigarren kurtso-
an. Baina irailean joan
nintzen bi alabak lagun-
dutaetaateranuen; oso
ongi jarri zidaten.1979.
urtean izan zen hori, ur-
te hartan eman zidaten
maistra izateko agiria».

Ikasketak bukatu eta
berehala jakin zuen he-
rriko eskolan euskaraz
zekien norbait behar zu-
tela, «instantzia egin nu-

en Udaletxean, orduan
haiekizatenzirenetaizen-
dapenak egiten zituzte-
nak. 1979ko Inozenteen
egunean anaiek abisatu
zidaten hartu nindutela.
1980ko ilbeltzaren 1ean
hasi nintzen eskolan la-
nean».
Hasieran, bateko eta

besteko hutsuneak be-
tetzen, «komodin beza-
laaritzennintzen.Hurren-
gourterako izannuen la-
na eta oposaketak egin
nituen gero bertan gera-
tzeko».Lehenbizikoopo-
saketak egin nituenean
suspenditueginnueneta
ustez oso ongi egin ni-

«Onez onean, goxo goxo
hartuta ikasleengandik
gehiago lortzen da
haserre jarrita baino»
50 urte bete zituenean
egin zen maistra

(Leitza)

Asuncion LASARTE

GIZARTEA � ERRETIROA HARTU DUTEN IRAKASLEAK

Oroimenean iltzatuak
gelditzen diren ikasgaiak
Leitzako Asuncion Lasarte eta Baztango Juanjo Atxa irakasle ohiekin solasean

Lehenbiziko eskola egunean ilusioz
beteriko gaztea zen bata, bizitzako
ikasgaiak ongi ikasiak zituen emaku-

mea bertzea. Biek zuten irakasle izate-
ko ezinbertzekoa den osagaia: bertzeei
erakusteko nahia. Ikasturte hasierare-

kin batera, irakasle ohien memoria
dantzan jarri nahi izan du TTIPI-TTAPAk
beraien ibilbideko kontuak bilduz.

«Goizean beti hasten
genuen eskola ipuin
bat kontatuz.
Asmatutakoak, libu-
ruetan bildutakoak...
egunero diferentea
kontatzeko denetatik
behar izaten zen».
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Lasaitu nauen kama-
mila. Ezdakit emandizu-
danzukemandidazunpi-
la. Hunkituta, hitz horiek
erabili zituen Juanjo
Atxak duela bi urte, 37
urtezBaztanIkastolanira-
kasle ibili etagerokanta-

tuzuenagurrekobertsoe-
tan.Halaxe,kontent ibili
baita ia lau hamarkada-
tanirakaskuntzan. Gehia-
goereerrandigu:«irakas-
kuntzakdena emandit».
Almandozen sortua,

hantxe eman zuen bere
haurtzaroa 12 urte egin
arte.Handik Iruñera joan
zen ikasketak egitera:
«herriko andereñoaren
aholkuz,gurasoekIruñe-

ra bidali ninduten ikas-
ketakegitera».Aitortudi-
gunez,«izituta» joanzen,
«ordura arte herritik ia
inoiz atera gabekoa nin-
tzelako,etagutiagoorain-

dikbakarrik».Iruñeanegin
zituenirakasle-ikasketak
ere.«Ikasketakakitubai-
no lehenago ikastola bat
bainogehiagokeginzida-
tenlanerajoatekoeskain-

tza». Berak, ordea, etxe-
koa aukeratu zuen: «or-
durako Elizondokoa eta
gaur egun nire emaztea
denarekin ateratzen ha-
sia nintzen, eta horrega-

«Errespetu gehiagorekin
tratatzen gintuzten lehen
ikasleek. Gero eta
lehenago galtzen dute»
37 urtez Baztan
Ikastolako irakaslea

(Almandoz-Elizondo)

Juanjo ATXA

ARGAZKIA: MENA
Juanjo Atxa Baztan Ikastolako bere azken ikasle taldearekin.

tuenez, delegaziora jo-
an nintzen, umiltasun
osoz, baina zer egin nu-
en gaizki jakitera. Zera
erantzunzidaten,osoon-
gi egin nuela guztia bai-
na ikasle bezala, beraiek
irakaslea izatea nahi zu-
tela».Bigarrenaldianbai,
atera zituen oposaketak
etaLeitzangeratzekoau-
kera izan zuen.

GIRO GOXOA ESKOLAN
Hasieratik etxeanbe-

zalaxe sentitu izan zen
eskolan «oso gertukoa
zen harremana». Berta-
tik bertara zuen eskola,
«ikasleak zenbat aldiz
etortzen ziren etxera ni-
re bila eskola ordua bai-
no lehentxeagoetahaie-
kin joaten nintzen. Giro
oso ona izaten genuen».

1929. urtean Unaine-
neansortuzenAsuncion
eta beti herrian bizi izan
denezezagunakzirenbe-
retzat familia gehienak:

«ikasleen gurasoak eta
aiton-amonakezagutzen
nituen. Beraien familiak
leitzarrak baziren zortzi
apellido aterako nizkion
ikaslebakoitzari».Gaine-
ra 6-7 urteko gelan egon
zen beti eta «hartu nitu-
en haien amona banintz
bezala, maite nituen de-
naketaberaieknierebai».
Adin horretako ikas-

leei irakurtzen irakastea
zenbere eginkizunetako
bat:«goizeanbetihasten
ginen ipuinbatkontatuz.
Asmatutakoak, liburue-
tan bildutakoak…. Egu-
nero diferentea konta-
tzekodenetatikbehariza-
tenzen».Ikasleekbiziegi-
ten zituzten bere konta-
kizunak: «behin akorda-
tzen naiz, umeak begira
begiranituen, etahalako
bateanrau!,sustoaeman
nienetamutikobatekha-
la esan zidan: hau zerrie!
Barrendik atera zitzaion.
Horren sartua zegoen
ipuinean,bizitzenarizen».
Ipuinekin batera,ma-

tematikek ere toki bere-
ziaizatenzutenbereikas-
gelan: «matematika as-
ko egiten nuen nik, asko
gustatzen zitzaidan eta.
Konparaziora,bazkalon-
doan sartzen ginenean

egiten genuen beti ordu
kuarto bat: zenbat dira
hiru eta bi?Kendubi…».
Ikasgaibatekoetabeste-
koakbatuz,milakaanek-
dotabiltzenditu: «polite-
nekin geratzen zara. Bat
bakarraateranuen lepa-
zurretikhartutapasillora,
esan behar ez zenen bat
esanzidalako.Bainaika-
sizuen,geroaxuribatbe-
zala egoten zennirekin».

PENTSAERA
DESBERDINAK
Ikasle garaietatik, ira-

kaslegaraietaraaldehan-
dianabarituzuen:«niikas-
lea nintzen garaian gau-
zak beste modu batera
ziren.Ezjoanetxerakexa

batekin, zerbait egin iza-
nen duzu erantzunen zi-
zuten eta.Orduan beti
maisuak zuen arrazoi».
Lantaldeanmaisugazte-
ak sartzen joan zirenean
agerian geratzen ziren
batzuetanpentsaerades-
berdinak: «Esaten zigu-
ten lagunak bezala joka-
tubehargenuelaikaslee-
kin, konfiantzaemanbe-
har geniela, baina neu-
rria hartu behar zaio.Gu-
re ikasle garaia ez zen
ona,gehiegizkokonfian-
tza ematea ere ez».

HIRU BELAUNALDI
Bere familian bertan

ere izanen zuten gaiari
buruzkosolasaldibatedo

beste: «nik erretiroa har-
tzeko garaian hiru gizal-
di baginen eskolan, nire
alaba,harensemezaha-
rrenaetani».Eskolakes-
kaini zion agurra ere on-
gi gogoan du «oso poli-
ta izan zen. Pontxitok
bertsoak egin zizkidan
eta bazkari bat izan ge-
nuen. San Juan bezpera
egunean zen etamusika
zegoen auzo batean.
Umeekin dantzan ibili
nintzen».
Irribarre batez konta-

tzen ditu garai haietako
kontuak «eskatu ere ez
nuen eskatuko dena ho-
rren ongi joatea. Herrian
lanean, hain gustura ari-
tzeko aukera izatea».

«Eskolan mojekin
dena erderaz izaten
zen, baina guk ez.
Beti dena euskaraz
egin izandu dut nik.
Bai bizi eta baita lana
ere».

UTZITAKO ARGAZKIA

Asuncion Lasarte
Gloria Irurtia
lankidearekin
eskolako errekreo
ordua zaintzen.
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tik,etaniretxokoazelako,
Baztan Ikastolaren es-
kaintzaonartunuen».Hor
ibilidageroztik,2015ean
aurretiko erretiroa hartu
zuenarte,etaberakdioe-
nez,«gustura, lankidezo-
ragarriak izan baititut».

MOMENTU GAZI-GOZOAK
Momentuederraketa

gogorrak. Denetarik iku-
si du irakaskuntzan. Go-
goandu,«hasieran,urdu-
ri eta beldurti» sentitzen
zelairakaslelanean,«bai-
na poliki-poliki lasaituz
joannintzen.Gogoajarri
eta lanari ekin nion, eta
hortik aitzinera, gustura
ibili nintzen lankide eta
haurrekin. Haurrak gus-
tuko izan ditut eta orain-
dik ere hala ditut».
Hasierako urteetan

«unelarriak»pasatuomen
zituzten, eta «baldintza
kaxkarretan» lanean ari-
tzea ere tokatu zitzaien:
«gero eta haur gehiago
genituen, eta ikastetxea
ttiki gelditu zitzaigun».
Egoerapolitikoaerehala-
koazen70.hamarkadan,
etaAtxarenhitzetan,«bo-
rroka latza egin behar
izan genuen orduan hu-
tsikzegoenetagauregun
Ikastolak duen eraikina
lortzeko: klaseak udale-
txekopasiloetan,Elbete-
kopilotalekuan,serorate-

gian... Manifestaldiak...
Arruntgogorraizanzen».
Bazituztenoztopogehia-
goere:«orduanUdalaere
aurka genuen».
Bainaezinaekinezegi-

na dela diote eta hala,
«ikastolako jendea arras
kontzientziatuaetaelkar-
tuazegoenez,azkenean,
nahi eta behar genuena
lortugenuen».Horrigaz-
tetasunaren indarra ge-
hitu behar zaio. «Nahiz
eta ikastolan baldintza
kaxkarretan ibili», Juan-
jokdio«gazteakizaki, ilu-
sio,gogoetalanhaundia
eginez,aitzineraeginge-
nuela.Horigutibalitz,es-
kolaakitueta ilunabarre-
tanGau Eskolan helduei
eskuaraz erakusten ere
aritu ginen».
EskuararenaldeBaz-

tan Ikastolak egin duen
lana ere azpimarratu du.
1970. urtean ireki zuten
Elizondon ikastola, eta
erdal giro haundiko ga-
raiak ziren: «Elizondon,
gure adinekoek eta gaz-
teago ziren gehienek ez
zuteneskuarazsolasten,
ez zekiten, ez zieten era-
kutsi.Haurrakere,ikasto-
lakoak eta guti gehiago
aritzen ziren eskuaraz.
Hortaz,errandaiteke,ba-
tez ere, ikastolari esker
ezzelaeskuararentrans-
misio kateamoztu.Nos-
ki,horretarakosortuziren
ikastolak». Bere irudiko,
«gerora,erdarazkoesko-
letan,ikaslerikgabegeldi-
tuko zirela ikusiz, eskua-
raz ere ematen hasi zi-
ren». Gaur egun, egoera
onerakoaldatuda:«orain,

ElizondonetaBaztanen,
haur gehienek badakite
eskuarazetaeskolanbe-
dereneskuaraz solasten
dira. Karrikan eta etxean
ez hainbertze, baina be-
hinik-behin badakite».

ALDAKETA AUNITZ
Irakaskuntzaren bila-

kaera ere hurbiletik eza-
gutu du Juanjok: «aunitz
hobetu da. Hasieran ba-
liabidegutigenituen.Ikas-
tolan behintzat bai, eta

orain aunitzez ere gehia-
go daude». Gogoan du,
«gau eskola ematen ge-
nuenean, saguak ager-
tzen zirela ikastola zaha-
rreko geletan, eta behin
bat hartu eta zakarrontzi
bateansartunuengaine-
ko aldea estaliz. Bihara-
munean, andereño eta
ikasleenarteansortuzen
zirkua ikustekoa izan
omen zen».
Irakaslekopuruanere

aldeanabaritudu:«lehen
irakasle guti ginen, eta
oraingehiago.Bainabeti
eskolapublikoetanbaino
gutiago,etanahizeta lan
berdintsuaedohaundia-
goaegin,gutiagoordain-
dua izan da gure lana».
Hala ere, dena ez da

onerako aldatu Atxaren
irudiko: «salbuespenak-
salbuespen,lehen,erres-
petu gehiagorekin trata-
tzen gintuzten ikasleek.
Orain,geroeta lehenago
galtzenduteerrespetua».
Baina onartu duenez,
«ezin naiz aunitz kexatu
alde horretatik».

IKASTOLAZ AHANTZI GABE
Kontent zen irakaske

zela,etakontentdaerreti-
ratutaere.Beretako«den-

borapila»baituorain.Eta
tarte hori gustuko duen
hori egiteko probesten
du: «mendian,Baztango
txokoetan ibiltzea aunitz
gustatzen zait eta igeri-
an ere ibiltzennaiz». Edo
berakumoretsudioenez,
«igeri egiten edo urpera
joan gabe mantentzen».
Liburuakereatseginditu
eta etxeko lanetan ere
«gehiago» aritzen omen
da orain, «agian ez hain-
bertze, baina sukaldean
ere hasi naiz zerbait...».
Ikastolaereezduguz-

tizahantzi.«Noizbehinka
ikastolara bisita egitera
etalaguntzaeskatzendi-
datenaldioroeregustura
joaten naiz». Baina ez
omendu faltan botatzen
lana: «gustura nago, bu-
ruhausterikgabe.Jubila-
tutakonturatunintzenno-
lakolasaitasunaetaatse-
dena hartu zuen nire bu-
ruak».
Ikastolakojendeaz,or-

dea, oroitzen da: «hau-
rrakfaltanbotatzenditut,
gehienak zoragarriak di-
ra, eta izandudan lantal-
deaerebai, plazerhaun-
dia izan da beraiekin lan
egitea,pribilejiatuasenti-
tu izan naiz. Eskermila».

«Borroka latza egin
behar izan genuen
oraingo ikastetxea
lortzeko: klaseak uda-
letxeko pasiloetan,
Elbeteko pilotalekuan,
serorategian...».

UTZITAKO ARGAZKIA

Juanjo Atxa bere ikasleekin, irakasle hasi zen lehendabiziko urtean.

Juanjo Atxa duela urte
batzuk bere ikasleekin

Aritzakunen.

«Orain, Elizondon eta
Baztanen haur
gehienek badakite
eskuaraz eta eskolan
bederen eskuaraz
solasten dira».



Nabarmentzekoak

Doneztebe Futbol Taldea lehen aldiz erregionalean
Kluba 2004. urtean sortu bazen ere, duela hamar urte lehen aldiz erregionale-
ko futbol taldea zelairatu zuen Doneztebe Futbol Taldeak. 25 futbolarik osa-
tzen zuten taldea, horietatik 14Doneztebekoak, eta gainerakoakUltzama, Sun-
billa, Narbarte, Zubieta, Legasa eta Eltzaburukoak ziren. Mikel Maia, Jabier Ja-
balera eta Juan Carlos Arregi aritu ziren lehen denboraldi hartan entrenatzaile.
Hori bai, entrenamenduak eskolako futbol zelaian eta ‘etxeko’ partidak Ata-
rrabian jokatu behar izan zituzten. Zorionez, egoera hori moldatu da azken ur-
teetan, futbol zelai berri dotoreari esker.

Oporegunakditutetaoporren ingurukohaus-
narrean ari naiz. Nere aitzinetik, jende au-
nitzek opor egunak disfrutatu, edo behar-

bada hobe, opor egunak izan ditu. Disfrutatu due-
nari buruz…eztabaida dezakegu.
Kanpotikhonatetorrita-
ko jende pila bat ikusi
dut eta bere jarrerak
pentsatzeraeramannau.
Gu ere horrela ibiltzen
otegara?Eztabaidagu-
tti hortan. Oporrak lan-
gileon eskubidea dira,
bai, baino badirudi hor-
tik haratago, opor jakin batzuk disfrutatu ezean,
ez dugula oporrik izan. Ez dakit nongo hondartza-
ra, ez dakit nongomendira, ez dakit nongo ur-jau-
zira, ez dakit nongo hilerrira…nekazalgo eta abel-
tzantza gero eta guttiagok praktikatzen duten ga-
rai honetan, gero eta ardi gehiago dagoela dirudi.
Denok ardi bilakatu gaituzte, harat-honat artalde-
an bideratuz. Baina, nor da artzaina?
Erran bezala, oporretan nago, eta zirikatzeko
gogoz, doike!

Oporrak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Dani IPARRAGIRRE
Saran txapeldun

Sarakokontrabandisten
lasterketan,36 lasterka-
rien artean, Dani Iparra-
girre aranztarra izan zen
helmugaratzen lehena.
42minutueta25segun-
dobehar izanzituen ibil-
bidea osatzeko.

Antonio ALUSTIZA
Uharte-Arakilen txapeldun

Abuztuaren27an jokatu
zen Nafarroako Artzain
Txakur Txape lketa
irabazi du aresoarrak.
Jai txakurrarekin egin-
dako lan txukunari es-
ker hamazazpigarren
txapela janztea lortudu.

Xanta SOUZA
Erakustaldia Sunbillan

Lesakarrak 75 kiloko
txingekinerakustaldiaes-
kainizuenSunbillakoRa-
monLatasasariketan.Bi
plaza eta 7 metro osatu
zituen, 63 metro dene-
ra. Erronka berriei eus-
teko prest dago!

Bukowski (1994an hil zen) igarle ona izan zen.
Halaxe utzi zuen idatzia: «Gaur egun dena
ordenagailuak dira eta laister mundu guzti-

ak izanendubat, 3urtekohaurrekereordenagailu-
ak izanen dituzte eta mundu guztiak bertzearekin
zerikusia duenguztia jakinendu elkar ezagutu bai-
no lehenagoetahortaz, inorkezdubertzeaezagutu
nahi izanen eta denak bakartiak izanen dira». Buf!

Ordenagailu bidez ezagutu

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€
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«Denok ardi bilakatu
gaituzte, harat-
honat artaldean
bideratuz. Baina nor
da artzaina?»
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Kolaborazioak

Margotzea,denoknoizbait egindugunaktibitatebat
da. Txikitan margotzea eta marraztea ikaragarri
gustukoadugukuadernoan, arbelan edoparetan.

Hain artistikoa eta hainbeste entretenitzen gaituen ekin-
tza hau, ez da bakarrik ona gazteendako, edozeinendako
baizik,adinekoendakobereziki.Margotzenduguneanhain-
bat ahalmen garatzen ditugu, hala nola pazientzia, kon-
tzentrazioa, pertseberantzia, sentimenduen adierazpena
eta dibertsioa.
ONURA KOMUNIKATIBOA
Margotzeak, gure alderdi komunikatiboan laguntzen gai-
tu, sentitzendugunaetazerbaiti buruzdaukagun ikuspun-
tua modu desberdin batean adierazteko aukera ematen
digu.Margotzearenbidezhainbatsentimendu,emozioeta
pentsamendu azaltzen ditugu. Komunikatzekomodu hau
oso aipagarria da desgaitasunak, komunikatzeko arazo-
ak edota lotsatiak diren pertsonen artean.
BURUKO OSASUNARENDAKO ONURAK
Margotzeakkontzentrazioaeskatzendu,honenbidez,gu-
re inguruan dauden gauzez ahazten gara, gorputzekomi-
nez, egoera zailez, arazoez eta lasaigarri eta ederra den
gauza bat garatzen saiatzen garen bitartean ikusiko dugu
pixkanaka gure lana hobetuz joanen dela eta horrek azke-
nean autoestimua goratuko digu.
GARUNEAN ONURA
Margotzen dugunean, garuneko bi hemisferioak lantzen
ditugu, ezkerra, eginkizun logiko eta zentzuzkoen ardura-
duna dena eta hemisferio eskuina, sormenaren, esmozio-
en eta irudimenaren arduraduna. Beraz, margotzea oroi-
men lehena eta berriarentzat mesedegarria da.
MUGIMENDURAKO ONURAK
Margotzerakoan material desberdinak erabiltzeak, arka-
tza, pintzelak, ikatz-ziria, eskuaren, besoaren eta garuna-
rekin konexio guztiak garatzen laguntzen digu.
GURE PLAZERRA ETA DIBERTSIORAKO ONURAK
Margotzea, lasaitu eta erlaxatzeko ekintza ezin hobea da
eta dibertitzen garen bitartean, sormena garatzen dugun
bitartean edertasunaren bila gabiltzala, bertze petsonen
konpaniaz gozatu eta horrela adiskidetasuneko harrema-
nak finkatu ahal dira.

Margotzearen 5 onurak
gazte eta adineko jendearentzat
Pilar MARTINEZ, Esther FERNADEZ eta Iciar MIKELPERIZENA

Handik egun batzuetara, baserri inguruan, Manex-
ek langa baten ondoko beste sagarrondo batean,
kaskabeltz handi batzuen kumeak beren gurasoe-

kin zebiltzala ikusi zuen, adarretan, hegaka, adar batzue-
tatik beste batzuetara; habiatik hegaldatu berriak. Orain-
dik oso gaztetxoak ziren, eta hegal kontuetan trakets ze-
biltzan, normala den bezala: astiro, baldarki, segurtasu-
nik gabe eta hegaldi oso motzak egiten zituztela.
Mutikoak berehala izan zuen burutapen bat, alegia, etxe-
ra joan, tirabikea hartu, larrainean sakela harri koskorrez
bete eta txorikumeen bila abiatu. Poliki eta kontu handiz
hasizenhurbiltzentxoritxoengana,ez izutzeko.Kumetxo-
ak ez ziren konturatu, eta, ondorioz, ezta asaldatu ere.
Baserritar gaztetxoari iruditu zitzaionean nahiko hurbildu
zela, ordurakoprestatuta zeukan tirabikea, txorikumeba-
tenalderabideratu, arretahandizapuntatu,ongi-ongi kal-
kulatu..., baina harritxoa jaurti baino lehen, hegaztitxoa
beste adar batera mugitu zitzaion; zorte txarra! Manexek
egoera egonarri handiz hartu eta berriro ere saiatu zen
apuntatzen. Txorikume berberarekin jardun zuen, eta ti-
rabikea ongi bideratuta zeukala iruditu zitzaionean, han-
txe bota zion legarra, baina, zoritxarrez, ez zuen jo he-
gaztia, ondoko adartxo bat baizik. Txorikumea arriskuaz
ohartu bezain laster, alboko lizar batera joan zen bere he-
galdi baldarrean. Baina, sagarrondoan bazeuden orain-
dik beste bi kaskabeltz kume. Haietako bat aukeratu eta
hari saiatu zitzaion hirugarren aldiz harri koskorra bota-
tzen. Patxadaz kalkulatu, apuntatu eta berriro jaurti. Eu-
reka! Oraingoan bai! Azkenean, txorikumea harriarekin jo
eta lurrera botatzea lortu zuen guremutiko bihurriak; goi-
tik behera eta jira-biraka joan zen txoritxo gaixoa lurrerai-
no.
Manex pozak txoratzen, tirabikea lurrera bota, eta ziztu
bizianabiatuzentxorikumeaharrapatzera; lasterka.“Azke-
nean! Hauxe nirea duk, ba!”, pentsatu zuen bere baitan.
Txoritik hurbil zegoen. Makurtzen hasi zen bere harrapa-
kina hartzeko, baina, hara!, a zer ustekabea! Azken mo-
mentuan, lumaduna hegaldatu eta bere muturraren aur-
rean ez zion hanka egin, ba? Mutikoak ezin zuen sinistu
ikusten ari zena; ez zuen inola ere onartu nahi gertatzen
ari zitzaiona, baina, azkenean, tamalez berarentzat, on-
tzat hartu beste erremediorik ez zitzaion gelditu.
Eta, zer izan zen, gertatu zena eta Manexek ulertu ezin
zuena? Zein misterio arraro izan zen hura, txorikumea hil
ondoren berpiztu al zen, ba? Ez, ez, ez! Hantxe ez zen
inolako ezkutukorik gertatu. Pasatu zena zera izan zen,
mutikoak urduritasunarekin indar gutxiz bota ziola harrix-
ka txoritxoari eta horren ondorioz, kaskabeltz txikia zora-
biatu, txepeldu eta lurreraino joan zen goitik behera, sa-
garrondoaren adar eta hostoen artean, baina behin be-
hean zegoela, soropilean, eta segundo batzuk igarotako-
an, berriro ere ernatu eta heganegiteari ekin zion,Manex-
en atzaparretatik ihes egiteko eta aske izan zedin.
Ordurako,Manexeneskarmentuaezzennolanahikoagal-
bide eta galera haietan, baina hala eta guztiz ere, berriro
ere egundoko muturrekoa hartu zuen; frustrazio galanta.

Manex tiragomarekin

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Uztailaren31nGoie-
netxe-Larralde lehen-
gusuen artekobazkaria
izan genuen Etxalarko
Elutsa ostatuan.
Borzgarren urtez ja-

rraian ospatu dugu aur-
ten. Garrantzitsuena,

gure izeba Dolores
Goienetxe Larralde
etxalartarpetoa,bere90
urtekin, hantxe egondu
zela. Hori bai marka !
Han elkartu ginen 15

lehengusuetapolita izan
zen.

Zer kontatua
duten horien
bila...
TTIPI-TTAPA ALDIZKARIA

Beti dago zer konta-
tua, eta horixe da txoko
honen helburua: kontu-
akkontatzea,kexakpla-
zaratzea,eskertzapubli-
koak zabaltzea, propo-
samenak bideratzea…
edota, zergatik ez, aipa-
tutako horietako zerbai-
ti erantzuna ematea.

15 lerro
gehienez ere
Zuzeneanmamira jo-

tzea da hoberena, eta
kontatu beharreko hori
gehienez ere 1.000 ka-
rakteretanegitea,hutsu-
neak barne.

Argazki batekin
lagundua bada,
aski ongi!
Hitzekin diozuna ar-

gazkiren batekin osatuz
gero, komunikazioaren
eraginkortasuna nabar-
men hobetuko da.

Argazkiak, abisuak, berrixkak…

Goienetxe-Larralde lehengusuen
bazkaria Etxalarren
Markos NEGUERUELA | Lazkao - Etxalar

1- Amatxik beti izan ohi zuen
jende mordoa zelatan
mendi gainean, etxean edo
herri barneko estratan
egun batean dena aldatu zen
jakin nahi nuke nolatan
indar bortitzez eramen zuten
ta maiz botatzen dut faltan
iluntasunak irabazi zun
gaur argitsu eder hartan.

2-Gogoratzen dut belar bilduma
ta ukenduen koktela
gogoratzen dut bere jauntzi ta
bere baserri epela
baina ez dakit zergatik jendik
tratatzen zuen horrela
ulertuko dut amatxik beti
erraten zuen bezela:
desberdin bizi ta pentsatzeak
min egiten ez duela.

3- Iritsi zaizkit egun hartako
mila kondaira famatu
ba omen zeuden berrogeita hamar
emakume kandidatu
behin ta berriro saiatu arren
ezin ziren eskapatu
ta su haundiak egin zituen
tortura hutsez akatu
baina arima gau goibelean
ez zen errauts bilakatu.

4- Hauxe izan da nere istori
kondaira edo fabula
ezagutzeko haien bizitza
ta egoera ahula
Euskal Herriko istorioen
bilduma eder mardula
oroimen hori landu dezagun
ez ahazteko sekula
oraindik ere sorgin ugarik
libre jarraitzen dugula.

Sorginei

Bota bertsoa
Ekhiñe ZAPIAIN ARLEGI (Bera)

Doinua: Itsasoari begira

Baztan-Bidasoko 30. Bertsopaper lehiaketan

1. saria (15-18 urte)

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
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Prentsatik bildutakoak

«Punta-puntan aritzen
nintzen, 25-26 urteko
mutikoen kontra. Esan
daiteke adinik ez
duen kirol bat dela
plater tiroketa».
«Lehen batera aritzen
ziren denak, emaku-
meak eta gizasemeak.
Baina, 1992ko
Bartzelonako Olinpiar
Jokoetan emakume
txinatar bat izan zen
irabazlea. Hortik
aurrera, kito: batzuk
alde batetik, eta bert-
zeak bertzetik».

Antton FAGOAGA
Lesakako tiralaria
BERRIA 2017.08.09

«Baztertu ez dut baz-
tertu, baina geroz eta
esperantza gutxiago
daukat Olinpiar
Jokoetara joateko».
«Pena da, baina zale-
tasun gisa hartu
beharra daukat.
Ezinezkoa zait tirotik
bizitzea, Espainiako
Federazioak ez baitu
horretarako baldintza-
rik eskaintzen. Ordu-
an, oso zaila da nazi-
oartean emaitza onak
lortzea, profesionalen
aurka ari baitzara

Itsaso FAGOAGA
Lesakako tiralaria
BERRIA 2017.08.09

Nor dugu Paula?
GauregunBaztanenbizidennes-
katikogaztebat.Ezagutzennaue-
nak badaki nor naizen...

Zein afizio dituzu?
Betidanik aritu izan naiz eskuba-
loian.Kirolaktokigarrantzitsuadu
nire bizitzan eta musika ere
aditzen dut aunitz.

Asteburuko planik ederrena?
Bazkari edo afari bat. Lagunekin
elkartuta, bazkal edo afalondoan
akordeonarekin kantuz akitzea.

Elbeteko gustuko tokia?
Amonea aldea. Putzuetara salto
egiteko tokiak daude, arras poli-
ta da… erlaxatzeko tokia.

Bestazalea zara?
Bai, dudarik gabe.

Eguneko bestazalea edo gau-
txoria zara?
Egunezgauzabereziakegitendi-
ra, ekitaldi gehienak izaten dira
eta bereziagoa da. Baina gehie-
netan eguna arratsarekin lotzen
akitzen dugu.

Nola definituko zenituzke Elbete-
ko bestak?
Alaiak,herrikoiak...ongipasatzea
erraza da bertan!

Zer da bestetatik gehien gusta-
tzen zaizuna?
Arrasongipasatzendutzikiroegu-
nean, bazkalondoan kantari.

Aurten sorpresaren bat ere pres-
tatu omen duzue...
Gazteok zerbait berezia antolatu
duguaurten,sorpresabat.Nikus-
te aterako dela ongi eta eginen
ditugula irriak. Zer den jakin nahi
duena etorri dadila!

Zerbeharduzuzoriontsuizateko?
Zoriontsu izatea gaizki atera di-
rengauzakonartuetagauzaone-
kin gelditzea da. Gure esku da-
goela iruditzen zait, ni ezin naiz
kexatu.

Amets bat?
Ez dut amets handirik. Zoriontsu
izaten segitzea, bertzerik ez.

11 galdera labur

� Paula URRUTIA GOIENETXE � Elbeteko gaztea



Larunbatean
herri bazkaria
eta igandean
pintxo
dastaketa
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
Irailaren 16 eta 17an

ospatuko dituzte Ille-
kuetakobestak.Biegu-
nez, hamaika proposa-
men bildu dituzte:

LARUNBATA, IRAILAK 16
• 12:00 Konpane zubi-
tik altxaferoa botakoa
dute bestei hasiera
emanez.
•Ondotik, buruhaundi-
ak, erraldoiak eta gai-
teroak.
•13:00Herri kirol saioa.

• 14:30 Herri bazkaria
Illekuetako karrikan.
• 18:00 Mus txapelke-
ta.
• 19:00 Bera kantari.
• 21:00 Dantzaldia.

IGANDEA, IRAILAK 17
• 12:00 Auzoko meza
Irigotian.
• 12:00 Illekuetako ka-
rrikan haurrentzako
marrazki lehiaketa.
(Parte hartu nahi du-
tenek margoak ekarri
beharko dituzte, pa-
pera antolatzaileek
emanen dute).
• 16:00 Haurrentzako
jolasak.
• 19:00 Gure Txokoa
dantza taldearenema-
naldia.
•20:30Pintxodastake-
ta.
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OSPAKIZUNAK � AUZOKO BESTAK

Irailaren 16 eta
17an besta
giroa nagusi
Illekuetan

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Txistu bizian piztu eta bortz egunez iraun zuen bestak
Txistulari taldeak botatako txupinazoarekin hasita, bortz eguneko besta bikai-
nak izan zituzten Beran. Dantzarien emanaldiak, pilota, danborrada... Aurten,
Altzateko plazako musikari indar berezia eman nahi izan zioten eta jendetza
bildu zuten emanaldiek. Baina bestetako bertze bereizgarria besta auzoetara
eraman nahia izan zen eta musikarien bisita izan zuten han eta hemen.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Musikak, kirolak eta bestak elkar hartu dute Agerrako bestetan
Ortzegunetik igandera, auzotar eta bisitariek, bortz eguneko egitarauaz goza-
tzeko aukera izan zuten. Urtero bezalaxe, zozketa ere egin zuten eta hauek di-
razenbaki saridunak:1. saria: 2.598 (Auzoafariansaldua), 2. saria: 2.720 (bazka-
rian saldua) eta 3. saria: 1.835 (Lasarte-Goia farmazian saldua).

Euskal Herria-Eire Topaketa irailaren 9an
Nafarroa Oinezen baitan, irlandarrekin topaketa
antolatu dute. Mendi ibilaldia, ongietorria, Tren-
bide(o)a lehiaketakosaribanaketaetakantubazka-
ria dituzte prest.

Irailaren 24an musika emanaldi berezia
Iraileko azken igandean Kultur Etxean Javier Pe-
rezdeAzpeitiapianistaberatarraketaMiguelOla-
no tenore errioxarrak emanaldia eskainiko dute
19:00etatik aitzinera.

� FLASH



Izena emateko
epea irailaren
1etik 29ra arte

TTIPI-TTAPA
Ikasturte berria ate

joka dugu euskaltegian
etaEuskaraMankomu-
nitateakherritarrakeus-
kara ikasteraanimatze-
ko kanpaina abiatu du:
Euskaramusu-truk!Só-
lo te costará un beso.
Joandenurtetikeuska-
ra ikastea debalde da
Bortzirietan; bertan
erroldatutakoherritarrei
ikastaro osoa finan-
tzatzen die eta Euska-

ra Mankomunitateak.

HARRERA ONA
BortzirietakoEuska-

raMankomunitatekoar-
duradunenustezharre-
ra ona izan du ekime-
nak: «euskara debalde
ikasteko aukerak jende
gehiagoerakarridueus-
kaltegira, eta ikasleen
parte hartzea eta apro-
betxamendua hagitz
txukunak izan dira.
45etik 71ra igo da ikas-
le kopurua urte batetik
bertzera, eta euskara
ikasten hasteko behe
urratsetik 20 ikasle be-
rri izan dugu».

IZEN-EMATEA
Izena emateko epea

irailaren 1etik 29ra iza-
nen da. Matrikulazioa
eta finantzaketarengai-
neko informazioaesku-
ratu nahi duenak, Bor-
tzirietako Euskaltegira
deitu (948 637796) edo
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen
web orrian (www.bor-
tziriak.eus) lor dezake.

DIRU-LAGUNTZAK
Diru-laguntzak jaso

ahal izatekohonakobal-
dintza hauek bete be-
harko dira: Bortzirietan
erroldatuaegotea,asis-

tentzia %85etik goiti-
koa izatea eta ikasta-
roaren aprobetxamen-
du egokia egiaztatzea.
Matrikularen gastu

osoa ordainduko zaie
baldintza hauek bete-
tzen dituztenei (gehie-
nez 380 euro). Lagun-

tzak jasotzeko urriaren
13a baino lehen beha-
rrezko dokumentazio
guztia aurkeztu behar-
ko dute: Eskaera orria
behar bezala beteta,
NANfotokopia,Euskal-
tegiko izen-emate orria
etakonpromiso idatzia.

HERRIZ HERRI | 11
ttipi-ttapa | 693 zk.

2017.09.07

EUSKARA � MATRIKULAZIO KANPAINA

‘Euskara musu-truk’ ikasteko aukera
izanen da Bortzirietan

Irailaren 15ean kantaldia Lesakan
Plaza zaharrean Aire Ahizpak zuzenean entzute-
ko aukera izanen da 20:30ean.

Irailaren 22an poteo berezia Beran
19:00etan Beralandetatik abiatuta bertso-triki-
pintxo-poteoa.

� MATRIKULAZIOA GIROTZEKO

BORTZIRIAK



Historia eta
ondarea
aztertzen ditu

Aitor AROTZENA
Piedra, hierro y pa-

pel. Trayectoria históri-
ca de la villa de Lesaka
izenburupean, 435 orri-
ko liburu mardula argi-
tara eman du Udalak,
Eusko Ikaskuntzarekin
sinatutako elkarlanaren
baitan. Lehen aleak
uztailaren6anSanfermi-
netako txupinazoabota
zutenModestoMaiaeta
TomasRekondorieman
bazizkietenere,abuztua-
ren17aneginzutenaur-
kezpen ofiziala Herriko
Etxean. Liburua 20 eu-
rotan salgai dagoLega-
rra, Telletxea eta Xagu
liburudendetan, baina
ediziodigitaleanereikus-
gai izanen da udalaren
webgunean eta Nafa-
rroako Liburutegi Digi-
talean.
2009ansortuzenho-

nelako lan bat egiteko
ideia. Ana Zabalza Se-
guín-ek zuzendu du la-
na eta bere idatziaz ga-
in, Jose Luis Etxegarai
Andueza alkatearena,
Jose Maria Esparza
Urrozena eta Egoitz Te-
lletxeaEtxeparerenaere
ageri dira.
Jose Luis Etxegarai-

ren idatziak Lesakaren
iraganaetagauregungo

egoera ditu hizpide, ja-
torria, eboluzio demo-
grafikoa,udalbizitza, jar-
duera ekonomikoa eta
bestak eta 1423ko edo
1890eko udal ordenan-
tzenberriereematendu.
«Lan honetan, herriko
artxibotikezezik, lehen-
dik ere idatziak dauden
lanetatikereedandugu,
informazioahaliketaza-
balena eta onena ema-
teko».
Ana Zabalzak Lesa-

ka Aro modernoan du
hizpide eta 1607ko he-
rritarrenbizimodua,Na-
farroako Gorteetan
zuen lekua eta Lesakan
jatorria duten hiru leinu
garrantzitsu, Zabaleta,
Marichalar etaBarrene-
chetarrak aztertzen di-

tu.Liburuarenzuzenda-
riak aipatu duenez, «ez
da liburu itxia, irekiabai-
zik, Lesakako historia-
ren ikuspegibatematen
duena». Horren erakus-
garri, azalerako erabili
duten argazkia: «Duela
mende bateko ezpata-
dantzariakageridiraeta
hasieran ezezagunak
baldin baziren ere, gaur
gaurkoz guztiak identi-
fikatu ditugu».
JoseMariaEsparzak

arkitektura zibilaren on-
darea, hirigintza kontu-
ak, dorreak, etxeak eta
baserriak,Minddurienea
eta Zabaleta eta Lesa-
kako Hirigintza Plana
aztertzen ditu, bertzeak
bertze.
Egoitz Telletxeak,

azkenik, herriko monu-
mentu erlijiosoen histo-
riaetaondareaaztertzen
ditu,SanMartindeTours
eta karmeliten konben-
tuari aipamen berezia
eginez. Telletxeak aipa-
tu duenez, «akaso ohi-
tuegiak gaude Lesaka-
ko ondarea ikustera eta
ez dugu behar bezala
baloratzen,ezgara5mi-
nutuz jartzen eta ikus-
ten. San Martin elizako
erretaula barrokoarekin
etagaraibateankomen-
tuanzegoenondareare-
kinbakarrik,errandeza-
keguNafarroaosoanez
dagoela horrelako abe-
rastasunik izanduenhe-
rririk eta estatu mailan
ere zaila izanen da ho-
rrelakorik topatzea».
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LESAKA

KULTURA � HERRIKO HISTORIAREN IBILBIDEA AZTERTZEN DU ARO MODERNOAN

‘Piedra, hierro y papel’ liburua
aurkeztu du Herriko Etxeak

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Zabalza, Etxegarai, Esparza eta Telletxearen idatziak biltzen ditu liburuak.

Mendi Bizikleta
Ibilaldia
Beti Gazte elkarteak
antolatuta, Mendi Bi-
zikleta Ibilaldia eginen
da irailaren 17an. Ki-
rolariek bi ibilbide iza-
nen dituzte aukeran,
40batkilometrokoa lu-
zeena eta 30 bat kilo-
metrokoa laburrena.
09:00etan hasiko da
ibilaldiaeta izenaaitzi-
netik (kirolprobak.com
atarian) edo egunean
berean ematen ahal
izanen da.

Irlandarrekin
topaketa
Nafarroa Oinezen bai-
tan, Euskal Herria-Eire
Topaketa antolatu du-
te larunbat honetara-
ko, irailak 9. 09:00etan
abiatuta, mendi ibilal-
dia eginen dute Lesa-
katik Berara eta Bida-
soko trenbidetik pasa-
ko dira. 11:30ean San
Migelzubianirlandarrei
ongietorria eginendie-
te txalaparta eta tobe-
ra doinuekin, eta han-
dik, txistulari eta trikiti-
larien laguntzarekin,
Berara joanen dira ka-
lejiran. 13:00etan joan
den asteburuan egite-
koa zen Trenbide(o)a
lehiaketako bideo-la-
nakaurkeztuetasariak
banatuko dituzte La-
biagaIkastolan.Eguna
borobiltzeko,14:30ean
kantu bazkaria antola-
tu dute Altzateko fron-
toian.Bazkarirakotxar-
telak Izarraokindegian
eta Tantirumairu Ikas-
tolanerosdaitezke,eta
Beran, Puri-Enean eta
Labiaga Ikastolan.

� FLASH



karpa desmuntatu eta
zubi ingurua txukundu-
ko dute bestari akabe-
ra emateko.
Aipatu, irailaren14ko

afariraedo24kobazka-
rira joan nahi duenak
948 635134 edo 948
635110era deitu behar
duela irailaren 10a eta
17a baino lehen.

Turismo bulegoa
Urtero bezala, turis-

mobulegoazabalikegon
da udako hilabeteetan.
Jendeaunitzhurbilduda
informazio eske eta in-
guruan zer ikus daite-
keengomendiobila.Bar-
tzelona,MadriletaValen-
tziatiketorridajendege-
hien, nahiz eta Euskal

Herrikoturistakereegun-
pasaegindutenherrian.
Orokorreandeneihe-

rriaaunitzgustatzenzaie,
etaelizabarrenetik ikus-
teko aukera izatea, ber-
takoproduktuakeroste-
koaukeraizateaetaerre-
ka freskoetan baina-
tzeko aukera edukitzea
ere bai.
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ETXALAR

Azken
prestaketak
bertzerik ez
dira falta

Irune ELIZAGOIEN
Irailaren 16 eta 17ko

emanaldiak 15:30ean
hasiko badira ere, an-
tolatzaileek lehenago
joateko gomendioa
eman dute azken ordu-
ko jende pilaketak eta
arazoak ekiditeko. Pla-
zan ostatua egonen da
etabertanbazkaldueta
afaltzekoaukera izanen
da bi egunetan pasto-
rala hasi aitzinetik eta
ondotik.Pastorala jarrai-
tu ahal izateko liburux-
kak ere salgai egonen
dira plazan bortz euro-
tan.Sarreraksalgaidau-
de eta hemendik aitzi-
neko azken berriak sa-
resozial edotaweborri-
arenbidezemanendira.

Urritzokietako
bestak
Bertze urte batez,

Urritzokietako auzota-
rrekSantaKrutzbestak
antolatudituzte.Aurten-

goanpastoraladelaeta,
Asaua aste bat gibele-
ratu dute eta irailaren
24an izanen da.

IRAILAK 14, ORTZEGUNA
11:00etan txupina-

zoa botako dute Sain-
duneko zubian eta
12:00etanmeza izanen
daSantaKrutzermitan.
Ondotik,auzotarrekha-
maiketakoa eskainiko
dute. 18:00etan txoko-
late-jana izanendaSain-
duneko zubian eta
21:00etan zingar jatea
auzotarrentzat.

IRAILAK 24, IGANDEA
12:00etakomezaren

ondotik,auzokotrikitila-
riakkalejiran ibilikodira.
14:00etan Asaua egi-
nen dute Sainduneko
zubianetaondotik,mus
eta partxisean ariko di-
ra.17:30ean jokoakegi-
nendituzteeta18:30ean
erromeria izanendaEli-
zagoien Ahizpen esku-
tik.21:00etanafariaegi-
nen dute eta trikitilariek
afalondoaalaitukodute.

IRAILAK 25, ASTELEHENA
09:00etan gosaldu

ondotik, antolatzaileek

KULTURA � IRAILAREN 16AN ETA 17AN

Urduritasuna
nabari da herrian
pastoralaren
egun haundiak
hurbiltzean

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN
Azken prestaketetan ari dira pastoralean.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bestak giro paregabean
Bertze urte batez giro ederrean joan dira Andremari bestak. Orokorrean egu-
raldia lagun izan da eta jende aunitz hurbildu da bestetako ekintzetan parte
hartu eta hauetaz gozatzera. Inoiz ez bezala, aurten, azken eguneko Asauko
txartel guztiak agortu ziren eta jendea txartelik gabe gelditu zen. Nabari da ur-
tetik urtera indar gehiago hartzen ari den besta dela.
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ARANTZA

Herri-kirolak,
bazkaria eta
dantzaldia
izanen dituzte

Nerea ALTZURI
Dena prest dute

Eguzkialdeaauzoan.La-
runbathonetan, irailak9,
auzotarrek besta eguna
prestatu dute hondarre-
ko urteetan bezala eta
besta guneari azken
ukituak ematen ari dira
egun hauetan.
12:00etan altxaferoa

botazhasikodituztebes-
tak. Ondotik, herri-kirol
saioa izanen da eta tar-
tean, sokatiran erreban-
txa. 14:00etan bazkaria
eginendute eta arratsal-
dez Beñat Mitxelena eta
FernandoOtanomusika-
riekin dantzaldia izanen
da. Pintxoak ere izanen
dira ilunabarrean.
Eguna osotua da eta

ederki pasa!

Ikasturte berria
Irailarekinbatera,ber-

tze ikastetxe aunitzetan
bezala, abian da ikas-
turteberriaherrikoesko-
lan. Irailaren lehenean
hasi dute irakasleek eta
aste honetan, berriz,
udako oporren ondotik,
ikasleekereabiatudute
ikasturtea. Hamar ikas-
le berri hasi dira, horie-
tatik bat 4 urtekoen ge-
lan sartu dena, Itsaso,
etabertzebederatziak3
urtekoen gelan daude-
nak: Beñat, Jare, Juri,
Oier, Izei, Ioritz, Inge,Lar-
raitz eta Izaro.
Hilabetehonetangoi-

zez bakarrik izanen dira
eskolan eta jantoki zer-
bitzua ere izanen dute.
Pelle-TtikiHaurTxo-

koan ere aste honetan
hasi dute ikasturtea.
Etxekotze prozesuare-
kin, lau haur hasi dira:
Ibai,Maren,Kattalineta
Xuban.

KULTURA � IRAILAREN 9AN

Urteroko besta
antolatu dute
Eguzkialdeko
auzotarrek
larunbat honetan

ARGAZKIA: AITZIBER ALBERDI

Oihana eta Jonen emanaldia
Aterpekoterrazanegindakoudakokontzertuendenbo-
raldia borobiltzeko, Oihana Amoros eta Jon Mazizior
herritarrekemanaldiaeskainizutenabuztuaren25ean.

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA, MAIXE OSKOZ, IGOR UGALDE.

Heldu den urte arte, bestak!
MentxuPeñaalkatearenetaIdoiaAltunabestatakokartel irabazlearenhitzenondotik,
AranibarkoJoxeMariOrdokietaEguzkialdekoSimonenbordakoXalbadorMadaria-
gakbotatakoaltxaferoekinhasizirenbestakabuztuaren14koeguerdian.Lauegunez
ekitaldi azkarki izandu ziren: dantzari gaztetxoen emanaldia, dantza luzea, herri
bazkaria, elkartasun afaria, haurren herri lasterketa, jokoak, puzgarriak, buruhandi
eta erraldoien kalejira, pilota partidak, herri kirolak, plazakomusika giroa, kantu-po-
teoa, bertso saioa, auzoetako afariak... Ortziralean, atseden ttiki bat hartu eta la-
runbatean, abuztuak 19, urteroko hitzordua izan zen Arantza Rock-ekin. Egun gu-
ziko besta antolatu zuen Gazte Asanbladak. Eguerditik hasita, giro paregabea izan
zen: aperitifa, bazkaria, Polekelekerekin kalejira... Arratsean kontzertuak izan ziren,
eta tarteanboletoenzozketa:Aterpe,Pabloenea,Primi etaBurlada jatetxeetanotor-
duak zozketatu zituzten eta hauek izan ziren zenbaki sarituak: 601, 1.264, 991 eta
1.345. Sarituek hilabete bateko epea izanen dute agertzeko. Antolatzaileek eske-
rrak eman nahi dizkiete lagundu duten guztiei eta Arantza Rockera hurbildutakoei.
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IGANTZI

UTZITAKO ARGAZKIA

Nerea Begino Mendiburu herritarraren
argazkia saritu dute
Baztanen egiten den pirinioar behi-azienda lehia-
keta enkante nazionalak 30. edizioa beteko du
udazken honetan. Aitzakia horrekin, lehen aldiz pi-
rinioar behi arraza eta bere ingurua izeneko argazki
lehiaketa egin dute. Abuztuaren 3an jakinarazi zi-
tuzten saridunak eta 400 euroko lehenbiziko saria
herriko Nerea Begino Mendibururen Birramona
argazkiak eskuratu du.

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Piedadeko auzotarrek besta eguna
izanen dute irailaren 9a
Bazkaria
eginen dute
Iñarreko
gainean

TTIPI-TTAPA
Ohiturari eutsiz, Pie-

dadeko besta ospatu-
ko dute auzotarrek la-
runbat honetan, irailak
9. Beti bezala, bazkaria
eginen dute Iñarreko
gaineko aldean, betie-
reeguraldiak laguntzen
badu.

Ikasturte hasiera
eskolan
Udako oporrak bu-

katuta, asteazken ho-
netan itzuli dira ikasge-
leraherrikoeskolanha-
sidiren52 ikasleak.Ho-
rienartean, laudiraaur-
ten lehenbizikoaldizes-
kolara joanen diren hi-
ru urteko haurrak: Xu-
ban, Maddi, Alaitz eta
Markel.
Jantoki zerbitzua ere

ikasturtearekinbateraha-
siduteeskolan,etaekai-
nera bitarte bertan baz-
kaltzeko aukera izanen
dute neska-mutikoek.

Bestetako
prestaketak
Sanmigeletakopres-

taketekereaitzinerase-
gitzendute.Aurtenbes-
tak irailaren 28tik urria-
ren 1era izanen badira
ere,betibezala,aitzine-
ko asteburuan ere iza-
nen dira ekitaldiak, irai-
laren 23an eta 24an.
Egitarauaren inguru-

ko xehetasun gehiago
Ttipi-Ttaparen hurren-
goalean izanenbaditu-
zue ere, jakin, irailaren
23an,bakarrizketa-afa-
ria eginen dela Bara-
tzondon eta joan nahi
duenak txartela irai-
laren 17a baino lehen
hartu beharko duela La
VillanetaBibiden.Zizka-

mizkak, zopa, oilasko
errea,postrea,kafeaeta
kopa 20 eurotan sartu-
ko dira. Bertzalde, ba-
karrizketan ariko dena
El Hormiguero saioko
gidoilaria izanen da.
Saio erdia euskaraz eta
bertze erdia gaztela-
niaz eskainiko du.
Bertzalde, besteta-

ko herri bazkaria urria-
ren 1ean eginen da Ba-
ratzondon, 14:00etan.
Sagardotegiko menua
eskainiko dute eta ho-
rrez gain, Sustrai Coli-
naetaAndoniEgañaari-
kodirabertsotan.Txar-
telak La Villan eta Bibi-
denerostenahal izanen
dira 28 eurotan, iraila-
ren 24a baino lehen.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urteak badituzte Piedadeko auzotarrek besta hau ospatzen.
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Txartelak
Fonda edo
Bustitzen

Maider PETRIRENA
Ulibeltza Elkarteak

besta egun polita anto-
latudu irailaren16rako,
larunbaterako.Goizeko

10etan mus txapelke-
tarekin emanen diote
hasieraegunari, 14:00e-
tan bazkaria eta ondo-
tik musika izanen dute.
Txartelak33eurorentru-
ke eros daitezke Fonda
ostatuan, irailaren 11ra
arteetaBustitzen iraila-
ren 3ra arte.

OSPAKIZUNA � BAZKARIA, MUSA ETA MUSIKA

Ulibeltzak
elkarteko besta
irailaren 16an
ospatuko dute

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JOSETXO APEZTEGIA, AITOR IBARRA, IRUNE AGUIRRE ETA MAIDER PETRIRENA

Ezin hobeki joan dira herriko bestak
Eguraldi ederrarekin eman zioten hasiera bestei abuztuaren 10ean. Suziria bota
baino lehen kartel lehiaketako sari banaketa egin zuten eta haurretan Beñat Iriar-
te eta helduetan Bixente Ibarra izan ziren irabazleak. Pilar Martinezek bota zuen
suziria, 39 urtez herrikomedikua izan delako eta omenaldi ttiki bat ere egin zioten.
Abuztuaren 11n gaiteroen argi soinuekin hasi eta ondotik meza nagusia izan zen.
Dantzariek ere urteroko emanaldia eskaini zuten eta akitutakoan luntxa. Arratsal-
dean parte-hartze haundia izan zen toka, aitzur eta zartagin tiraketan. Hauek izan
ziren sailkapenak: Tokan (1.Maialen, 2. Adela eta 3. Oier), Zartaginarekin (1. Agur-
tzane, 2. Edurne, 3. Txus) eta aitzurrarekin (1. Aritz, 2. Daniel eta 3. Mikel). Ondo-
tik Txamukos taldearekin dantzan eta kantuan ibiltzeko aukera izan zen plazan,
akitutakoan su artifizialak eta kontzertuak. Larunbatean kirolak hartu zuen prota-
gonismoa, Ulibeltza Elkarteak antolatzen duen Herri Krosa, Ramon Latasa sari-
keta eta zumba saioarekin. Igandean, berriz, peñen eguna izan zen eta eguraldia
lagun, giro aproposa izan zen ura ura eskean ibiltzeko. Sukaldaritzako trebezia
ere erakutsi zuten herritarrek: tortilla txapelketa JuanaMari Mariezkurrenak iraba-
zi zuen eta postreena Ander Apeztegiak. Ondotik pintxo eta sagardo dastaketa
izan zen eta giro paregabea. Bestei bukaera emateko haurrak jokulandiaz goza-
tzeko aukera izan zuten eta mus txapelketa ere izan zen Ulibeltzak elkartean. 21
bikotek parte hartu zuten eta Niebes eta Koro izan ziren irabazleak.

ARGAZKIA: M.PETRIRENA

Partaidetza handia VI. Kronoigoeran
Abuztuaren 5ean jokatu zen Arretxekobordako kro-
noigoera. 28 haur koxkorrek parte hartu dute aurten
eta zaletasuna mantentzeko 3 kasko zozketatu di-
tuzteberaienartean.HelduetanlasterkaLeireSanzbe-
rro eta lñigo Arrieta izan ziren irabazleak. Bizikletan
emakumezko bakarrak parte hartu zuen Bitxori Jua-
nikotenak, eta gizonezkoetan berriz ere lehenengo
postua Xabier Irazokik lortu zuen bere errekorra ho-
betuz. Ezin ahaztu beteranoak ere, tartean zen be-
rriz ere EstebanMaritxalar. Zorionak denei eta eske-
rrak antolatzaileei.



Jangela
zerbitzua
hasieratik
eskainiko dute

Marga ERDOZAIN
Irailarekinbateraikas-

geletaraitzultzekoordua
ailegatu da gure ikas-
tetxeetanarikodiren500
ikaslebainogehiagoren-
tzat.GoiztiarrenakAskin
HaurEskolakoakizanen
dira, irailaren5eanman-
talak jantzi eta ikastur-
teari hasiera emanda.
Ondotik, irailaren 6an
haur eta lehen hezkun-
tzetako ikasleek eta
DBHko ikasleek ikasge-

lak beteko dituzte. Aur-
ten ikasturtehasieraba-
teratuaizanda, lehenda-
biziko egunetik jangela-
ko zerbitzua martxan
egonen da.
Ikastetxetako per-

tsianak jeitsiakegondi-
ren bitartean, Udalak
mantentze lan garran-
tzitsuak egin ditu. Aski-
nenpintaketa lanakegin
eta jolastokia handitu
du, berdegunea handi-
tuz. Lan hauetaz gain,
80 leiho berri paratu di-
tuzte San Miguel ikas-
tetxean. Ttikien parke-
an ere itxitura eta ber-
degune bat egokitu da
(bertan arearekin jolas-
tekoparkeaedo txokoa

kokatukoda). Sukalde-
an ere txukunketa eta
elektrizitatean hobe-
kuntzak egin dituzte.
Udaletxeko langileak
etagarbitzaileakerebu-

ru-belarri ibili dira ikas-
gelak eta jolastokiak a-
ttoko-attoko egon dai-
tezen. Lan bikaina egin
duzue,orain irakasleeta
ikasleen txanda da!
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UTZITAKO ARGAZKIA

Ikusmin handia piztu dute laxoa partidek
Uda honetan, laxoa partidek eta entrenamenduek
Bear-zana plaza gune berezia dela erakutsi dute.
Abuztuaren26an jokatuzenDoneztebeko5.Torneoa
eta Almandoz, Etxebeste, Sapuppo eta Belarrak lor-
tu zuten garaipena. Arras giro ona eta jende aunitz
bildu zen plazan. Egun horretan, laxoarekin lotutako
bisita gidatu berezia ere eskaini zuten eta arrakasta
handia izan zuen. Bear Zana plazaren inguruko azal-
penak hartu zituzten, laxoa jokoaren ezaugarriak...
eta finalekopartidaKasinokobalkoitik ikusi ahal izan
zuten. Helduak soilik ez, haur eta gaztetxoak ere go-
goz aritu dira laxoanUdako txapelketan. Orain, uda-
ribukaeraematekotxapelketakofinalakirailaren17an
jokatuko dituzte.

HEZKUNTZA � IKASTETXE GUZTIETAN

Ikasturtea hasi
aurretik hainbat
mantentze lan
egin ditu Udalak

DONEZTEBE

IKA euskaltegian
izen-ematea
2017-18 ikasturteko
matrikula epea zaba-
lik dago irailaren 29ra
arte.Klasepresentzia-
lak edo/eta online edo
autoikaskuntzaren bi-
dezeskaintzendituzte.
Interesatuekeuskalte-
giradeituedoidatzide-
zakete. Ikastaro hau-
ek Malerrekako Man-
komunitatearen la-
guntza dute.

Musika eskolan
matrikula zabalik
AgorretaMusika esko-
lanizen-ematekobiga-
rrenepeairailaren15era
arte egonen da zaba-
lik.Interesatuek11raar-
te636669750telefono-
ra deituz edo esmusi-
doneztebe@gmail.com
helbidera idatzita ma-
trikula egiten ahal du-
te. Irailaren 11tik 15era
Agorretakobulegoaza-
ba l ik egonen da
11:00etatik13:00etara.

Ene Kantak taldea
irailaren 16an
Astonauta emanaldia
eskainikodute18:00e-
tatik aitzinera Kirolde-
gian. Sarrerak 6 euro-
ren trukeerosdaitezke
Donezteben(Ostiz),Eli-
zondon (Pantxika), Le-
sakan(Legarra)etaBe-
ran (Agara).

Basurde Peñaren
besta 16 eta 17an
Larunbatean10:00etan
izenaemaneta12:00e-
tanibilbideaeginendu-
te.Ondotik,herrikoos-
tauetanpoteoanibiliko
dira eta gero baz-
kaltzera joanen dira.
Arratsaldean musika
eta iluntzean poteoa
izanen dute. Igandean
10:00etanibilbideaegin
eta 12:00etan hamai-
ketakoa eginda akitu-
ko dute besta.

� FLASH
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Azken egunean
herri kirol
desafio
inprobisatua ere
izan zen

F. ETXEKOLONEA/I. ZUBIALDE
Momentuhunkigarri-

ak, barreak, erokeriak...
denetarakotokia izanda
aurtengoAmabirjinetan.

Festa bezperan,
LuisMari Esartekaspal-
dianburutanzeukanideia
gauzatu zuen; arbolan
joaldun baten talla egi-
tea. Goizeko zortzi eta
erditakohasi zen lanean
eta arratsaldera arte ari-
tu zen jo eta ke. Gauer-
dian erraz altxatu zuten
arbola eta ondotik, he-
rriko argiak itzali eta jo-
aldunak suziriekin egin
zuten agerraldia plazan,
jaiei hasiera emanez.

Amabirjinegunean,
bost buruhandi eta bi
erraldoienaurkezpenofi-
ziala egin zen. Joaldu-
nen laguntzaz, herriari
buelta eman zieten.Ge-
ro, plazan, Juanita Iba-
rrari omenaldiaegin zio-
ten,aurtengourtarrilean
85urtebetedituenherri-
tarrari.JuanitaKokotxea
etxean jaio zenetaDen-
darinea etxera ezkondu
zen, Pedro Mutuberria-

rekin eta sei seme-ala-
ben ama da. Ohorezko
aurreskua dantzatu zio-
ten eta ondotik Udalak
brodatutakozapiaetalo-
re sorta bat oparitu ziz-
kion. Omenaldiaren on-
dotik, aizkora apustua
izanzenetabertan,herri-
ko bi aizkolari handiren
erakustaldia izan zen le-
henik, Miguel Mindegia
(68urte)etaAntonioJau-
narenarena (62 urte) ha-
in zuzen. Ikusleen txalo
zaparrada jaso zuten bi
aizkolariek.

Hirugarren egune-
an, kros herrikoiak eta
pilota partidek ikusmi-
na piztu zuten eta arra-
tsaldean muserako eta
sukaldaritzarako tartea
izan zen. Hamabi tor-
tilla aurkeztu zituzten
eta irabazleaPetrixenea
etxekogaztetxoena izan
zen, berriz, bigarren
postua, Arantxik esku-
ratu zuen. Lehenbiziko
postre lehiaketan 13
postreaurkeztuzireneta
lehendabiziko postua
Loretok irabazizuen,bi-
garren postre goxoena
Antxonirena izan zen.

Laugarren egune-
an, haurrak izan ziren
protagonistak eta bes-
ten azken egunean,
herriarenegu-
na izan zen.

Festek inprobisaziora-
ko tartea ere uzten du-
tela erakutsi zuten he-
rritarrek,egitarauanha-
lakorik jartzen ez bazu-
en ere, guraso eta gu-
raso ez direnen artean
herri kirol saioaeginzu-
ten eta. Gaueko ordubi
terdietan, Antonio Jau-

narenaaizkorahartueta
arbolarikoskaegitenha-
si zen,MarkosJuaniko-
rena eta Pello Santes-
tebanek arpanaz arbo-
labotatzenakitzeko.Ar-
bola bitan moztu eta
bizkar gainean hartuta
plazatik atera zuten,
besteibukaeraemanez.

Heriotza
Festa ondorenak,

izan du gazit ik ere.
Abuztuaren 19an, 101
urterekin, Tomasa Go-
rosterrazuEzkurra,Do-
mintxenea etxekoa
gure artetik joandaeta.
Goianbegoetadolumi-
nak familiari.

BESTEN ERREPASOA � ABUZTUAREN 14TIK 18RA

Arbolaren
bueltan festa
giroa nagusitu
da herrian

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Abuztuaren 14tik 18ra ez zen aspertzeko tarterik izan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Tallon-Gavarnie ingurura ateraldia egin dute 14 herritarrek
Azken urtetako ohiturari eutsi eta festa aurretik mendiko oinetakoak jantzi zi-
tuzten14herritarrek.Tallon-Gavarnie inguruabisitatu eta ongi egin zutenbuelta.

Ba al zenekien
ZubietakoDantzaLuzeaberreskuratzekoasmoa
dagoelaetaEuskararenEguneandantzatu. Igan-
dero17:00etaneginendiraentseguakherrikoes-
talpean. Animatu zaitezte!

?
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Kañamares eta
Mindegia nor
baino nor ariko
dira aizkoran

Arkaitz MINDEGIA
Irailaren 23an Joal-

dunenEgunaospatuko
dute Iturenen. Goizetik
gauera arte, ongi pasa-
tzeko aukera izanen

da.10:00etan joaldunak
eta herriko trikitilariek
ibilaldiaeginenduteba-
serriz baserri. 14:00 al-
dera Julen Kañamares
eta Mieltxo Mindegia-
renartekoaizkoraapus-
tuahasikodaetaondo-
tik, Jon Maia eta Aitor
Mendiluze bertsolarien
saioazgozatzekoauke-
ra izanen da. 15:00 al-
derabazkaria izanenda

herriko plazan eta arra-
tsaldez eta gauezSala-
berriren eskutik dan-
tzaldia.

Ikasturte berria
Aurten 6 neska-mu-

tikoberrihasikodira Itu-
rengoPulunpaeskolan.
NereaAltxu,Mairi Irigoi-
en, Anuk Erregerena,
Mara Mariezkurrena,

Aitzol Vera eta Irati Pe-
rurena.

Pandereta eta
trikitixa ikastaroa
Oporren ondot ik

martxan jartzeko ordua
daetaMendaur trikitixa
eskolakdagoeneko ire-
ki du pandereta eta tri-
kitixanapuntatzekoma-
trikulaepea. Irailaren9a

baino lehen eman be-
harkoda izena. Ikastur-
teaurrianhasietamaia-
tza bitarte izanen da.

Bestetako bilerak
Hilabeteparebat fal-

ta bada ere dagoeneko
Aurtizkobestetakoegi-
taraua prestatzeko bi-
lerak egiten hasiak dira
herriko gazteak.

OSPAKIZUNAK � URTEROKO HITZORDUA

Joareen pulunpa
soinuak nagusi
izanen dira
irailaren 23an

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Haur, gazte zein helduek gozatzen duten eguna izaten da.



Maia eta
Arzallus
bertsolariek
girotuko dute
igandeko herri
bazkaria

TTIPI-TTAPA
Hiruegunekobestak

antolatu dituzte Oizen.
Irailaren 8tik 10era arte
kirola, musika, jan eta
edanak, dantzak... iza-
nen dira nagusi plazan
eta ostatuan:

ORTZIRALEA, IRAILAK 8
•11:00Altxaferoakbes-
teihasieraematekoeta
ondotikkarrikarronda.
• 11:30 Meza nagusia
etaondotik luntxaHe-
rriko Ostatuan.
•Goizezetaarratsaldez
puzgarriak.
• 17:00 Pilota partidak
herriko gazteen arte-
an. Akitzeko, Grand

Prix-a.
• 21:00 Zopak Herriko
Ostatuan.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Franzisko
akordeoilariarekin.

LARUNBATA, IRAILAK 9
• Goizean karrikarron-
da trikitilariekin.
• 11:30 Mus txapelke-
ta Elkartetxean.
• 12:30 Herriko gazte-
en arteko Laxoa par-
tidak.
•Goizezetaarratsaldez
puzgarriak.
• 17:00Haur jokoaketa
txokolate jana.
• 21:00 Patata tortilla
lehiaketa eta herrita-
rren arteko afaria.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldia Xarma tal-
dearekin.

IGANDEA, IRAILAK 10
• Goizean karrikarron-
da trikitilariekin.
• 12:00 Aizkora apus-

tua:Beintza-Labaien-
go Jesus Etxeberria
eta Migel Angel Etxe-
berria, Zubietako Pa-
laxio eta Ezkurrako
Moises Gogortzaren
kontra.
•Goizezetaarratsaldez

puzgarriak.
•Eguerdianherribazka-
ria bertsolariekin (Jon
Maia eta Amets Arza-
llus).
• Bazkal ondotik toka
txapelketa.
• 21:00 afari herrikoia

Elkarteko kideek an-
tolatuta.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldia Salaberri
musikariaren eskutik.
• Gauerdian bestak
heldu den urtera arte
agurtuko dituzte.
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OIZ

BESTAK � IRAILAREN 8TIK 10ERA

Amabirjinaren
egunean hasi
eta besta giroa
asteburuan

UTZITAKO ARGAZKIAK
Herritarrak izanen dira protagonista bertze urte batez.
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ERATSUN

Bankako
abeslariek eta
Segurolaren
txisteek girotuko
dute herri
bazkaria

TTIPI-TTAPA
Irailaren7tik11raos-

patukodituzteEratsun-
gobestaketa iazkoegi-
tarauari egunbatgehia-
go gehituz bost egune-
ko proposamen doto-
rea osatu dute.

ASTEAZKENA, IRAILAK 7
• 21:00 pesta bezpera-
ko afaria.

OSTEGUNA, IRAILAK 8
• 09:00 Txupinazoa eta
diana.
• 11:30 Meza nagusia
eta ondoren luntxa
herriko plazan.
• 12:30 Aizkora apus-
tua: Oier Kañamares
eta Migeltxo Minde-
gia, Ander Erasun eta
Palaxioren kontra.
• 18:00 Lau t’erdiko pi-
lota partidak: Olaizo-
la I.a eta Otxandore-
na, Olazabal eta Es-
kuderoren kontra.

•Gauezetaarratsaldez
dantzaldiaOihanaeta
Oihana soinujoleekin.

OSTIRALA, IRAILAK 9
• 11:00 Mus txapelke-
ta eta sari banaketa.
•Goizezetaarratsaldez
haurrentzako jokoak.
• 18:00 Berdintasuna-
ren aldeko zumba
saioa.
•20:00PuroRelajoma-
riatxi taldearenkantal-
dia.
• Gauez dantzaldia En-
dara DJ-aren eskutik.

LARUNBATA, IRAILAK 10
• 12:00 Etxez etxe ka-
lejira Ilunberriko txa-
rangarekin.
• 14:00 Herri bazkaria
Bankako abeslariekin
eta Gillermo Segurola
txiste kontalariarekin.
•17:30JotakVocesNa-
varras taldearenesku-
tik.
• 19:00 Doneztebeko
dantzariak.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaEndaraDJ-
aren eskutik.

IGANDEA, IRAILAK 11
•Goizezetaarratsaldez
puzgarriakherrikopla-
zan.

• 12:00 Tortilla txapel-
ketaetapostre txapel-
keta.
• 13:30 Tortilla eta pos-
tre txapelketaren sari
banaketa.
• 14:00 Paella eta tor-

tilla bazkaria plazan.
• 16:00 Ipuin kontalaria
TxefoetaAnduriñaren
eskutik.
• 18:00 Pilota partidak.
Lau t’erdian: Salabe-
rria eta Apezetxea.

Binakakopartidak:Eli-
zaldeetaOlaizola,Ur-
bieta Gorrotxategiren
aurka.
• Arratsaldez dantzal-
dia Oihana eta Oiha-
narekin.

BESTAK � IRAILAREN 7TIK 11RA

Urteroko
osagaiak pesta
giro borobila
osatzeko

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Haur, gazte zein helduk primeran pasatzeko aukera izanen dute bost egunez.
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ARKUPEAK

Arantzazu,
Gaztela, Lezo
eta Lanzarote
dira hurrengo
bidaiak

Fernando ETXEBERRIA
Zuzendaritzabatzorde-

ko kideek bilera egin zuten
abuztuaren 2an eta bertan
Elkarteko kideentzat ga-
rrantzitsuak diren zenbait
gai landu zituzten.
Eguberrietakoloteriako-

bratzeko iaz izan ziren ara-
zoakkonpondudituztelaja-
kinaraziduteetaCaixaban-
kekoedozeinbulegokema-
nen du aukera. 52.000 eu-
roeditatudiraaurten,40.597
eta 80.143 zenbakiei da-
gozkienak.

Boletinahobetzekohel-
buruarekin Martin Urrutia
Saldiaskoordezkariakzen-
bait proposamen aurkeztu
zituen:azalekoargazkiakez
errepikatzea,orrialdebere-
an jartzea informazioa bi
hizkuntzetan...
Orain arteko bidaia eta

ateraldien balorazioa ere
eginzutenetaemaitzakpo-
sitiboakdira, superabitare-
kin: 1.973 bazkidek parte
hartu dute bidaietan eta
302k mendi irteeretan.

2018KO BIDAIAK
2018ko bidaiak ere ze-

haztudituzteetaurterokoe-
kin batera, badira berriak:
Leon eta inguruak, Teruel,
Albarracin eta Cuenca, Al-
pefrantsesaketakostaldea
eta itsas-bidaia Mediterra-
neoan barna.

GIZARTEA � URTE ERDIKO BALANTZEA

1.937 bazkidek
parte hartu dute
abuztura arteko
bidaietan ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Mendizaleak Urdazubin
Uztailaren 18an 52 mendizale elkartu ziren Urdazubiko plazan Axularren bar-
na ibilaldia egiteko. Bidean milaka urteko haritza ikusteko modua izan zuten.
Loiaran hamaiketakoa egin eta Urbia zeharkatuta Kaminoko borda eta Gaine-
kolanbarnaUrdazubira joanzirenbostorduko ibilaldiaosatuta.OndorenOtxon-
do jatetxera joan ziren bazkaltzera. Parte hartzaileek antolatzaileei eskerrak
eman zizkieten bidea egokitu eta garbitzeko egin zuten lanagatik.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Aralarren San Joakin eta Santa Ana ospatuz
Aitatxi-amatxien patroiak ospatzeko 171 bazkidek Aralar bisitatu zuten uztai-
laren 26an. Gero Gorraizera joan ziren bazkaltzera eta zazpiak arte dantzan
aritu ziren.

Jaione ARIZTEGI
Bertze urteetan

abuztuaren lehen aste-
buruan egiten bazen
ere,aurtengoanhiruga-
rrenean egin da.
Goizean,mendi itzu-

lia egin zuten gazte ba-
tzuk herriko mendietan

barrena, eta ondotik,
bazkaria izanzen.32 la-
gunbilduginenetaegun
polita igaro genuen,
bazkal ondoa trikitixa
eta panderetaz alaitua
izan zen, eta afaria ere
egin zen bertan. Ea ur-
te aunitzez holako eki-

taldiak egiten segitzen
dugun herrian.

Landetxeak beterik
Uda sasoia izanik,

herrian bizitasuna na-
baritzen da, Leurtzako
urtegietara igotzen di-

renez gain, herriko lan-
detxeakbeterik izanbai-
titugu udan, eta erran
beharrik ez dago,bisi-
tarien etorrera horrek
gauza on ezberdinak
ekartzendizkiolaherria-
ri.

Ehiza garaia hurbil
Ehiza garaira hurbil-

tzenarigarelaeta,pres-
taketa lanetan hasiak
dira herriko ehiztariak.
irailaren 2 eta 3an pos-
tuak konpontzenpasa-
tu zuten.

HITZORDUA � ABUZTUKO HIRUGARREN ASTEBURUAN

Leurtzan bazkari
legea egin dute
gazteek

URROZ
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Sari dotoreak
eskuratzeko
aukera izanen
da

TTIPI-TTAPA
Irailaren 12ra arteko

epea dute ERRAN.EUS
-ek antolatzen duen ar-
gazki lehiaketan parte
hartu nahi dutenek.
16 urte baino gehia-

go izanbehar daeta Tti-
pi-Ttapa zabaltzen den
eremuan sortu izan edo
bizi behar da. Gainera,
argazkiek ere eskualde-
an ateratakoak izan be-
hardute, lekuazehaztuz,
eta aitzinetik ezin dute
bertze inon argitaraturik
izan. Koloretan edo zu-
ri-beltzean aurkez dai-
tezke eta 300 px-ko be-
reizmenaeta30x20zen-
timetrokogutxienekota-
maina izan behar dute.
ERRAN.EUS-enartxi-

boan gordeko dira ar-
gazkiaketaantolatzaile-
ak beretzat gordeko du
jasotako lanak argitara-
tzeko eskubidea.
Epaimahaiarensaria,

Haitzalde Landetxean,
Mutrikun, 2 lagunenda-
ko 2 gau eta 2 gosariko
egonaldia izanen da.
Erabiltzaileensariaere

izanen da, Nafarroa Oi-
nezekolotea.Horretara-
ko, ERRAN.EUS-eko
erabiltzaileek bozkatze-
ko aukera izanen dute
irailaren 12tik 26ra arte.
Irabazleak urriaren

5ean jakinaraziko dira
ERRAN.EUSatarian eta
sari-banaketaurrihasie-
ran izanen da. Parte-
hartzaileen artean ere
Donamariako Bentan 2
lagunendako otordua
zozketatuko da.

ARGAZKILARITZA � IRAILAREN 12 ARTE AURKEZ DAITEZKE LANAK

III. Argazki lehiaketa abian da
Erran.eus atarian



Turista
kopuruak
aurreikuspenak
gainditu ditu

Fernando ETXEBERRIA
Iazbainoegunbatge-

hiago iraundute aurten-
gofestek.Etahalareere,
gehiagorako gogoz ge-
ratu omen dira herritar
asko!
Abuztuaren14anbo-

ta zuten festei hasiera
eman zien txupinazoa
etaherritarrenafariaketa
dantzaldiaizanzirenfes-
ten lehenbiziko egune-
ko osagaiak.
Bigarren egunean,

Ortzadardantzataldeak
emanaldia eskaini zuen
eta arratsaldean aizko-
ran saio ederra egin zu-
ten Azurmendi eta Arria
etaRekondoetaMinde-
giak. Dantzarako auke-
ra ere izan zen, goizal-

dekoordubiakarte luza-
tu zen eta musika.
Hirugarren egunean,

mus txapelketan 14 bi-
kotek parte hartu zuten
eta arratsaldean hau-
rrentzako ipuin kontala-
ria izan zen. Laugarren
eguneanhaurrakizanzi-
ren erabateko protago-
nistak.
Abuztuaren 18an, hi-

rugarren mailako aizko-
ratxapelketa jokatuzen:
XubanKañamares,Moi-
ses Gogorza, Jexux
Etxeberria, Emilio Gar-
cia eta Iker Gorriti aritu
ziren lehian.JexuxEtxe-
berria izanzenirabazlea,
XubanKañamaresbiga-
rren eta Moises Gogor-
za herritarra hirugarren.
Josetxo Urrutiak harria-
rekinereerakustaldiaes-
kaini zuen.
Azken egunean herri

bazkaria izan zen fron-
toian eta 150 lagunetik
gora bildu ziren. Bazka-

londoaTxamukosmaria-
txiekgirotuzutenetakan-
tura animatu zenik ere
izan zen.

Turismoa
Aurreikuspenguztiak

gainditu dira udara ho-
netan. Horren erakusle
da udako bi hilabetee-
tan herriko lotarako toki
guztiak beteta egon di-
rela.Estatukoturistaketa
urrutikoak ere izan dira
herrian: Errusia, Holan-
da,Belgika,Frantzia,Txi-
na eta Ameriketakoak.

Ehiztarien bilera
Uzta i la ren 29an

Txantxingorri txabolan
elkartuzirenehizaelkar-

teko kideak. Kontuen
egoera, elkarteko kide-
enbajaetaaltaketaUda-
larekinehizabarrutiaera-
biltzeko baimena 10 ur-
tegehiagorakoberritze-
ko akordioaz hitz egin
zuten, urte horietan
60.000 euro ordaindu-
tzearentruke.Postueta-
ra iristeko bideak berri-
tzea ere adostu zuten.

Ludoteka
Martxan dago herri-

ko ludoteka. Ateak za-
balikditubertarajoanna-
hi duen edozeinentzat.
Bertan arau batzuk be-
tebeharkodiraetasarre-
rakoateanzintzilikatudu-
tearaudia.Ludotekaes-

kola zaharreko beheko
soilairukozatibatean ja-
rri dute eta kanpotik ze-
in barrutik itxura aldatu-
ta dago.Kanpokoaldea
Mikel Valdesek eginda-
ko marrazki ederrak
apaintzen du.
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ERREPASOA � ABUZTUAREN 14TIK 19RA

Giro ederrean
joan dira sei
egunez luzatu
diren festak

EZKURRA

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Ermita berritu dute hainbat herritarrek
Hogei bat boluntariok bi asteburutan egin dituzte ermita konpontzeko lanak. Teila-
tua erabat berritu dute eta aldarea konpondu eta zati batmargotu. Azpimarratu egin
behar da boluntario talde honek herriaren alde egin duen lana.

Fernando ETXEBERRIA
Hainbat urtez Ezku-

rrako berriak eta ar-
gazkiak Ttipi-Ttapa al-
dizkarira bidaltzen ari-
tu ondotik, berriemaile
izateari uztea erabaki
dut. Orain artean, nire
borondate onenarekin
aritu naiz lanean, bida-
litako kronika bakoi-
tzean, herriaren alder-
di positiboak nabar-
mentzen saiatu naiz,

deustarakobalioezdu-
tengaiezkorraketapo-
lemikoak albo batera
utziz.Ttipi-Ttapaesku-
aldean irakurle gehien
dituen aldizkaria dela
jakinda, espero dut
etorkizunean nire tokia
beteko duen norbait
izatea,orainarteanbe-
zala, Ezkurrako herriak
aldizkarian bere tokia
izatensegidezan.Agur
eta betira arte!

Berriemailearen agurra

F. ETXEBERRIA
Iratxoa margotu du Mikel

Valdesek ludoteka atarian.



Jai txakurrarekin
lortu duen
bigarren
garaipena da

TTIPI-TTAPA
Badirudiherrikopes-

tetako Artzain txakur
txapelketa beroketa

egokia izan zela Anto-
nio Alustiza eta Jai txa-
kurrarentzat. Abuztua-
ren 27an Uharte Arakil-
go 50. Artzain Egunean
erakustaldipolitaeskai-
nitaNafarroako17. txa-
pela janztea lortu dute
eta.
Nafarroako txapel-

keta gehien irabazi di-

tuen artzaina da herri-
t a r r a : 2004an e ta
2005ean Argi zakurra-
rek in i rabaz i zuen,
2006tik 2012ra Ttikire-
kin. 2013anTtikirenon-
dorengoakdirenBateta
Jairekin lehenbi postu-
ak lortuzituen.Eta2015
eta2017anJairekin lor-
tu du txapela beltza.
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ARESO

GIZARTEA � UHARTE ARAKILGO 50. ARTZAIN EGUNEAN

17. txapela jantzi du
Alustizak Uharte Arakilen

UTZITAKO ARGAZKIA

Kolorez eta umorez gainezka egin du herriak pestetan
Abuztuaren 14tik 18ra bitartean pesta giroa nagusitu zen herrian. Musika, kirola, dantzak, bazkari eta afariak... jendea plaza inguruan
biltzeko aitzakia izan ziren. Kuadrillen eguna eta jubilatuen eguna izan ziren beste behin ere jendetsuenak, txarangaren erritmora ba-
tean edo bertso doinuan bestean gustura ibili ziren denak. Dagoeneko heldu den urtekoen esperoan daude!

UTZITAKO ARGAZKIA

Antonio Alustiza da Nafarroako txapelketa gehien irabazi
dituena.
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GOIZUETA

Asteazkenetan
12:30etik
15:00era

TTIPI-TTAPA
Goizueta eta Arano-

ko osasun harretaz ar-
duratzen den pediatrak
LeitzakoOsasunZentro-
ko egoitzan ere ematen
du zerbitzua.Orain arte,
asteazkenetan09:00eta-
tik 11:30era egoten zen
Goizuetako kontsultan
eta bertako lanak buka-
tzean joaten zen Leitza-
ra. Abuztuan ordutegi
berriajarrizutenmartxan
eta aurrerantzean as-
teazkenetan 12:30etik
15:00etara egonen da
herrian.

GIZARTEA � ABUZTUTIK AURRERA

Pediatria zerbitzuak ordutegi
berria izanen du

TTIPI-TTAPA
Goizueta eta Arano-
koPrebentzioetaBer-
dintasun Batzordeak
antolatuta,Zukauke-
ratu zuk dantza egin
lehiaketarenbigarren
edizioaeginzutenfes-
ta aurrean. Musika-
ren bidez tratu onak
eta errespetuzko ha-
rremanak zabaltzea
zen ekimenaren hel-
burua: abesti diber-
tigarriak, dantza egi-
teko modukoak, giro
onasortzendutenak,
eta ez erasotzaileak
ez direnak biltzea.
15 lagunekpartehar-
tu zuten eta 92 abes-
ti bidali zituzten, ho-
rien artean 15 errepi-
katuak(Gatibutaldea-
ren Aske maite, aske
bizi abestia sei aldiz
aurkeztu zuten).
Parte hartu zutenen
artean, sariak zozke-
tatu zituzten eta sari-
banaketaabuztuaren
22an egin zuten. Ira-
bazlea Larraitz Sala-
berria izan zen eta
Skakeitan eta Manu
ChaorenLerroHutsen
Artean abestia aur-
keztuta 90 euroko
kontzertu baterako
sarrerak irabazi zitu-
en. Aizpea Uitzik lor-
tu zuen bigarren sa-
ria, Elkar liburu-den-
dangastatzeko30eu-
roko erosketa txarte-
la, Vull taldearen Zoo
abestiaren alde egin-
da eta Elena Gartzi-
ak A quien le impor-
ta abestiarekin hiru-
garren saria, Elkar li-
buru-dendan gasta-
tzeko30eurokoeros-
keta-txartela.

GIZARTEA

‘Zuk aukeratu
zuk dantza
egin’ lehiaketa
arrakastatsua
izan da

ARGAZKIAK: F. LOIARTE

Umore onean hasi eta bukatu ziren fiestak
Auroroak eta umeen egunarekin piztu ziren herrian festarako lehen txinpartak eta txupinazoa lehertu on-
dotik hasi zen bost eguneko eromena. Txupinazoak gazte egunarekin bat egin zuen eta desapiyoan giro
polita sortu zen. Pilota partidak, dantzariak, erraldoi eta buruhandien irteerak, sagardo egunak, bakailao
lehiaketak... urteroko arrakasta izan zuten. Eta umore onean hasitakoa, Umore Ona Peñaren egunarekin bu-
katu zen. Abuztuaren 18an eta azken traka indartsu batekin, hurrengo urtera arte agurtu zituzten fiestak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Artikutza jendez lepo abuztuaren 28an
Urteroko ohiturari hutsik egin gabe, jendetza bildu zen Artikutzan San Agustin
egunez. Batzuk oinez eta besteak kotxez joan ziren bertara eta bai batzuek eta
bai besteek, egun-pasa polita egiteko aukera izan zuten artisau postuetan zer-
bait erosi, pilota partidak ikusi eta erromerian dantzan arituz.



Irrintzi
txapelketa
antolatu dute
estreinakoz

JM BARRIOLA
Plazaola Partzuergo

Turistikoak eta Udalak
elkarlaneanantolatudu-
te Talo Eguna irailaren
17rako.Goizeko hama-
rretan irekiko da azoka
eta bertan artisauen
postuak, taloarekin ze-
rikusiaduten lanabesak
etazenbait langintzazu-
zenean ikusteko auke-
ra izanen da. Horiekin
batera, tresna zaharrak
eta baserriko zenbait
animalia ere plazaratu-
ko dituzte eta txikienek
gurdian ibiltzeko auke-
ra ere izanen dute. Vi-
llabona eta Saralegi ta-
logileekereezdiotehu-
tsik eginen urteroko hi-
tzorduari eta goiz eta
arratsaldez, taloak egi-
ten ariko dira. Taloak
egiten ikasteko tailerra
ereantolatudute4eta14
urtebitartekoentzateta
eskualdeko talo lehia-
keta eta pintxo lehiake-

taere izanendira.12:00
etanerakustaldia izanen
da plazan eta azokan
erosketakegitendituzte-
nen artean bertako pro-
duktuekinosatutakosas-
kibatenzozketaereegi-
nen dute. Gainera aur-
ten estreinakoz irrintzi
txapelketaereizanenda.
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LEITZA

ARGAZKIAK: E. IRAOLA

Jendetza bildu da plazan santiburtzioetan
Abuztuaren 10etik 15era ospatu zituzten santiburtzioak eta eguraldi onak la-
gunduta eta asteburua tarteko, aspaldiko jendetsuenak izan ziren. Abuztuaren
11koEzpatadantzariekurteroko ikusminapiztuzutenetaabuztuaren13ko Igua-
ladako Castellersak ere plaza jendez bete zuten.

OSPAKIZUNAK � GOIZ ETA ARRATSALDEZ

Taloaren bueltan egun osoko
pesta irailaren 17an

TTIPI-TTAPA
Urriaren 10ean,

azaroaren 10ean eta
abenduaren 12an
NortasunAgiriNazio-
nala berritu edo egi-
teko aukera eskaini-
ko dute Leitzan. Al-
dez aurretik ordua
hartzeaezinbestekoa
izanen da eta horre-
tarako interesa dute-
nek 948012012 tele-
fonora deitu beharko
dute eta izena eman.
Txanda bakoitzean
gehienez 35 lagune-
ko zerrenda eginen
duteetazerrendabat
osatzen denean hu-
rrengo txandetarako
hitzorduak ematen
hasikodira. Pasapor-
tea ezinen da hitzor-
du hauetan berritu.

GIZARTEA

Nortasun agiri
ofiziala egin
edo berritzeko
aukera izanen
da herrian

PLAZAOLAKO MARATOIA ETA MARATOI ERDIA

Korrikalariek hitzordua dute Plazaolan
iraileko hirugarren igandean

JM BARRIOLA
Irailaren 17an, igandea, Plazaola-

ko maratoia eta maratoi erdia joka-
tuko dira. Bi probetan iazko ibilbidea
errepikatuko dute, hau da, maratoia
Lekunberritik abiatuko da eta 42
kilometroren ondotik Andoinen iza-
nen dute helmuga. Maratoi erdian
eginen dutenak, aldiz, Leitzatik abia-
tu eta Andoaingo plazara arte, 26
kilometroko ibilbidea osatu beharko
dute. Ibilbide osoa Plazaolako Bide
Berdean barna eginen dute. Irailaren
12ra arte egonen da izena emateko
aukerawww.maratonviasverdes.com
web gunearen bidez.
Lasterketa hauen bidez bertako

ingurunearen promozioa eta ezagu-
tza ere bultzatu nahi dituzte. Inguru-
ko udalak eta beste hainbat entitate
ari dira elkarlanean eta dortsalen

zozketa, alojamenduetako promo-
zioa eta beste zerbitzuen bitartez,
inguruan dagoen eskaintzaren berri
emanen dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Garai bateko trenbidetik barna eginen dute
korrika.
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BAZTAN

Herrian bertan
gastatzeko
1.000 euroko
saria da

TTIPI-TTAPA
Udan atsedenerako

tarte guti izanduteBer-
tanBaztanmerkatarieta
ostalaritzaelkartekoki-
deek.Abuztuaren 5 eta
12an antolatutako Ber-
tan egunarekin batera,
zozketabereziaantola-
tu zuten abuztuaren
5etik 12ra bitarte eros-
ketak egin dituzten be-
zeroak sarituz.
Abuztuaren 23an

egin zuten sari banake-
ta eta Uharten bizi den
Miren Labayen izan da
irabazlea.Elkartekozu-
zendariareneta idazka-
riaren eskutik jaso zu-
en egun borobilaz go-
zatu ahal izateko bono
sorta. Horretaz gain,
Baztango zaporeak el-
karteko kideen eta arti-
sauen produktuekin
osatutako loteak eta
aseguru baterako 100
eurokodeskontua lortu
ditu irabazleak.

SARI-BANAKETA � ABUZTUAREN 23AN

‘Bertan egun borobila’ saria
banatu du Merkatari Elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertan Baztan Merkatari elkarteko ordezkariek eman zioten saria irabazleari.

ARGAZKIA: ONDIKOL.

Blues doinuak ekarri ditu Elizondora Txuri ta Beltz festibalak
Festibalaren bigarren edizioa egin zen abuztuko hirugarren asteburuan eta ikusle
aunitz hurbildu ziren zuzeneko musikaz gozatzera.

Iruritako Dantzari
Eguna 16an
Iruritako karrikak dan-
tzariz beteko dira irai-
laren 16an, 18:30etik
aitzinera.

Margo ikastaroko
lanak ikusgai
Kanpoko margo ikas-
taroen ikasleen lanak
ikusgai jarridituzteAriz-
kuneneaKulturEtxeko
lehenengo solairuan
irailaren 10era arte.

Artearen Ibilbidea-
ren azken txanpa
Bertze urte batez, Ar-
tearenIbilbideariesker,
margolan eta eskultu-
renerakustoki izandira
Baztangohainbatbaz-
ter. Erakusketa gehie-
nakitxiakbaldinbadira
ere,oraindikbadaauke-
raElizondon.AnaMari
Marinenmargoakiraila-
ren 17ra arte Bergare-
neanikusgaiegonendi-
ra egunero. Jose Luis
Alzugarairen margoak
JaimeUrrutiakarrikako
3.zenbakianegonendi-
ra hilaren 17ra arte, or-
tzegunetik igandera.

Piriniar arrazako
behien lehiaketa-
enkantea
Irailaren23aneta24an
eginen da aurten 30.
edizioa beteko duen
lehiaketa-enkatea.

� FLASH
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Paella eta
zikiro jateko
txartelak
irailaren 10era
arte egonen
dira salgai

TTIPI-TTAPA
Irailaren 13tik 17ra

arte ospatuko dituzte
E lbe teko bes tak .
Mahaiaren bueltan bil-
dutabaztanzopak,pae-
lla jana, zikiroa... izanen
dituzte etamusikak ere
toki nabarmena izanen
du.

ASTEAZKENA, IRAILAK 13
•18:30Txupinazoabo-
tako dute eta japo-
niar bonbak.
• 19:00-21:00Hauspo-
lariek taldearekindan-
tzaldia.
• 21:00 Baztan Zopak
Joxe Angelek girotu-
ta.
•00:00Txopogoratzea.
• Ondotik, Joxe Angel
Posadan.

ORTZEGUNA, IRAILAK 14
• 09:30 Dianak.
• 11:30 Meza nagusia.
• Ondotik luntxa.
•16:00-19:00Haurren-

dako Puzgarriak eta
trena.
• 17:00Mus eta partxis
txapelketa.
• 19:00-22:00Hauspo-
lariek taldearekindan-
tzaldia.

ORTZIRALEA, IRAILAK 15
• 09:30 Dianak.
• 14:00Haurrenbazka-
ria Posadan (izen-
emateaPosadanegin
behar da).
• 14:30 Paellada fron-
toian eta postre lehia-
keta. (TxartelakPosa-
dan salgai irailaren
10era arte)

• Ondotik Grand Prix.
•16:00Aurpegimargo-
lariak eta zumba hau-
rrendako.
• 18:00 Txokolate ja-
na.
• 20:00 Ttikien txopo-
goratzea.
• 21:00 Zingar jatea.
•Ondotik, herriarenda-
ko sorpresa.
• 23:30-01:00 Txamu-
kos taldearen eskutik
mariatxiak.
• 01:00 Piruleta DJa.

LARUNBATA, IRAILAK 16
• 09:30 Dianak.
•14:30ZikiroaFranxix-

ko soinulariak alaitu-
rik. (Zikiroko txartelak
Posadan, Juli eta Ka-
rrika ostatuetan ego-
nen dira salgai iraila-
ren 10era arte).
• 21:30 Zingar jatea.
• 22:00 Zozketa.
• 23:00-02:30 Gozo-
Gozo Taldearek in
dantzaldia.
• 02:30 Tirri&Tery Jai
Alai Guateque.

IGANDEA, IRAILAK 17
• 09:30 Dianak
• 14:00 Karrikaxarreko
Bazkaria.
• 18:00 Baztango Dan-
tzariak.

BESTAK � IRAILAREN 13TIK 17RA

Ttikienek ere txopoa goratuko dute
Elbeteko bestetan

BAZTAN



30 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 693 zk.

2017.09.07

BAZTAN

Lur-jabeak eta
Gobernuko eta
Udaleko
ordezkariak

TTIPI-TTAPA
Orain urte eta erdi

Udalakabiaturikogogoe-
taldiari jarraikiz Anizen
urrats berria emandute.
Abuztuaren 11n Anizko
lurren jabeekin batzarra
eginzutenMikel Imazek,
Nafarroako Gobernuko
nekazal azpiegituretako
arduradunak, eta Juan
Kruz Iriartek, Baztango
Udaleko nekazaritzako
etamendietako zinego-
tziak.
Harat hurbildutakoei

kontzentrazio partzela-
rioak zer dakarren azal-
duzien Imazek;zerpau-
soemanbehardireneta
bakoitzari nola eraginen

liokeen. Herritarren gal-
derei erantzunez, herri
ingurukolururbanizaga-
rriak kontzentraziotik
kanpo geldituko zirela
erran zien. Kontzentra-
zio partzelario prozesua
nekaza l e txa ldeen
%70aren babesarekin
hasten ahal da. Anizen
nahiko aldekoak dira,
horregatik, aipatu neka-
zaletxaldeenbabesaes-
kuratzen saiatuko dira.
Imazekerranzuenezpro-
zesu guztia herritarrekin
egonezegitenda,beren
kezkaketa erranakkon-
tuanhartuz.Modubere-
an, Gobernuko teknika-
riarenustez,2018kogo-
bernuarenaurrekontue-
tan Anizko kontzentra-
ziorakokontu-sailaegi-
teko aukera legoke.
Aniztarrek batzarra

baikor baloratu zuten
eta Udalak ere bai.

Amaiurren kontzentra-
zio partzelarioei buruz
egin zen mintzalditik,
poliki-poliki pausuak
ematen ari dira eta, ho-

rren lekuko, Udalaren
eskariz joan den ereia-
roan Gobernuko tekni-
kariakAnizerat egin zu-
ten bisitaldia. Ados ba-

daude, Baztan mailako
lehendabizikoesperien-
tzia Basaburuko herri
horretaneginnahiko lu-
ke Udalak.

BILERA � ABUZTUAREN 11N

Kontzentrazio
partzelarioari
buruzko
batzarra egin
dute Anizen

UTZITAKO ARGAZKIA

Espainiako gerran erahil zuten Francisco Mulari omenaldia egin
diote Oronoz-Mugairin
Espainiako gerran erahil zuten Francisco Mula Castrori omenaldia eskaini zioten
abuztuaren 6an, igande eguerdian Oronozen, Oronoz-Mugairiko herriak eta Na-
farroako FusilatuenSenitartekoen Elkarteak antolatuta. Omenaldi ekitaldiaren on-
dotik, oroitarria jarri zuten Francisco Mula eta Concepcion Roca senar-emazteak
beraien semeekin bizi ziren Iraolaenearen atarian. Hain zuzen, 1937ko urtarrilaren
25ean aita etxetik eraman zutenean lau urte zituen Ricard Mula Roca semea,
emazte, seme-alaba eta bilobekin izan zen ekitaldi hunkigarrian. Nafarroako Fu-
silatuen Senitartekoen Elkarteak eta Ricard Mula berak jarri zuten Stolpersteine
bezala ezagun diren urre-koloreko oroitarria Iraolaenea atarian. AFFNA 38 Nafa-
rroako Fusilatuen Elkarteko Jokin De Carlosek aipatu zuenez, «Nafarroako erre-
pide bazterretan 3.452 pertsonen gorpuak egon daitezke, ezberdin pentsatzea-
gatik torturatu eta erahil zituztenak» eta horrelakorik berriz errepika ez dadin lan
egitera animatu zuen. Bittor Elizagoien bertsolariak bertsoa kantatu zuen eta Kol-
do Pla historialariak Adoquines olerkia irakurri zuen. Unai Torres eta Amaia Gara-
te neska-mutikoek Aurreskua dantzatu zuten, Maialen Baraibar eta Xabier Mar-
cosek txistua jo zuten bitartean. Ricard Mulak bihotzez eskertu zuen ekitaldia. 84
urterekin, ustez Lantzeko bidegurutze inguruan hil zuten aitaren gorpuzkinen bila
segitzen du oraindik.
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13 ostatu eta
jatetxetan

TTIPI-TTAPA
Irailaren 23 eta 24an

ospatuko da piriniotar
arrazako behi-azien-
daren lehiaketa-enkan-
tenazionalaetagirotzen
joatekoproposamenbe-
rezia osatu dute Udalak
eta Aspinak, Baztango
ostatueta jatetxeekinel-
karlanean. Hala, iraila-

ren 18tik 24ra bitarte,
pintxo,saldaetabustiez
gozatzeko ibilbide bat
egiteko aukera izanen
da hamahiru ostatu eta
ja te txetan : Olaben
Lorentxo;OronozenHo-
tel Urgain; Elizondon
Sobrino, Goiz-alde,
Casino, Futbolin, Ka-
rrika eta Mendi; Iruritan
Olari;ElbetekoOstatua;
ArizkunenBixtaEdereta
UxoaetaOrdokiauzoan
Ordoki Erretegian.

BAZTAN

TURISMOA � IRAILAREN 18TIK 24RA

Pintxo, salda
eta bustiekin
gozatzeko
aukera TTIPI-TTAPA

Herriko besta handi-
enondotik,SantaLeo-
kadiaren omenezko
bestak ospatuko di-
tuzte Legasan. Iraila-
ren 9an, larunbatean,
20:00etan altxaferoa
bota eta ezkilak joko
dituzte eta 21:00n zo-
pak banatu. Irailaren
10ean, igandean,me-
za nagusia izanen da
11:00etan eta 13:00-
etan bazkaria. Haus-
polariaktaldearendan-
tzaldiarekin bukatuko
da eguna.

OSPAKIZUNAK

Legasan Santa
Leokadia
bestak ospatu-
ko dituzte
asteburuan

UTZITAKO ARGAZKIA

Biak Bat taldekoak zahar etxean
Biak Bat taldekoek Etor zaitez bisitan, oparitu zure
irribarra programa landu dute zahar etxeko adine-
koekin. Uztaila eta abuztuan, txakurrekin batera
joan ziren egoitzara eta hainbat ekintza egin zituzten
adinekoen egunerokoan animalien konpainia txerta-
tuz. Taldekoen erranetan, ariketa hauen bidez, «gai-
tasun kognitiboak landu, bakardadearen sentimen-
duari aurre egin eta autoestimua eta egoera animi-
koa hobetzea lortzen da». Lau saiotan esaera zaha-
rrak landu, barazkiekin jolas egin, objektuak identifi-
katu... eta txakurrak garbitu, orraztu eta txukuntze-
ko aukera ere izan zuten.
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GIZARTEA

11,8 milioi euro
zor dituzte
eskualdeko
14 udalek

TTIPI-TTAPA
TTIPI-TTAPArenNa-

farroako eremuan dau-
den25udalerrietatikha-
malauk 11,8 milioi eu-
roko zorrekin itxi zuten
2016a. Hala ikus daite-
ke Espainiako Gober-
nuko Ekonomia eta
Ogasun Ministerioak
berriki argitaratudituen
datuetan. Emandako
zenbakiak banketxee-
tan dauden zorrak dira.

HERRIRIK ZORPETUENAK
Kopuru absolutoei

begiratuta, generalean
udalerri handi eta jen-
detsuenak dira zorrik
handiena dutenak.
Baztanek 4,6 milioi eu-
ro, Lesakak 3,5 milioi,
Bera eta Leitzak 0,76
eta0,66milioi euro,Do-
neztebek 0,46 milioi…

ZORRA BIZTANLEKO
Alabaina,herribakoi-

tzak duen zorra biztan-

le kopuruaren arabera
banatuz gero, Zugarra-
murdi daherririk zorpe-
tuena (2016an 237
biztanlezituelakontuan
hartuz gero, biztanleko
1.590 €ko zorra zuen).
BigarrenLesaka litzate-
ke (1.295€kozorrabiz-
tanleko),hirugarrenAre-
so (790 €/biztanleko)
eta laugarren Baztan
(598 €/biztanleko).

ZORPETZE TTIKIENA
Zorguttiendutenhe-

rrienarteandaudeEtxa-
lar (131 €/biztanleko),
Ituren (145 €/biztanle-
ko) eta Urdazubi (150
€/biztanleko).

2015etik 2016era ia
udal guzti-guztiek arin-
du dute zorra eta, Elgo-
rriagarenkasuan, aurre-

ko urteetatik zuen zorra
erabat kitatu du. Azke-
nik, zorrik ez dutenak
Arano,Beintza-Labaien,

Bertizarana,Donamaria,
Elgorriaga, Eratsun, Ez-
kurra,Goizueta,Saldias,
Urroz eta Zubieta dira.

EKONOMIA � ZOR PUBLIKOA ESPAINIAKO EKONOMIA ETA OGASUN MINISTERIOAREN DATUAK

Banketxeekin duten zorra %14
murriztu dute eskualdeko udalek

HERRIA 2016ko ZOR BIZIA 2015eko ZOR BIZIA
ARANTZA 350.000 € 339.000 €

ARANO 0 € 0 €

ARESO 208.000 € 229.000 €

BAZTAN 4.618.000 € 5.069.000 €

BEINTZA-LABAIEN 0 € 0 €

BERA 757.000 € 856.000 €

BERTIZARANA 0 € 0 €

DONAMARIA 0 € 0 €

DONEZTEBE 459.000 € 672.000 €

ETXALAR 105.000 € 150.000 €

ELGORRIAGA 0 € 27.000 €

ERATSUN 0 € 0 €

EZKURRA 0 € 0 €

GOIZUETA 0 € 0 €

IGANTZI 221.000 € 242.000 €

ITUREN 76.000 € 85.000 €

LEITZA 662.000 € 776.000 €

LESAKA 3.539.000 € 3.839.000 €

OIZ 43.000 € 50.000 €

SALDIAS 0 € 0 €

SUNBILLA 141.000 € 156.000 €

URDAZUBI 60.000 € 126.000 €

URROZ 0 € 0 €

ZUBIETA 0 € 0 €

ZUGARRAMURDI 377.000 € 484.000 €

GUZTIRA 11.834.000 € 13.100.000 €

DATUA

11
UDAL ZORRIK GABEAK
Arano, Beintza-Labaien,
Bertizarana, Donamaria,

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



Jabier Iabenek
karteleko
marrazki
originala oparitu
dio herriari

Josebiñe eta Koro
Lezean egiten zen

akelarre-gaupasa2005.
urtean antolatu zen
azkenekoaldiz.1983an
hasi zen ospatzen bes-
ta hau, eta sekulako
arrakasta izan ondotik,
masifikazioarazohaun-
diak zirela eta, bertan-
behera uztea erabaki
zuen herriak.
Ekitaldi honek besta

eta kulturauztartzen zi-
tuen. Alde batetik, mu-
sika taldeek eta jartzen
ziren ostatu erraldoiek,
bestapolitaegitekoau-
kera ematen zuten (zi-
kiroa, ogitartekoa, sal-
da eta kafea ere eskai-
niz, goizeko 6ak arte).
Bertze aldetik, kulturak
ere toki garrantzitsua

izatenzuen:antzerkiak,
pelikulak, abesbatzen
emanaldiak... eskain-
tzen ziren. Erran beha-
rra dago, besta honen
ikurra sorginak, akerra
eta joaldunak zirela, ur-
tero-urtero bestan par-
te hartuz. Besta honek
zuenbertze ikurbat,egi-
tarauaren kartela zen,
kolorea aldatuz, beti
berbera erabiltzen bai-
tzen.Hainxuxen, Iruñe-
koXabi Alonsomarraz-
kilariak diseinatutako
irudi berezi batekin.

SORGINEN MUSEOAREN
10. URTEURRENEAN
Hain juxtu, Sorginen

Museoak 10 urte bete
dituenean, gaupasako
kontuak entzuten hasi
garahanetahemen.Ho-
rren arrazoia, Jabier Ia-
benek herriari egindako
oparia izan da; kartele-
koirudiarenmarrazkiori-
ginalaemanbaituopari-
tan. Abuztuaren 16an
ekitaldipolitbateangau-

zatu zen donazio hori.
Bertan bildu ziren gau-
pasaren antolatzaileak
etaudalekoordezkariak
eta garai haietako his-
toriaeta istorioak gogo-
ratu zituzten.

Buelta lanera
Bestak eta refeta

ederkipasatuditugu,eta
lanera itzultzeko sasoia
dugu. Denbora batez,
herritar gehienak labo-
rariak zirenean, orain

soro eta iratze lanetan
hasikoziren.Gauregun,
berriz, udazken sasoia
onddo,gaztain,etausoe-
kin lotzen dugu… baita
lanaetaeskolarakoitzu-
lerarekin ere. Animo!
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ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � ABUZTUAREN 16AN

Gaupasako
giroa berpiztu
du marrazki
batek

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaupasaren antolatzaileak, udaleko ordezkariak eta Jabier Iaben abuztuaren 16an.

UTZITAKO ARGAZKIA

Frontoi betearekin jokatu ziren pilota txapelketako finalak
Abuztuaren 15ean, haurretan, Xuban eta Joan izan ziren txapeldunak eta Pablo
eta Loïc txapeldunordeak. Helduetan, Zenoz eta Xeberok jantzi zuten txapela,
Mattin eta Noeli finala irabazita.
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SENPERE

Abuztuan
ekitaldi mota
ainitz proposatu
dituzte
antolatzaileek

Pierre BASTRES
Kulturamaiteduenak

gustukozerbaitatzeman
ahal izanduabuztuanLa-
rraldean, Hatsa Elkar-
teak antolatutako egita-
rauarekin.
Lehen asteburuan,

abuztuak6, idazki poeti-
ko bideoa erakutsiz hasi
ziren Hatsa Elkarteko ki-
deak. Ondotik, margo
erakusketa eta musika
ikus-adituahal izanzituz-
ten behatzaileek, Ainara
Maia, Mattin Martiarena
eta Jokin Lasarekin.
Abuztuaren 12an, al-

diz, ibilaldi izigarri bake-
tsu bezain atsegingarria
proposatuzietenpartzue-
ri,AuxtinZamoraantola-
tzaileakerranbezala,«Or-
tzanaedohobekierranez,
Ortziren oihana deitzen
dugunarenbarnerat.De-
netarik urrun, oihanaren
erdian,Zuraide,Uztaritze,
Senpererekoherriakmu-
gaztatzenduenOtsanze-
ko kapera biluzia aurkitu
arte», Santiagoko bide-
aneraikiaetageroahan-
tziazena.Bazkalduta,Es-
kuzetaBegiz literaturtal-
deberriarenaldiaizanzen
berenolerki liburuenaur-
kezteko, Xabier Soube-
let,IxabelEtxeberria,Pru-
den Sudupe eta Joseba
Aurkerenarekin. Eguna

burutu baino lehen, Ma-
ddiZubeldiak,MaddiAn-
duezak eta Enio Cante-
lla-Andueza bere se-
meakmusika eta olerkia
uztartu zituztenbertzebi
ekitalditan.
Azken eguna ere ibi-

laldibatezhasizuten,Zu-
raide,AinhoaetaSenpe-
re arteko muga segituz.
Indarberriturik,gozamen
handiko ekitaldiak lerro-
kan eman zituzten artis-
tek: Paxkal Bourgoinek
eskuaraz eta dioula hiz-
kuntzazkoliburubataur-
keztuz, Josu Jimenez-
Maiakbereazken liburu-
koeskuarazkohaikuba-
tzukirakurrizetaJuankar
Mugartzakliburubataur-
keztuz Alvaro Mundina-
noGartziandiamargola-
riarekin.Egitarauzoraga-
rria burutzeko, Itziar Go-
mezeketaberealabaMa-
lenek ikusarazi zuten
haiek sortutako ekimen
berezia eta azken hitza
edo nota izan zuen Alex
Mendizabalek bere soi-
nu sorkuntzarekin.
Hiruegunhaueknola-

tsuikusidituengaldegin-
da,Auxtinekihardetsi du:
«xoraturik nago, atsegin
handiz iragan ditut egu-
nak!Hoinbertze ekitaldi-
ren artean, kulturaren
gustua duenak atzeman
dezakeberegustukozer-
bait. Hitzezko eta bertze
motako poesiez gozatu
ahal izan dugu. Izan ere,
askatasunezsortzende-
na eta lasaitasuna eta
atsegina ekartzen dau-
tzuna poesia da».

KULTURA � EKITALDI KULTURALAK ABUZTUAN

Hats Arteren
balorazio ona
egin du Hatsa
Elkarteak

ARGAZKIA: AUXTIN ZAMORA
Hats Arten parte hartu duten antolatzaileak eta artistak.

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES

Pantxo Valencia eta Xabi Berreterbide txapeldunorde esku-huska
Baigorriko pilota plazan iragan zen esku-huskako Frantziako lehen mailako finala,
SenperekoPantxoValencia eta Xabi Berreterbide eta IrisarrikoHarbeletxe eta Etxe-
torenartean.Hirugarrenaldikotz lehiatzekoakzirenbi taldeaksasoi huntanetaordu-
ra arte garaipenbanabildua zuten. ErraitekoadaBaxenabartarrak ez direla nornahi,
azkenekobortzurteetakotxapeldundirelakotz.Zoingehiagokairisartarrekzoin-falta-
guttiagokan irabazi zuten, goiti-beheiti ainitzen ondotik. Hastapenean, goi mailako
partida jokatu zuten bi taldeek, gogor, tinko eta ederra. Senpertarrak aitzinetik eta
maila izigarri polita erakusten ari ziren aspaldiko eskuko mina berpitu zitzaionean
Valenciari.MinhorrekBastidirigoinekosemeari ahalakmurriztu ziozkanetageroztik,
tanto gehixeago galdu zituzten, ihardokitzen eta jazartzen entseatu izanagatik ere.
Azken tantoetan tartea handiegia zen irabazteko, nahiz eta Berreterbidek jestu eder
zonbaiterdietsi.Beraz,ezduteurrikisenpertarrek,etamendekatzekoparadaizanen
dute Ibarrungo besten karietarat, errebantxa ari direlakotz antolatzen.
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Azienda prima
izanen da
hondar
egunean

Joana GERENDIAIN
Bortz eguneko bes-

tak antolatu ditu aurten
ere Besten Komiteak.

LARUNBATA, IRAILAK 9
• 09:00 Ball-Trap Plaxi-
denbordan.
• 09:00 Basurde Zaha-
rren txapelketaErrug-
bi Zelaian.
• 16:00 Euskal Herrial-
deenartekoherri kiro-
lak igerilekukoerrebo-
tean.
• 17:00 Sarakorrika.
• 21:00 Ttek elektro-
txaranga. 22:30 Itzia-
rren Semeak. Gauer-
dianWillisDrummond.
01:30 DJ Tirri&Tery.

IGANDEA, IRAILAK 10
• 10:00 Meza nagusia
Urruñarrak klikarekin.
• 10:30 Luzean errebo-
teko partidak.
• 16:00 Zarena Zarela-
ko konpainiaren dan-
tza ikusgarria.
•16:30Desfileaplazan:
gaiteroak, joaldunak
eta ahate jokoa.
• 19:00 Sarako kanta-
riak.
• 20:30 Anje Duhalde.
• 22:30 Dantzaldia Xi-
toak taldearekin. Los

Incognitos taldeakka-
rrikak animatuko ditu.

ASTELEHENA, IRAILAK 11
• 10:30 Baigorri Usta-
ritzeren aurka Luzean
errebotean.
• 10:30 Sarako Izarra
SenpererenkontraBo-
ta luze trinketean.
•13:30Zikirojatea.(Erre-
serbatzeko063296731
– 0687156130).
• 16:30 Sarak’Olympik
frontoinean.
• 17:00Eskupilota txa-
pelketa trinketean.
Larralde-Lambert,Du-
cassou-Monde On-
dars-en kontra. Wal-
tary-Ospital,Guichan-
dut-Bilbaoren kontra.
• 18:30 Euskal dantzak.
• 20:00 trikitilariek eta
Saranga taldeak ani-
matutako Aperitifa.
• 21:00 Xiberotarrak.
• 22:00 Garilak 26 tal-
dearen kontzertua.

ASTEARTEA, IRAILAK 12
• 09:00 Pasakako lagu-
nak Tour trinketean.
• 10:30 Luzean errebo-
teanSenpereHazpar-
neren kontra.
•17:30JokoGarbierre-
botean gazteen selek-
zioa.
• 18:15 JokoGarbi hel-
duen partida.
•19:00MutxikoakKux-
kuxtu txarangarekin.
• 20:00 Marrazki bizi-
dun gaua gaztetxean.

• 20:30 Aperitifa Trikiti-
lariekin.
• 22:00 Dantzaldia Ko-
loka taldearekin.

ASTEAZKENA, IRAILAK 13
• 09:00 Sarako Azien-
da prima Trinketeko
zabaldegian.
•10:30XokokoTxapel-
ketaren errebantxa
Trinketean.

•11:30EmakumeenXo-
koTxapelketarenerre-
bantxa Trinketean.
• 13:00 Puzgarriak eta
zaldi ibilaldiak (euria
bada kiroldegian).
• 17:00 Euskal Herriko
Bestetako Esku Pilo-
ta Txapelketako fina-
la esku huska plazan.
• 18:00Esku huska trin-
keteaneskupilota txa-

pelketaren finala. Trin-
ketean eta plazan ber-
tsulariak: Aitor Servier,
Maddi Sarasua, Nahia
Sasco. Zozketa.
• 19:30 ErramunMarti-
korena.
• 21:30 Burrunba Elek-
trotxaranga.
• 23:00 Suziriak.
• 23:15 Joselu Anaiak
taldea.

BESTAK � IRAILAREN 9TIK 13RA

Musikak,
pilotak eta
dantzak lekua
izanen dute
bestetan

SARA

ARGAZKIA: GOIKO - BERA
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Mikaela
DENDARIETA LARRAYA

Lesakan hil zen, 2016ko abuztuaren 17an.
I. URTEURRENA.

Eskerrik asko zuk emandako
guztiarengatik maite zaitugu.

Muxuak ama Lesakatik zeruraino.

ETXEKOAK

Jose Antonio
IRIARTE IBARRA

Begiak jarri ezkero
zeru urdinean,

han ikusten zaitugu
hodeien gainean

zure eskopeta zaharra
harturik soinean.

Uso batzuk ehizatu
gure izenean

guk eskertuko dugu
joaten garenean

ZURE FAMILIA

Eskualdeko
gaztagile eta
artzainek ere
sariak jaso
dituzte

TTIPI-TTAPA
Zortziartzaineketaha-

maika txakurrek parte
hartu zuten abuztuaren
27an Uharte Arakilen jo-
katutako50.ArtzainTxa-
kurLehiaketan.Urteroko
hitzorduarihutsikeginga-
be, tartean ziren eskual-
dekoakere:AntonioAlus-
tiza (Areso) Bat eta Jai
txakurrekin,JoxeMari Is-
tilart (Amaiur) Lagun eta
Bizkor txakurrekin eta

Jorge Oteiza (Oronoz-
Mugairi) Arakil txakurra-
rekin.Horiekinbatera,Je-
sus Razkin (Etxarri Ara-
natz) Neska txakurrare-
kin,AntonioUharte(Uhar-
te-Arakil) Lixta eta Argi
txakurrekin,JoxeLakun-
tza (Arbizu) Itur txakurra-
rekin, Aritz Ganboa
(Arruazu) Sua txakurra-
rekin eta Javier Fernan-
dez (Otano) Katy txaku-
rrarekin aritu ziren.
Fin moldatu ziren es-

kualdekoak. Lehenbizi-
ko faseagaindituta, fina-
lerasailkatuzirenhirutxa-
kurrakeskualdekoakizan
ziren: Alustizaren Jai,
Oteizaren Arakil eta Isti-
larten Lagun. Aresoarra-

ren txakurra izan zen az-
kenariketatxukunenegin
zuena eta beraiek esku-
ratu zuten garaipena.

BERTZE SARITUAK
ArtzainEgunarenbar-

ne, bertze hainbat lehia-
ketaereeginzirenetasa-
rietako aunitz eskualde-
raetorriziren.ArdiLatxa-
renesnearekinegindako
NafarroakoXXXVI.gazta
lehiaketan,hirugarrensa-
ria Elizondoko Kortariko
Gasna gaztandegikoek
lortuzuten,bosgarrensa-
ria Leitzako Jose Javier
Sestoraineketazazpiga-

rrena Elizondoko Maria
Jesus Larretxeak.
NafarroakoArdiLatxa-

renXXXIV.Esneekoizpe-
naren lehiaketan, bi urte
bainogehiagokoardibu-
rugorriekin,Azpilkuetako
Juan Jose Irungarai izan
zen irabazlea, Urdazubi-
ko Manuel Bengoetxea
txapeldunordea eta Le-
karozkoMari Jose Etxe-
berria hirugarrena. Adin
horretako arpeltzekin
ArizkungoIrigoienRekar-
te elkartea izan zen hiru-
garrena.Biurtebainoge-
hiagokoardiekinere,bu-
rugorriensaileanManuel

Bengoetxea izanzen ira-
bazleetahirugarrenJuan
Jose Irungarai. Adin
horietakoarpeltzetan,be-
rriz, hirugarren saria Iri-
goien Rekarte elkarteak
lortu zuen.
Lehiaketa morfologi-

koan, bortz ardi helduen
taldearekinhirugarrensa-
ria lortuzuenAzpilkueta-
koRamonUrrutiak.5bil-
dotsentaldearekin,arpel-
tzekin Irigoien Rekarte
izanzenirabazleaetabu-
rugorriekin, bigarren sa-
ria Iturengo IsidroBazte-
rrikaketahirugarrenaRa-
monUrrutiak lortuzuten.

NAFARROA � 50. ARTZAIN TXAKUR TXAPELKETA

Eskualdeko
artzainak
nagusitu dira
Uharte Arakilen

GIZARTEA

ARGAZKIA: ARALAR MENDI ELKARTEA
Aurtengoa Artzain Txakur Lehiaketaren 50. edizioa izan denez, antolatzaileek orain arteko
txapeldunei oroigarria eskaini nahi izan zieten. Tartean dira eskualdeko batzuk.
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Jose Gabriel Larretxea Leitza, Aran -
tzakoa, uztailaren 19an, 66 urte.
Isabel Rekalde Larre, Iruritakoa, uz-
tailaren 22an, 93 urte.
Pili Goñi Arrijuria, Elizondokoa, uztai-
laren 25ean, 72 urte.
Julian Etxeberria Irigoien, Arizkun-
goa, uztailaren 26an, 65 urte.
Carolina Maia Bergara, Berakoa, uz-
tailaren 29an, 100 urte.
Pilar Dorremotzea Etxebertz, Erra -
tzukoa, uztailaren 29an, 85 urte.
Pedro Miguel Beriain Ezkurra, Bera-
koa, uztailaren 30ean, 92 urte.
Pedro Iriarte Gamio, Arizkungoa, uz-
tailaren 31n, 89 urte.
Martin Mitxelena Aioroa, Igantzikoa,
abuztuaren 1ean, 90 urte.
Maddi Hardoy Gurrutxaga, Zugarra-
murdikoa, abuztuaren 1ean, 100 urte.
Pilar Eizagirre Indakoetxea, Irurita-
koa, abuztuaren 2an, 71 urte.
Carmen Agerralde Etxekolanea, Do -
na mariakoa, abuztuaren 10ean, 95  urte.
Josefina Navarro Molina, Leitzakoa,
abuztuaren 10ean. 
Lander Arriola Agirretxe, Lesakakoa,
abuztuaren 11n, 26 urte.
Teodoro Hidalgo Encinar, Lesakakoa,
abuztuaren 13an, 73 urte.
Margarita Etxeberria Galarza, Berroe -
takoa, abuztuaren 14an, 50 urte.
Modesta Huarte Iñarga, Berakoa,
abuztuaren 17an, 104 urte.
Concepcion Irazoki Nesprias, Bera-
koa, abuztuaren 17an.
Agustin Sainz Irigoien, Igantzikoa,
abuztuaren 19an, 68 urte.
Tomas Oiarzabal Matxikote, Donez-
tebekoa, abuztuaren 19an, 90 urte.
Tomasa Gorosterrazu Ezkurra, Zu-
bietakoa, abuztuaren 19an, 101 urte.
Nicolasa Jorajuria Etxandi, Oronoz-
Mugairikoa, 92 urte.
Juan Mari Makazaga Aizpuru, Goi-
zuetakoa, abuztuaren 20an, 64 urte.
Graciosa Arriada Goñi, Elizondokoa,
abuztuaren 20an, 80 urte.
Antonio Goizueta Perurena, Goizue-
takoa, abuztuaren 22an, 68 urte.
Jose Gabriel Larralde Tapia,Lesaka-
koa, abuztuaren 21ean, 72 urte.
Juan Indart Bello, Zugarramurdikoa,
abuztuaren 23an, 85 urte.
Sebastian Belarra Baztarrika, Era -
tsungoa, abuztuaren 28an, 82 urte.
Micaela Arizmendi Elizetxe, Arizku-
nen, abuztuaren 29an.

Julen Mitxeltorena Etxeberria, Do-
neztebekoa, ekainaren 28an.
Sara Petrirena Migeltorena, Dona-
mariakoa, uztailaren 6an.
Ekiñe Erasun Tazon, Legasakoa, uz-
tailaren 10ean.
Janire Elizagoien Arretxea, Narbar-
tekoa, uztailaren 13an.
Uxue Iratzoki Agirre, Etxalarkoa, uz-
tailaren 17an.
Irei Babaze Salaburu, Zubietakoa, uz-
tailaren 25ean.
Adam Bensadid Ezzahar, Donezte-
bekoa, uztailaren 27an.
Nahia Caballero Pombar, Lesaka -
koa,uztailaren 29an.
Lorea Apezetxea Goñi, Arantzakoa,
abuztuaren 2an.
Galder Garcia Pacha, Doneztebekoa,
abuztuaren 4an.
Naila Korta Garcia, Sunbillakoa, abuz-
tuaren 9an.
Udane Perurena Bazterrika, Ituren-
goa, abuztuaren 10ean.
Harek Arriola Apeztegia, Doneztebe-
koa, abuztuaren 12an.
Aner Zubiri Apezetxea, Goizuetakoa,
abuztuaren 14an.
Lier Maritxalar Aldaz,Lesakakoa, abuz-
tuaren 15ean.
Eneritz Uterga Diosdado, Donezte-
bekoa, abuztuaren 16an.
Adur Agesta Otxandorena, Sunbilla-
koa, abuztuaren 18an.
Maren Almandoz Goikoetxea, Lesa-
kakoa abuztuaren 22an. 
Enea Mitxelena Beristain, Lesaka-
koa, uztailaren 26an.
Loinaz Antoni Pery,Zugarramurdikoa
abuztuaren 28an.

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

SORTZEAKEZKONTZAK
Fabien Emile Jean Cantamessi eta
Maria Virginia Sanchez Quiles, Cha-
tenay-Malabry (Frantzia) eta Iruñekoa,
Lesakan uztailaren 1ean.
Markel Medinabeitia Bolinaga eta
Goretti Etxegarai Lopez,Arrasate eta
Lesakakoa, uztailaren 22an.
Mikel Pikabea Martinez eta Estiba-
litz Revuelta Villate, Errenterikoak, 
Lesakan abuztuaren 1ean.
Gorka Gonzalez Oiarzabal eta Ane
Hinojal Portugal, Irungoak, Lesakan,
abuztuaren 2an.
Miguel Ramon Irigoien Errazkin eta
Ira txe Madariaga Arozena, Lesaka
eta Arantzakoa, abuztuaren 12an.
Mikel Oiarbide Iruretagoiena eta
Cecilia Merino Izquierdo, Errenteri-
koak, abuztuaren 18an.
Alain de Sola Hermoso de Mendoza
eta Goretti Maritxalar Etxalar, Iruñea
eta Lesakakoak, Igantzin, abuztuaren
19an.
Raul Montoya Ayesa eta Mirian Bo-
rregueros Ocio, Iruñekoak, Igantzin,
abuztuaren 25ean.

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

.
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Umetatik izan du kirolerako afizioa Ane
Petrirenak (Sunbilla, 1997) eta bederatzi
urterekin korrikako zapatillak jantzi zituene-
tik ez ditu erantzi. Barañaingo Lagunak

 taldean hasi zuen ibilbidea eta gaur egun
Grupompleo Pamplona Atletico taldean
dabil. 20 urte  izanagatik, garaipen sorta
ederra lortua du. Azkena, uztailaren 16an

Polonian egin duten Europako 23 urtez
beheitiko atletismo txapelketan eskuratu du;
Espainiako selekzioarekin 4x100 errelebo
lasterketan urrezko domina lortuta.

Eneritz IRAOLA |
Zortzi urte zituenean

Sunbillatik Iruñera joan
ziren bizitzera Ane eta
bere familia eta bizitokia
aldatzean izan zuen ki-
rolari hel tzeko aukera:
«ttikitan soinketako ira-
kasleek beti erra ten zi-
daten atletismoa edo
antzeko zerbait egiteko,
baina ez nuen pausua
ematen. Sunbillan ez
 nuen erraztasunik in -
guruan ez dagoelako tal-
derik. Iruñera etorritako-
an aukera bazegoela iku-
si nuen eta halaxe hasi
nintzen Barañaingo La-
gunak taldean». Izan ere,
talde baten babesa iza-
tea «nahitaezkoa» da be-
re ustez, «bakarrik entre -
na tzea nahiko konplika-
tua da, batez ere hasie-
ran».
Ttikitatik hasi zen Ane

espezialitate desberdi-
nak lantzen: «krosa,  sal-
toak, abiadura… Nik us-
te segitzeko sekretua ho-
rixe dela; ttikitatik ez es-
pezializatzea. Jende au-
nitz ikusi dut ttikitan zer-
baitetan espezializatu eta
hogei urterekin utzi due-
na aspertu delako. Na-
hiz eta berez hobeki edo
erosoago aritu espezia-
litate batean bertzeetan
ere aritzea garrantzitsua
da».
Gaztea da Ane eta ki-

rolari izateak sakrifizio
batzuk badakartzala ai-
tortu du: «ia asteburue-
ro konpetizioak izaten di-
tugu eta aste tartean en-
trenamenduak…». Gai-

nera kirola ikas ketekin
ere lotu behar izaten du:
«fisioterapia ikasten ari
naiz Bilbon eta diziplina
aldetik aunitz eskatzen
du, xuxen eraman behar
duzu guztia». Ez da ka-
sualitatea fisioterapia
ikastea: «baneramatzan
bizpahiru urte lesioekin
eta ikusten nuen fisiote-
rapeuten lana nahiko
oina rrizkoa zela nire kiro -
lean. Etorkizunean gus -
tatuko litzaidake horta-
ra dedikatzea, fisiotera-
pia kirolari lotuta lan tzea». 
20 urte bertzerik ez

ditu baina palmares ede -
rra osatua du dagoene-
ko: 2013ko martxoan Es-
painiako txapeldun izan
zen jubenil mailan 200

metroko lasterketan, ai-
re librean nahiz barne-
an. Uztailaren 2an joka-
tutako Espainiako txa-
pelketan, promesa mai-
lan zilarrezko domina lor-
tu zuen distantzia horre-
tan eta uztailaren 16an
Europako 23 urtez be-
heitiko txapelketan Es-
painiako selekzioarekin
4x100 erre lebo lasterke-
tan urrez ko domina lor-
tu zuen. Azken garaipe-
naz gozatzen ari da orain -
dik: «finalerdia pasatu eta
gero ikusi genuen bazi-
rela bi faborito deskalifi-
katuak izan zirenak, Ale-
mania eta Britainia Han-
dia. Finalerako bigarren
marka hoberenarekin

sail katu ginen, Suitzaren
ondotik. Hor hasi ginen
pixka bat pentsatzen do-
minetara hurbiltzeko au-
kera izaten ahal genue-
la». Pentsatu eta egin:
«aitzineko hiruren arte-
an eman genuen azken
erre leboa eta azken tal-
dekideak Sui tza eta
Frantzia aurreratzea lor-
tu zuen. Ezin genuen si-
netsi!».
Arrakastaren gakoa

lekukoak ongi ematea
izan zen Aneren iritziz:
«bakarka ez ginen ber -
tze selekzioak bezain
azkarrak, baina lekuko-
emate on horiek eginez
lortu genuen garaipena.
Lekuko aldaketekin ber -

tzeek galtzen zuten den-
bora guretzat mesede-
garria izan zen».
Aipatu behar da, u -

rrezko domina soilik ez,
Espainiako errekorra ere
gainditu zutela: «finaler-
dietan, segundo erdi ho-
betu genuen eta ikusten
genuen finalean horren
bueltan ibiliko ginela bai-
na finalerdiko marka ere
segundo erdi hobetzea
lortu genuen».
Etorkizunari begira,

argi du «atletismoan se-
gi nahi du, mailari eus-
tea». Horretarako ongi
baino hobeki daki zer
egin: «entrenamenduak
eta konstantzia oina -
rrizkoak dira».

Ane PETRIRENA INSAUSTI | Atleta sunbildarra

«Entrenamenduak eta konstantzia
oinarrizkoak dira emaitzak lortzeko»

AFIZIOA EZ OFIZIOA
«Atletismoa nahiko
kirol minoritarioa da,
ez dugu babeslerik
eta ezin duzu bizia
 hontatik atera. Nik
uste atletismoa
 praktikatzen dugun
gehienok afizioz
 egiten dugula».

BANAKA VS. TALDEKA
«Banaka zure
 esfortzua neurtzen da,
onerako eta
 txarrerako. Taldean
tentsioa, emozioa, ilu-
sioa... konpartitzen
dituzu baita zama ere.
Taldean  babestuago,
lasaiago sentitzen
zara». UTZITAKO ARGAZKIA

Ane Petrirena Insausti atleta gaztea Europako txapeldunaren urrezko dominarekin.
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Lehia estua izan
zuten bi taldeek
bi proba
konbinatuetan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herriz

Herri Txapelketaren lau-
garren eta azken jardu-
naldia jokatu zuten
abuztuaren 19an Burla-
tan. Lehenbiziko proba

konbinatuan, berdinke-
ta egin zuten Berriozar
eta Menditarrak taldeek.
Jardunaldi guztietako
postuak kontuan hartu-
ta ere berdinketa zute-
nez, jardunaldi guztieta-
ko denborak batu zi-
tuzten, eta hala, Mendi-
tarrak taldeari eman zio-
ten lehenbiziko postua.
Bigarren konbinatuan,
ordea, Berriozar taldea
nagusitu zen.

Basaburua, Berriozar
eta Menditarrak taldeek
parte hartu dute aurten-
go Nafarroako Herriz
Herri Txapelketan eta bi
proba konbinatuetan ibi-
li dira lehian: lehenengo
proba konbinatuan (lo-

kotx biltzea, zaku laster-
keta, aizkora, korrika eta
arpana) eta bigarren pro-
ba konbinatuan (txinga-
eramatea eta ingude
altxa tzea). Lehen proban,
Menditarrak izan zen
txapelduna eta bere gi-

beletik sailkatu ziren Be -
rriozar eta Basaburua.
Bigarren proban, ordea,
Berriozar izan zen bizko -
rrena, eta Basaburua eta
Menditarrak sailkatu zi-
ren bigarren eta hiruga -
rren postuetan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Unai Iantzi eta Fernando Etxegaraik maila bikaina erakutsi zuten lokotx biltzen.

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETA

Menditarrak eta
Berriozar nagusitu
dira Herriz Herri
Txapelketan

AIZKORA � ABUZTUAREN 14AN EZKURRAN

Jesus Etxeberria nagusi Nafarroako 
III. mailako txapelketan

TTIPI-TTAPA
Ezkurrako besten bar ne,

abuztuaren 14an jokatu zen
Nafarroako III. Mailako Aizko-
ra Txapelketaren finala. Bortz
aizkolari aritu ziren lanean eta
45 ontzako bi enbor eta ber -
tze bi kanaerdiko moztu behar
izan zituzten. Guztietan bizko -
rrena Patxi Mindegia zubieta -
rra izan zen (09:54.48) eta be-
re ondotik Beintza-Labaiengo
Jon Telletxea gelditu zen

(10:51.27). Hirugarren postua
Iker Gorritiren tzat izan zen.
Lauga rren postuan, Beintza-
La baien go Jesus Etxebe rria
gelditu zen eta bosgarren pos-
tua ere Bein tza-Labaienera jo-
an zen, Jacinto Etxekonanea-
rentzat izan baitzen. Lanak aki -
tzen lehenbizikoak izateagatik
Pa txi Mindegiak eta Jon Tel-
letxeak mailaz igo tzea lortu du-
te. Hala, Nafarroako II. Mailan
ariko dira.

TTIPI-TTAPA
Arantzako bestetan, abuz -

tuaren 17an, Nafarroako II. Mai-
lako Aizkora Txapelketako kan-
poraketa jokatu zuten bedera -
tzi aizkolarik. Bi kanaerdiko eta
60 ontzako bat moztu behar
izan zituzten eta guztietan
bizkorre na Leitzako Eneko Sa-
ralegi izan zen. Eskualdeko ge-
hiago ere aritu ziren lanean: Bein -
tza-Labaiengo Jon Tellet xea,
Zubietako Mikel Indakotxea eta

Patxi Mindegia, Aresoko Asier
Pellejero eta Bein tza-Labeingo
Miguel Angel Etxeberria. Lehen
bortz sailkatuak Saralegi, Re-
sano, Kañamares, Telletxea eta
Belza izan ziren eta beraiek ari-
ko dira nor baino nor irailaren
30ean Igan tzin jokatuko den fi-
nalean. Bertzalde aipatu txapel-
ketan parte ez hartzea erabaki
dutenez Floren Nazabal, Juan
Jose Erdozia eta Oihan Larretxe-
ak maila galduko dutela. 

AIZKORA � ABUZTUAREN 17N ARANTZAKO KANPORAKETAN

Nafarroako II. Mailako aizkora 
txapelketako finalistak erabaki dituzte 
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Maika Ariztegi
nagusitu
zitzaion Julian
Larreari aizkora
apustu berezian
eta Xanta
Sousak 63
metro egin
zituen 75na
kiloko txingekin

TTIPI-TTAPA | SUNBILLA
Iker Vicente eta Ru-

ben Saralegi lehengu-
suak nagusitu ziren
abuztuaren 12an Sun-
billan, Ramon Latasa
zenaren omenez hama-
seigarren urtez antola-
tutako aizkora sarian.
Irabazleek 30 minutu eta
19 segundo behar izan
zituzten hamar kanaer -
dikoak eta sei 60 on -
tzakoak mozteko.
Hainbat urtez garai-

le izan diren Aitzol Atu -
txa bizkaitarrak eta Uga-
itz Mugertza gipuzko-
arrak 32 minutu eta 15
segundo behar izan zi-
tuzten eta bigarren gel-
ditu ziren; hirugarren,
Mikel Larrañaga eta Iña-
ki Azurmendi gipuzkoa -
rrak gelditu ziren (34:12),
laugarren Donato La -
rretxea aranztarra eta
Jon Rekondo leitzarra
izan ziren (34:28) eta jo-
an den urteko txapel-
dunak, Xabier Orbego-
zo Arria V.a eta Joseba
Otaegi, bosgarren izan
ziren.
Proba nagusia iza-

nagatik, ez zen hau Sun-
billako pilotalekua lepo
bete zutenek ikusi zu-
ten apustu bakarra. Mai-
ka Ariztegi iturendarrak

eta 88 urteko Julian La -
rrea bizkaitarrak aizko-
ra apustu berezia egin
zuten. Oinbikoa moztu
behar izan zuten, Arizte-
gik bi eskurekin (ema-
kume batek plazan
neurri honetako enbo -
rra mozten duen lehen
aldia) eta Larreak esku
bakarrarekin. Azkene-
an, emakumea nagusi-
tu zen eta iturendarrak
14 minutu eta 3 segun-
do behar izan zituen oin-
bikoa mozteko. Larre-
ak 17 minutu eta 18 se-
gundo behar izan zitu-
en, baina txalo zapa -
rrada handia jaso zuen,
nahiko meritua baitu
adin horretan halako en-
borra moztea.
Xanta Sousa lesaka -

rra 75 kiloko txingekin
aritu zen eta bi plaza eta
7 metro osatu zituen (63
metro denera). Duela bi
urte 50 kiloko txingekin
ezarri zuen marka Xan-
tak Sunbillan eta orain,
gizonek ere erabiltzen
ez dituzten 75 kiloko
txingak eraman zituen
(emakumeak 25 kiloko

txingekin aritzen dira
txapelketetan eta gizo-
nezkoak 50 kilokoekin).
Harrijasotzaileen ar-

teko desafioa ere izan
zen Sunbillan. Aimar Iri-
goien eta Jesus Mari Iru-
retagoiena Izeta III.a ari-

tu ziren, 125 kiloko zi-
lindoarekin eta 112,5 ki-
loko kubikoarekin. Iri-
goienek bortz altxaldi-
ko aldea atera behar
zion Izetari bi harrien ar-
tean eta horixe lortu zu-
en.

HERRI KIROLAK � ABUZTUAREN 12AN SUNBILLAN

Vicente eta Saralegi nagusitu
dira XVI. Ramon Latasa Sarian

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Ramon Latasa Sariko proba ezberdinetan parte hartu zuten kirolariak eta antolatzaileak.

EUSKAL HERRIKOA

Ingude altxatze
txapelketa 
hirugarrenez 
irabazi du Maika
Ariztegik

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko in -

gude-jasotze txapel-
ketak jokatu zituzten
abuztuaren 15ean
Amurrion (Araba). Pro-
nostikoak bete eta
Maika Ariztegi ituren-
darra txapeldun suer-
tatu zen emakumez -
koetan eta Arabako
Jon Lapazaran gizo-
nezkoetan.
2014an egin zen le-

hen a ld iz  emaku-
mezkoen ingude-ja-
sotze txapelketa eta
Maika Ariztegi izan zen
txapelduna. 2015 ean,
biga rren izan zen, Hai-
zea Zia rrusta bizkai-
tarrak baino al txaldi
bat gu tt iago rekin.
2016an, berriz ere txa-
pela be rres kuratu zu-
en Maika Ariztegik eta
beraz, aurtengoarekin
Euskal Herriko hiru-
garren txapela du mo-
dalitate honetan. Amu -
rrion, 10 kiloko ingu -
dearekin minutu eta
erdian 96 al txaldi egin
zituen Maika Ariztegik
txapela janzteko, Iru-
ñean lortu zuen erre-
korretik hurbil (99 al -
txaldi egin zituen or-
duan, baina 9 kiloko
ingu dearekin). Virginia
Finol nafarra, Karme-
le Gisasola bizkaita rra
eta Aurelie Vanscha-
melout lapurtarra izan
zituen arerio.
Gizonezkoetan Jon

Lapazaran arabarra
nagusitu zen, 90 jaso-
aldirekin. Imanol Mar-
tin nafarra, Ioritz Pe-
reira bizkaitarra eta Ju-
an Carlos Lopez ara-
barrarekin aritu zen.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Xanta Sousa txingekin eta Maika Ariztegi aizkoran, bikain.
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9-4 irabazi zion
abuztuaren
5eko finalean
Donezteben

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Baztan-Errekako 38.

Laxoa txapelketaren fi-
nala jokatu zen abuztua-
ren 5ean Doneztebeko
Bear-Zanan eta azken
bietan bezala, Irurita Mi-
gelene suertatu zen
txapeldun, Irurita Biek
taldeari 9-4 irabazita. 
Irurita Miguelena tal-

dean, iazko laukote ber-
bera, Xabier Barberena
sakalaria, Gorka Urta-
sun numeroa eta Jago-
ba Ramos eta Egoitz
Prim laurdenak aritu zi-
ren; Txapeldunorde izan
zen Irurita Biek taldea-
rekin Jorge Azkarate sa-
kalaria, Joseba Urtasun
numeroa,  eta Iñaki
Etxan di eta Guillermo
Etxenike laurdenak. 
Beti aitzinetik izan

zen Irurita Miguelene tal-
dea (5-0, 5-3, 7-3, 7-4,
9-4). Emaitzak erakus-
ten duena baino estua-

goa izan zen finalak bi
ordu iraun zuen. Sake-
an hobe ibili zen Xabi-
er Barberena Jorge
Azkarate baino eta nu-
mero gisara aritu ziren
Gorka eta Joseba Urta-
sun anaien artean ere,
gazteena nagusitu zen.
Iban Santesteban

doneztebarra aritu zen
marrazain, eta Donezte-
beko Javier Bertiz, Iru-
ritako Jose Javier Eli -
zain tzin eta Arraiozko
Aritz Alunda epaile.

DONEZTEBE
HIRUGARREN
Hirugarren postura-

ko norgehiagokan Do-
neztebe Apeztegia tal-
deak (Jon Apeztegia,
Ramontxo Etxebeste,
Iban Santesteban eta
Joseba Juanena) 9-4
irabazi zion Arraioz Sa-
gardia taldeari (Mikel
Mindegia, Xabier Mihu-
ra, Jon Gamio eta Aritz
Alunda).
Doneztebeko Udale-

ko Jon Etxekolanea eta

Nerea Telletxea zinego -
tziek jarri zizkieten txa-
pelak irabazleei; biga -
rren postuko sariak Isa-
bel Elizalde Nafarroako
Gobernuko kontseilari-
ak banatu zituen, Na-
farroako Kirol eta Gazte-
diaren Institutuko Josu
Janices eta Nafarroako
Pilota Federazioko Ru-
f ino  Pu l idok  eman
zizkieten sariak hiruga -
rrenei, eta Pilotarien Ba -
tzarrako Jose Artetxek
laugarrenei.

LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXVIII. TXAPELKETA

Miguelene nagusitu zaio Biek-i
iruritarren arteko finalean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Txapeldunak kokoriko, eta txapeldun ordeak zutik.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Aurtengo txapelketako lau talde onenak, antolatzaile, agintari eta laguntzaileekin batera.

GAZTE TXAPELKETAK

Gaztetxo eta
gazteak azken
txanpan sartuak

TTIPI-TTAPA
Helduei txanda har-

tuz, gazte eta gazte -
txoak ere ari dira udan
beraien txapelketak jo-
katzen. Gazte mailan
bortz talde ari dira eta
gaztetxoen mailan
zortzi. Bi kategorieta-
ko finalak irailaren
16an jokatuko dituzte
Donezteben, 16:00 -
etan gaztetxoena (hau
irakurtzerakoan joka-
tuak izanen dituzte
 finalerdiak) eta eta
17:30ean gazteena, li-
gaxkan lehen bi pos-
tuetan sailkatutakoen
artean.

1980 IRURITA
1981 DONEZTEBE
1982 DONEZTEBE
1983 OIZ
1984 OIZ
1985 DONEZTEBE
1986 DONEZTEBE
1987 DONEZTEBE
1988 OIZ
1989 DONEZTEBE
1990 OIZ
1991 IRURITA
1992 DONEZTEBE
1993 IRURITA
1994 DONEZTEBE
1995 DONEZTEBE
1996 DONEZTEBE
1997 DONEZTEBE
1998 DONEZTEBE
1999 ARRAIOZ
2000 DONEZTEBE
2001 ARRAIOZ
2002 IRURITA
2003 DONEZTEBE
2004 IRURITA
2005 DONEZTEBE
2006 DONEZTEBE
2007 IRURITA
2008 DONEZTEBE
2009 ARRAIOZ
2010 IRURITA
2011 IRURITA
2012 IRURITA
2013 DONEZTEBE
2014 DONEZTEBE
2015 IRURITA
2016 IRURITA
2017 IRURITA

� TXAPELDUNAK
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Eskualdeko
hainbat kirolari
ariko dira
Nafarroako
taldean

TTIPI-TTAPA
Duela bi urte Elizon-

don jokatutako edizioa-
ren ondotik, berriz es-
kualdera itzuli da Eus-
kal Herrialdeen Arteko
Herri Kirol Txapelketa.
Saran jokatuko da la-
runbatean, irailak 9,
16:00etatik aitzinera
Omordia pilotalekuan. 
Aitzineko urteetan

bezala, aurten ere, Nafa -
rroako taldearekin es-
kualdeko hainbat kiro-

lari ariko dira lanean: lo-
kotx biltzen, Fernando
Etxegarai beratarra ari-
ko da eta 1,25 metrota-
ra paratutako 50 kox-

korrak bildu beharko di-
tu. In gudearekin Joset-
xo Urru tia leitza rra ari-
ko da eta lasto a l  -
txatzen Amaiurko Iñigo

Goienetxek ordezkatu-
ko du Nafarroako tal-
dea. Harri-altxatzen Xa-
bier Ariztegi Santxin
etxa lartarrak 100 kiloko

harriari ahalik eta altxal -
di gehien eman behar-
ko dizkio bi minutuz.
Txin gekin Miguel An gel
Sukuntza leitzarra ariko
da eta sokatiran Lesa-
kako Beti-Gazte talde-
koak lehiatuko dira.

GAINERAKO KIROLARIAK
Nafarroako taldea

osatuko duten gainera-
ko kirolariak hauek iza-
nen dira: orgarekin Iru-
ñeko Albaro Zugarron-
do ariko da, arpanean
Iraizozko Josetxo eta
Iñaki Barnerena anaiak,
aizkoran Otsagiko Iker
Vicente ariko da eta za-
kuekin  Oier Aizkorbe,
Iñaki Iraizoz eta Oskar
Aguas ariko dira.

HERRI KIROLAK � 16:00ETATIK AITZINERA

Euskal Herrialdeen Arteko Herri Kirol
txapelketa larunbatean Saran

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lesakako Beti-Gazte sokatira taldekoak izanen dira nafarren ordezkari.

Jone Zelaieta
beratarra izan
da lehenbiziko
emakumea

TTIPI-TTAPA
Sarako Kontraban-

disten Lasterketaren 54.
ed iz ioa  jokatu  zen
abuztuaren 20an eta 36

lasterkarik egin zuten
ibilbidea. Tartean aritu
ziren eskualdeko hain-
bat, hala nola, hiruga -
rren gelditu zen Asier
Apezetxea aranz tarra
edo emakumez koetan
bizkorrena izan zen Jo-
ne Zelaieta beratarra.
36 lasterkarien arte-

an, Dani Iparragirre izan
zen helmugaratzen le-

hena, 42 minutu eta 25
segundo behar izan zi-
tuen 8,4 kilometroko las-
terketa egiteko. Bere gi-
beletik, Pantxo Saint
Martin sai lkatu zen
(00:42:43) eta hiruga -
rren helmugaratu zen
Asier Apezetxeak 42 mi-
nutu eta 50 segundo be-
har izan zituen.

Emakumezkoetan
bizkorrena Jone Zelaie-
ta izan zen. Honek 52
minutu eta 16 segundo-
tan bukatu zuen laster-
keta.
Aipatzekoa da, ber -

tzalde, 8,4 kilometrako
lasterketa honek inguru-
ko 18 muga herrietako
bi korrikalari gonbida -

tzen dituela lasterka egi-
tera. Horrez gain, kon-
trabandistak gogoan,
lasterketako lehenbizi-
ko kilometro eta erdian
eta azken 200 metrotan
zakua eraman behar iza-
ten dute korrikalariek
bizkar gainean, 8 kilo-
koa gizasemeek eta 4
kilokoa emakumeek.

ARGAZKIA: PIERRE EZCURRA 
Jone Zelaieta lehenbiziko emakumea helmugan, polizietatik ihesi.

LASTERKETAK � ABUZTUAREN 20AN SARAN

Dani Iparragirre
aranztarrak
irabazi du Sarako
kontrabandisten
lasterketa
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LESAKA | 2017.09.15
Aire Ahizpak kantuan ‘Euskara Musu-
truk’ kanpainaren baitan

Euskaltegiko matrikulazio kanpaina giro -
tzeko Bortzirietan antolatu dituzten ekital-
dien barne, Aire Ahizpak kantari ariko di-
ra irailaren 15ean Lesakako Plaza Zaha -
rrean, 20:30etik aitzinera.

Kontzertuak

DONEZTEBE | 2017.07.16
Ene Kantak-en ‘Astonauta’ ikuskizuna
kiroldegian

Astonauta ikuskizuna eskainiko du Ene
Kantak irailaren 16an Doneztebeko ki-
roldegian. Ikuskizuna 18:00etan hasiko
da eta sarrerak salgai daude dagoene-
ko, sei eurotan. 

Ikuskizunak 

ETXALAR | 2017.09.16-17
‘Karmen Etxalarkoa’ pastorala eskainiko
dute Etxalarko frontoian  

Hilabetetako lanaren ondotik, ailegatu da
Karmen Etxalarkoa pastoralaz gozatzeko
ordua. Ehun lagunetik goiti igoko dira oholtza
gainera eta bi aukera izanen dira pastorala
ikusteko: irailaren 16an eta 17an, 15:30ean.

Pastoralak

irailak 7 - 21
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Solasaldiak
SARA
‘Xamanismoa eta gaur
egungo xamanismo
osasuntsua’ hizpide

Irailaren 16an 18:00etan.

Erakusketak
ELIZONDO
Kanpoko margo
ikastaroetako ikasleen lanak

Irailaren 10era arte
Arizkunenea Kultur Etxean.

Jose Luis Alzugarairen lanak

Irailaren 17ra arte Jaime
 Urrutia karrikako 3.ean.
 Ortzegunetik igandera
19:00-21:00. 

Ana Mari Marinen margoak

Irailaren 17ra arte
 Bergarenean, 11:30-13:00
eta 18:00-21:00. 

SARA
Eskuen Lana Elkartekoen
eskulan eta margo
erakusketa

Irailaren 8ra arte Lurberri 
gelan, 10:30etik aitzinera.
Sartzea urririk.

Valerie Perienneren margo
akrilikoen erakusketa

Irailaren 15etik urriaren
1era Axuri-Arten, 10:00-
12:00 eta 15:30-18:00.

Pastoralak
ETXALAR
Karmen Etxalarkoa pastorala

Irailaren 16an eta 17an
frontoian 15:30etik aitzinera.
Sarrerak salgai 15 eurotan. 

Bestak
ERATSUN
Herriko pestak

Irailaren 7tik 10era. 
Xehetasunak 21. orrialdean.

OIZ
Herriko bestak

Irailaren 8tik 10era. 
Xehetasunak 20. orrialdean.

SARA
Herriko bestak
Irailaren 9tik 13ra. 
Xehetasunak 35. orrialdean.

ELBETE
Herriko bestak
Irailaren 13tik 17ra. 
Xehetasunak 29. orrialdean.

ARANTZA
Eguzkialdeko bestak
Irailaren 9an.
Xehetasunak 14. orrialdean.

ETXALAR
Urritzokietako bestak
Irailaren 14an, 24 eta 25ean.

Xehetasunak 13. orrialdean.

IGANTZI
Piedadeko bestak

Irailaren 9an. 
Xehetasunak 15. orrialdean.

BERA
Illekuetako bestak

Irailaren 16an eta 17an. 
Xehetasunak 10. orrialdean.

Ospakizunak
LESAKA-BERA
Euskal Herria-Eire topaketa 

Irailaren 9an 09:00etan
mendi ibilaldia Lesakatik 

PROPOSAMENA

LEITZA
Taloaren hitzordua 
irailaren 17an
Taloaren bueltan, egun oso-
ko festa antolatu dute aur-
ten hamahirugarren aldiz Lei -
tzan, Plazaola Partzuer go Tu-
ristikoak eta Leitzako Udalak .
Taloak janez gozatzeko au-
kera izateaz gain, Eskualde-
ko Talo Lehiaketa eginen du-
te, baita talo tailerra ere.
Plazaolako artisauak ere pla-
zara aterako dira eta erakus-
taldiak ere izanen dira. Aur-
tengo berrikuntza, halere,
irrin tzi lehiaketa izanen da. 
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Berara, irlandarrei ongieto -
rria, bideoak, bazkaria...

IRURITA
Dantzari Eguna

Irailaren 16an 18:30ean.

SUNBILLA
Ulibeltzak Elkartearen Eguna

Irailaren 16an. 

DONEZTEBE
Basurde peñaren besta

Irailaren 16an eta 17an.

LEITZA
Talo Eguna

Irailaren 17an. 

ITUREN
Joaldunen Eguna

Irailaren 23an.

Ikuskizunak
DONEZTEBE
Ene Kantak-en ‘Astonauta’

Irailaren 16an 16:00etan
 kiroldegian.

BERA
Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen ikuskizuna

Irailaren 30ean Tipi-Tapa,
Korrika! ikuskizuna 17:30ean
Eztegara pilotalekuan. 

Kontzertuak
LESAKA
Aire Ahizpen kantaldia

Irailaren 15ean Plaza  
Zaha rrean, 20:30ean. 

SARA
Saiberri abesbatza elizan

Irailaren 22an 21:00etan. 

BERA
Jabier Perez de Azpeitia
pianoan Miguel Olano tenore
errioxarrarekin

Irailaren 24an Kultur
 Etxean, 19:00etan. 

Bertsoak
BERA
Bertso-triki-pintxo-poteoa

Irailaren 22an 19:00etan
Beralandetatik abiatuta.

Azokak
SARA
Ekoizleen azoka

Ortziraletan 16:30etik
20:30era frontoian. 
Artisau, sortzaile eta
merkatarien azoka

Irailaren 25era arte astele-
henetan 09:00etatik
 aitzinera plazan.

ELIZONDO
Piriniar arrazako behien
lehiaketa-enkantea

Irailaren 23an eta 24an.

Lehiaketak
ESKUALDEA
III. Argazki Lehiaketa
erran.eus-en

Irailaren 12ra arte 
aurkez daitezke lanak. 

Kirol hitzorduak
SARA
Euskal Herrialdeen Arteko
Herri Kirol Txapelketa

Irailaren 9an 16:00etan
 hasita Omordia pilotalekuan.
Sara Korrika lasterketa

Irailaren 9an 12 kilometroko
lasterkaldia, 17:00etan.

LESAKA
Mendi bizikleta ibilaldia

Irailaren 17an 09:00etan
abiatuta.

BAZTAN
Baztango Mendigoizaleen
mendi irteera

Irailaren 16an eta 17an
Pirinioetara ateraldia.

LEITZA
Plazaolako naturbideen
maratoia eta maratoi erdia

Irailaren 17an. Xehetasunak
27. orrialdean.

Ekitaldi gehiagoren  berri
izateko , begiratu: 
erran.eus (agenda)

Areson bizi den 21 urteko neska alai eta mugitua» dela
esanez aurkeztu du bere burua Ane Mirenek. Eta ho -
rren erakusle da bere afizioen inguruan galdetuta eman

duen erantzuna: «geldirik ez egotea! Horregatik askotan bi za-
kurrak hartu eta mendira joaten naiz». Ibilian ibilian igotzen da
hain gustuko dituen tontorretara «Aresoko mendiak dira he -
rriko txokorik ederrena, ibilaldi dotoreak egin daitezke inguruak 
ikusiz».
Ikasturte hasiera, «uda bukatu eta berriz ere pilak jartzeko ga-
raia da» beretzat, baina aurten, ikasketak bukatzen dituenez,
«hurrengo urteari begira zer pentsa gehiago ematen du». Ume-
tako desio bati segika, Haur
Hezkuntzako irakasle gradua bu-
katzear da: «ttikia nintzenean be-
ti esaten nuen egunen batean
irakasle izan nahi nuela. Betida-
nik gustatu izan zait umeen mun-
du hori eta horrelaxe hasi nin -
tzen!». Lanean hasteko garaia
iristen denean ikasle zein gura-
soekin hartu-emanean aritzea to-
katuko zaio eta argi du: «denok
dauzkagu gure berezitasunak, bakoi tzari bere neurria harra-
patzea eta pazientziarekin jokatzea da sekretua!».  
Asteburua ailegatzen denean, plan berezia osatzeko ez du as-
korik behar: «nere ingurukoekin egin dezakedan edozein gau-
za, ez dut asko behar ongi pasatzeko!». Plaza Zaharreko gel-
tokian egiten dituzten arratsalde pasak dira horren erakusle,
bertako paretek hitz egingo balute: «ez dakit zer aterako zen
hortik! Gure bigarren etxea dela esan daiteke eta, hainbeste
denbora pasatzen dugu han...».
Aurpegian izan ohi duen irribarreak erakusten du zoriontsu bi-
zi dela eta horretarako «daukadanarekin konformatzea beza-
lakorik ez dago! Nire ingurukoak ongi eta osasuntsu egotea
eta bizitzako momentu bakoitza ahalik eta gehien aprobe -
txatzearekin nahikoa dut». Amets egiterakoan horregatik, ez
du desio handien bila urrutira hegan egiten, «orain bezala se-
gi nahi nuke, eguneroko alaitasun hori mandu eta zoriontsu
egiten nauten pertsona horiek denak pozik ikusiz».

«Zoriontsu izateko daukadanarekin
konformatzea bezalakorik ez dago!»

Nire aukera

Ane Miren BARANDARAIN
Aresoko gaztea

«Aresoko 
mendiak dira
herriko txokorik
ederrena, ibilaldi
dotoreak egin 
daitezke inguruak
ikusiz».
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LANA
eskariak

Neska bat lan bila, adi-
nekoak edo haurrak zain -
tzeko prest, interna be-
zala ere bai. Bertze edo-
zein lanetan aritzeko ere
prest. �631 779724.
BORTZIRIAK-IRUN.
Nes ka eskaintzen da adi-
nekoak zaintzeko, baita
garbiketa lanetarako ere.
Konfidantzakoa. �686
947418.
BORTZIRIAK-IRUN.
Mu tila eskaintzen da edo-
zein lanetarako. Ordute-
gi zabala. �686 947418.
Umeak zaintzen espe-
rientziadun neskak lana
behar du. Bi urteko es-
perientziarekin zenbait
Haur Eskoletan, bai eta
udan zehar haurren zain -
ketan ere. Iraila erditik
umeren bat zaintzea be-
har izanez gero, deitu fa-
borez. �675 336624.
Emakume langileeta ar-
duratsua naiz. Adineko-
ak edota haurrak zain -
tzen, garbiketa lanetan
edo ostalaritzan lan bila
nabil. Esperientzia adi-
nekoak zaintzen. �644
778212.
Adinekoak zaintzenor-
duka edo interna beza-
la, haurrak zaintzen eta
garbiketa lanetan lan bi-
la nabil. Interesdunak dei-
tu. �693 284860.
Adinekoak zaintzenes-
perientziaduna, haurrak
zaintzen edota garbike-
ta lanetarako lan bila na-
bil. Adinekoak zaintzeko
orduka edo interna be-
zala prest. Behar badu-
zu deitu. �635 296717.

eta isolamendu ona di-
tu. Komunitateko gas-
tu gutxi ditu, atezaina-
rekin. �608 777926.
ELIZONDO. 104 m2ko
pisua salgai Saskaitz
plaza 4. zenbakian. Hor-
nitua. Prezioa: 120.000
euro (tratuan zehazte-
ke). �658 758173.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Etxebizitza
erren tan emateko. Iraile-
tik aitzinera. Irakasleen -
tzako edo langileentzako .
�678 855056.

IRUÑEA. Pisua errentan
emateko. Lau logelakoa.
Oso egoera onean. Uni-
bertsitate eta ospitaleen

BERA.Gasolindegian lan
egiteko pertsona bat be-
har da. �948 631370.
DONEZTEBE. Titi osta-
tuan sukaldean lan egi-
teko pertsona bat behar
da. �948 450271. 
URDAZUBI. La Koska
jatetxean zerbitzaria be-
har da. �948 599042
(09:00-17:00). 
LESAKA. Atxaspi hote-
lerako garbitzailea behar
da. �673 339920. 
Gipuzkoako zaldien ga -
rraiorako enpresa batek
garraiolariak behar ditu .
Estatu mailako eta atzerri -
rako garraioan aritzeko.
Euskaldunak, trailerreko
karnetarekin, azien dekin
ibiliak eta lanerako gogoa
dutenak. �652 706820.
Euskal Herriko argi ko-
mertzializadora batek
Baztanen eta Nafarroan
lan egiteko komertzia-
lak behar ditu. �602
409716 (Alberto).

ondoan. Komer tzio au-
n i t z  ondoan .  � 607
924379 / 670 303520.
IRUÑEA. Buztintxuri au-
zoan ia berria dagoen 3
logelako pisua errentan
emateko. �660 541278.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONOSTIA. Bi garaje
mar ra  sa lga i .  � 678
855056.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ELIZONDO. Gorramen-
di karrikan (Merkatuzelai
urbanizazioa), eraikitze-
ko 530 m2ko lursaila sal-
gai. �636 513840.

LANA
eskaintzak

ORONOZ-MUGAIRI.
Ormigoi kamioi bat gi-
datzeko gidaria behar da.
�948 326520. 

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 60.000
euro. �646 774117.
ITUREN. Neurri desber-
dinetako apartamentuak
hagitz prezio interesga -
rrian salgai. �948 451337
/ 667 275013.

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, margotu berria, be-
rogailua, igogailua eta
trastelekuarekin. 3 loge-
la, egongela, sukaldea
eta bainugela ditu. 90.000
euro negoziagarriak.
�948 585036.

LESAKA. Herri sarreran
etxe bifamiliarra salgai. 2
solairu, 5 logela, 3 komu-
na, garajea eta jardina.
Oso egoera onean. Sal-
neurri negoziagarria.
�618 188300.

BERA. 80 m2ko pisua
salgai. Lehenengo so-
lairuan, erdigunean ko-
katua, Alzate karrikatik
hurbil. Guztiz berritua
dago, sukaldea estrei-
natu gabe. Berogailua

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 ES13 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, 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): 42 €

Zerri gizena
1,434€ kiloa. 

Zerramak:
0,760 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/k Kanal 
Extra 4,32   
1.koa 4,10
2.koa 3,90
Urruxak: €/k Kanal 
Extra 4,34
1.koa 4,20 
2.koa 4,00

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

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   120,00 
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 185,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,29/3,39
Zaldi-behorrak: 1,93/2,10

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,60/8,20
8-10 kilokoak: 6,20/6,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 18tik 25era bitarteko prezioak)
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Mutila, obran edo adine-
koak zaintzen lan bila. Be-
har izanez gero deitu.
�651 923579.
Berako emakume ardu-
ratsua lan bila. Adineko-
ak eta haurrak zain tzen
eta garbiketan esperien -
tziaduna. Lan ho rie tan edo
bertze edozein lanetan in-
teresatua. �667 958488.
Gizonezkoa lan bila. Os-
talaritzan sukaldari la-
guntzaile edota zerbitza-
ri lanetan aritzeko prest,
baita adinekoak zaintzen
ere. �693 463186.

MOTORRAK
salgai

ARANTZA. Erremolkea
salgai. Hagitz ongi zain-
dua eta gutti erabi lia.
Kotxean sartzen ez dena
eramateko egokia. Bar -
neko neurriak: 115x96x60.
Kanpoko neur r iak :
120x135x60. Luzera osoa:
2,270. Dokumentazio gu-
ziarekin. �608 174510.

Renault Kangoo1.5 DCI
autoa salgai. 6.600 euro.
� 616 198016.

ANIMALIAK
salgai

Zakurrei ilea mozteko
makina salgai. KM2, 45
Veko motorra, 2400/ 3000
RNP. Profesionala. Bero -
tzen ez dena. Bi aldiz  ibi-
lia baka rrik. �606 586603.

7 hilabetetako Pointer
arra zako ehizako zakur-
kumeak salgai. Aita eta
amak genetika oso ona.
�630 221208.

ANIMALIAK
opari

Bi katakume oparitzeko.
Siamesa (emea) eta pintto -
karia (arra). �650 797669.
GOIZUETA. Katakume-
ak oparitzeko. �619
988383. 

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
 luze, forma borobilduna-
rekin. �948 585036.
ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.
Garajeko ate batien tea 
salgai, oinezkoen tzako
atearekin. Neurriak: 4,50
metro zabal eta 3,65 me -
tro altuera. �619 913375.

LEGASA. Sukalde eko-
nomika kalefaktora salgai.
�669 185858.
LEGASA. Egurra leher -
tzeko gasoliozko makina
errentan emateko. �669
332549.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Sanferminetako
asteburuan, emakume-
en bizikleta agertu da.
�648 803205.

TOKIKO GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIOAK

HIRIGINTZA

Udaleko Tokiko Gobernu Batzordearen akordioak, 2017ko
uztailaren 26koak:
– 9. poligonoko 251. lur-zatian (Bidasoa karrika, 49) Hi-
ri-Jarduketako Plan Berezia, Berako Udal Plan Orokorra-
ren aldaketa xehakatua, hasiera batez onestea.
– A291 eta A292 Jarduketa Asistematikoetan (3. poligo-
noko 291. eta 292. lur-zatiak; San Esteban karrika, 2) Hi-
ri-Jarduketako Plan Berezia, Berako Udal Plan Orokorra
aldatzen duena, hasiera batez onestea.
Bi espediente hauek jendeaurrean izanen dira hilabete ba-
tez, dagokion iragarkia NAOn argitara ematen denetik.
–6. Sektoreko UE2an (11. poligonoko 14. lurzatia; Matzada 
zonaldea) Xehetasun Azterlana, hasiera batez onestea; es-
pediente hau jendeaurrean izanen da 20 eguneko epean,
dagokion iragarkia NAOn argitara ematen denetik.

Bera, 2017.08.08    
ALKATEA,  

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

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,50€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Berroetako AIEKO

MIGELTORENA

ARRE TXEAk abuz-
tuaren 28an 4 ur te
bete ditu. Zo rio -
nak Berroe ta eta
Narbartetik, bere-
xiki Eider, atta tto
eta ama txok.

LARRAITZ GOÑI ARANGUREN

Arantzako sorginik sorginenak
3 urte bete ditu abuztuaren 23an.
Attatto, amatxo, amatxik eta 
atatxiren partetik aunitz urtez
 preziosa!!! Muxu aunitz.

LARRAITZ GOÑI eta AINARA HITA

Arantzako eta Igantziko sorginik
sorginenek 3 eta 2 urte bete
 dituzte abuztuaren 23an.
Arantzako, Igantziko eta Lesakako
familien partetik aunitz urtez
lehengusina pixpirreta hauei. 

JOANES eta IRATIk urteak bete
dituzte abuztuaren 4an eta 25ean.
Urte askotako esanez zoriondu
nahi zaituzte zuen familiek.

AIUR GARRO ORDOKI lesakarrak 4
urte bete ditu abuztuaren 30ean.
Aunitz urtez etxekoen partetik
gure morroxko ttikiari eta milaka
muxo!!

AIALA SAN JUAN AROTZENAk 
11 urte bete ditu abuztuaren 12an
eta GEXANek 8 uztailaren 30ean.
Zorionak eta muxu bana familia
guztiaren partetik.

Iturengo HILARIA

MUTUBERRIA gure
amatxik abuztua-
ren 15ean 90 urte
bete ditu. Zorio -
nak eta besarka-
da haundi-haundi
bat etxeko familia
guziaren partetik.

Legasako MAREN

MARIÑELARENA ELI -
ZALDEk abuztuaren
19an 2 urte bete
ditu. Zo rio nak eta
muxu potolo bat
familia eta bere xiki
zure ahizpa
Nahiaren partetik.

Iturengo BEÑAT PERURENA

BAZTERRIKA etxeko motoristak
abuztuaren 9an 5 urte bete ditu.
Besarkada haundi bat Beñat,
aita, ama eta Irati arrebaren 
partetik. Muxu pila.

ENEKO VALVERDE LEIZA lesakarrak
6 urte bete ditu irailaren 2an.
Aunitz urtez familia guziaren
 partetik. 

Anizko ELORRI eta HARRIET

anai-arrebek irailaren 7 eta 13an
 urteak beteko dituzte. Aunitz urtez
etxekoen partetik eta muxu   handi-
handiak biendako. Ongi pasatu
zuen eguna!!!

NAROA ELIZALDE MARIEZKURRENAk
abuztuaren 30ean 2 urte bete
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat Zubietako familia guztiaren
partetik.

Leitzako JUNE
URKIOLA MARIEZ -
KURRENAk 5 urte
bete ditu abuz-
tuaren 24an. Zo -
rionak eta muxu
haundi bat Lide
eta Izar giren
partetik! Mua!!

Amaiurko XANA MUJIKA ELIZALDEk
abuztuaren 16an bi urte bete ditu.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
etxeko sorgintxoari familia
 guztiaren partetik!!

Lesakako
LEXURI
AROTZENA

PORTUk 11 urte
beteko ditu 
irailaren 15ean.
Aunitz urtez
familia osoaren
partetik.

LEXURI AROTZENA PORTU lesakarrak
11 urte beteko ditu irailaren 15ean.
Zorionak eta hamaika muxu haundi
Orti, Elorri eta Aiert anaien partetik.
Ongi pasa eguna!

Sunbillako IBAI PETRIRENA

GOROSTERRAZUk abuztuaren 9an 
7 urte bete zituen. Aunitz urtez
Ibaitxo, etxekoen partetik eta 
berexiki argazkiko lehengusina
sorgintxoen partetik. Eguna ederki
ospatu genuen. Muxuak.

Lesakako LIBE
TAPIA MUTUBE -
RRIAk 8 urte
bete ditu abuz-
tuaren 29an.
Zorionak familia
guztiaren
 partetik.

Doneztebeko OIER LOPEZek 4 urte
bete ditu irailaren 4an. Zorionak
etxekoen partetik, eta bereziki
Irairen partetik. Lau muxu potolo!

AINERE IGUZKIAGIRRE IRIGOIENek
7 urte beteko ditu irailaren 10ean.
Muxu haundi bat familia guziaren
partetik eta batez ere Ioritzen
 partetik. Egun eder bat pasa!

PABLO IRAZOKI urdazubiarrari eta
es ku pilotako talde guziei zorionak
Zu ga rra murditik, berexiki fina lean
aritu zirenei: Loic Pradelle eta Xu -
ban Men  ta be rri txapeldunei eta
Joan Pra delle eta Pablo Irazoki
Olai zola txa pel du nor deei.
Xarmanki gelditu zi ren, 22-21.
Muxu bat gure lehengusu Pablori.
Iparraldetik irazokitar familia.
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