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LARUN ERABERRITZEKO PROIEKTUA

Eztabaidaren 
erdian, 
Larun

Hiru ardatz dituen proiektua aurkeztu du Pirinio Atlantikoetako Departamentuak. Alde batetik, San Inazio lepoan 500 aparka-
leku gehiago sortu nahi dituzte. Horrez gain, oraingo lau trenez gain, bertze bi gehiago paratu nahi dituzte martxan. Azkenik, 
Larungo tontorra eraberritu nahi dute: mugikortasun arazoak dituztenentzat sarbidea egokitu, pasarela bat egin, terrazak, lo 
egiteko bagoiak egokitu, harmailak eta jokoak egin... Baina proiektua ez dute denek begi onez ikusi, eta Saran, Larrun Ez 
Hunki kolektiboa sortu dute. ERREPORTAJEA ➜ 3-5
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G. PIKABEA
Erearoazgerozti-

kohilabeteakmugituak
izaten ari dira Sara alde-
an,etaLarungokaskoan
eta inguruan egin nahi
dutenproiektuadaezta-
baidarengibeleandagoe-
na. Harrabots haundia
sortu du Pirinio Atlanti-
koetako Departamentu-
akaurkeztuduenLaRhu-
ne2020egitasmoak.Be-
readaLarungotrena,eta
enkante bidez EPSA
enpresak kudeatzen du.
Hiru ardatz ditu Sara,

Bera, Urruña eta Azkai-
neko lurrakukituko lituz-
keenLaRhune2020egi-
tasmoak. Alde batetik,
Larunerako trena atera-
tzenden tokian,Sarako
San Inazio lepoan, 500
aparkalekugehiago sor-
tu nahi dituzte.

Bertzetik,
orain dauden lau tre-
nez gain, bertze bi tren
berri gehitu nahi dituzte.
Eta azkenik, Larungo
tontorraereeraberrituna-
hi dute: mugikortasun
arazoak dituztenentzat
sarbidea berritu, zaldai-
naedopasarelabategin,
terrazak, lo egiteko ba-
goiakegokitu, harmailak
eta jokoak egin…
Proiektuak,ordea,al-

deko eta kontrako iritzi-
ak piztu ditu. Batzuen-
tzat «egokitzapen plan
polita» dena, bertzeen-
tzat, «operazio turistiko
komertzialhaundibatda».

Jean Jacques
Lasserre Pirinio Atlanti-
koetako Departamentu-
kopresidentearenarabe-
ra,proiektuhonekin«eus-
kal lurren gaineko balkoi
bat eskaini nahi dugu».
Ez omen dute «negozio
bolumenaedobisitakbi-
koiztea nahi. Kalitatea
mantendu nahi dugu,
ingurunea zainduz eta
emozioa sortuz». Erran
duenez, «bisitari ugari
dauden garaietan apar-
kalekuak falta dira, eta
Larunera trenez joaten

den bisitarientzat modu
atsegingarriandenbora
emateko tokiak ere falta
dira». Eta horri erantzun
nahi diote 36milioi euro-
koegitasmohonekin(zer-
gakkontuanhartugabe).

LARRUN EZ HUNKI AURKA
Herritarrekinbiltzarrak,

ingurumenaren alde ari
diren taldeekin eta ardu-
radun politikoekin bilku-
rak, prentsaurrekoa…
EgitasmoarenkontraSa-
ran sortu den Larrun Ez

Hunki kolektibotik argi
mintzatudira:«proiektua-
ri hastapenetik ezetz
errandiogu».Prentsaren
bidez Larunen egin nahi
denarenberri ukan zute-
netik,ezdagelditukolek-
tiboa. Halaxe baieztatu
digu Sarako Ellande Al-
farotaldekokideak:«jen-
deakLarunenzerbaitegin
nahi zela aipatzen zuen,
bainazerzenzuzeninork
ezzekienetaerearohas-
tapenean prentsarekin
baterajakingenuen».Ho-

GIZARTEA � LARUN ERABERRITZEKO PROIEKTUA

Arrangura Larunen eta inguruan
egin nahi duten proiektuarekin
Pirinio Atlantikoetako Departamentuak Larun eraberritu nahi du

Hiru ardatz dituen proiektua
aurkeztu du Pirinio Atlanti-
koetako Departamentuak.
Alde batetik, San Inazio
lepoan turistentzako 500

aparkale-

ku gehiago sortu nahi dituzte.
Horrez gain, oraingo lau trenez
gain, bertze bi gehiago paratu nahi
dituzte martxan, eta azkenik,
Larungo tontorra eraberritu nahi
dute. Baina ez dute denek proiek-
tua begi onez ikusi, eta Saran,

Larrun Ez Hunki kolektiboa
sortu dute.
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ri leporatu dio Departa-
mentuari:«horrelakoproi-
ektu haundi batek nolaz
ezdu izankonzertaziorik
tokiko jendearekin eta
langileekin, lur horietan
bizi direnekin eta hau-
tetsiekin?». Eremu ba-
bestuadaLarun, etaEu-
ropako BabestutakoTo-
kiak biltzen dituen Natu-
ra 2000 Sarearen barne
dago.Alfarokerrandigu-
nez,«egiturahonetanere
ez da aipamenik izan».
KritikaSarakoauzapeza-
ri ere egin dio: «uste du-
gu bazuela proiektuaren
berri aspalditik».

IKUSMOLDE ANITZ
Larrun Ez Hunki ko-

lektiboakproiektu«osoa-
ri» ezetz erran badio ere,
BattitLabordeSarakoau-
zapezari «baitaezpada-
koa»iruditzenzaioLarun-
gotrenareninguruanzer-
bait egitea, «lanerako
trensahorreksegitzeana-
hi badugu, dirua engaia-
tu behar da. 1924an tre-
na muntatu zutelarik, ez
zuten artzainak upatze-
ko eman. Lanerako tres-
na bat da, 30 bat langile
ditu, etabehingoan tres-
napubliko batenada, ez
enpresapribatubatena».

Onartu digu, proiek-
tuak dituen hiru zatien
inguruan, «kaskoanegin
nahi den zatiak ekartzen
ahalduelaeztabaida,bai-
naproiektuarengainera-
kozatiabaitaezpadakoa
da».Bere irudiko, «ezda
utzi behar atrakzio-par-
ke haundi baten egiten.
Jendea ez da atrakzioa-
rentzat joaten Larunera,
bistarentzat joaten da».
Ezomenduinteresikikus-
ten atrakzio bat egiteko,
«ezda lekuegokia».Bai-
na«treneanupatzenden
jendeaerrezibitzekozer-
bait egin behar dela» us-

te du: «komunak, gelto-
kia...Bistabatzuekinbal-
koina egitea ere polita
atzematen dut».
«Saratarrenhamarre-

tikbederatzikezduteba-
tere gutiazirik Larungo
kaskoan atrakzio-parke
baten muntatzeko», dio
auzapezak. Horren hari-
ra, behin eta berriz azpi-
marratu nahi izan du
«oraindik ez dela fitsik
egina. Ez da diru-iturririk
finkaturik, ezta baimenik
ere. Diseinu batzuk egi-
nakdira,bainadenaabia-
tzekoa da». Halaxe dio
EricMorvanPirinioAtlan-
tikoetakoprefetakuztaila-
ren31kodatarekinsinatu-
takogutunean.Nahizeta
proiektuaerearohastape-
nean aurkeztu, prefetak
uztailhondarreanproiek-
tuhonen inguruanzekie-
na komunikabideetatik
jakinzuelaadierazizuen,
eta «ofizialki administra-
zioari ez zaio inongobai-
men eskaerarik egin».

BERAN ERE KEZKATUAK
Proiektuakkezkasor-

tu du beratarren artean
ere.JosuIratzokiBerako

alkateak dioen bezala,
«Larunmendiahagitzes-
timatua baita Beran eta
jendeaarduratuadago».
Bere ustez, «hainbertze
jende biltzen den tokian
dudarik ez da azpiegitu-
ra gabeziak ere soma-
tzendirela.Bainanonda-
gomuga? 360.000lagun
ezdiraaski?».Gaineratu
digunez, «irisgarritasun
arazoak moldatzea jo-
tzen dute proiektuaren
arrazoi nagusienetako
bat.Arazohauekmolda-
tzekomila aukeradaude
Larunen egin nahi duten
balkoiberrihorrenaitzine-
tik, ingurunean hagitzez
eragin ttikiagoarekin».

70.000 LAGUNETIK
370.000ERA
Prentsatik lortudituz-

tendiseinuakdiraLarrun
Ez Hunki kolektiboari
kezkasortarazidietenak.
«Segurtasunaetajendea-
ren harrera bermatzeko
beharrezkoak diren be-
rrikuntzaetaantolaketen
egitearekinadosgara,eta
mugikortasunarazoakdi-
tuztenentzakosarbideak
aspaldi behar zuen egi-

Gaur egun ibiltzen diren lau trenez gain, bertze bi tren gehiago paratu nahi ditu Pirinio
Atlantikoetako Kontseilu Nagusiak Larunen.

Aste honetan egin du Larrun Ez Hunki kolekti-
boak bere azken biltzarra Saran eta hor aurkeztu
du hemendik urte bukaera bitarte eginen duen
plangitza. Horren arabera, herriz herri eta interne-
ten jendearenatxikimenduabiltzekokanpainabat
abiatuko dute. Herriko Etxe bakoitzeanmozio bat
ere emanen dute proiektu hau eztabaidatu dadin
eta herritarrei dei berezi bat eginen diete joateko.
Larungokaskoramartxabatereeginendute,baita
arduradun politikoekin bilkurak ere.
Baina Larrun Ez Hunki kolektiboak haratago

eramannahidugaiaetamendiakbabestekohitzar-
menbateginnahidu:«mendiababestunahidugu
etahorretarakotresnabatadostu».Badirelakoau-
rrekariak: «orain 20 bat urte Azkainetik Larunera
pistaeginnahi izanzuten,etaherritarrekgeldiarazi
zuten. Orain 40 bat urte, berriz, Inazio lepotik ber-
tze errepide bat egin nahi izan zuten. Saratarrek
botobidezezezkoaerranzutenetabertanbehera
geldituzen».Gisahonetakoproiektugehiagoetor-
tzenahaldirela iritzita,«behingozmendiababeste-
ko hitzarmen bat egin behar dugula» dio Alfarok:
«landareak, abereak, ondarea, harrespilak, eraikin
zahar eta eraikin historikoak... Guztiak babeste-
ko. Hondatze haundi bat gertatzen ari baita».

Larrun Ez Hunki

Mendia babesteko akordioa

INBERTITZEAREN ALDE

«Ez da utzi behar
atrakzio-parke
haundi baten egiten,
baina trenean upa-
tzen den jendearen
errezibitzeko zerbait
egitea baitaezpada-
koa da».

Battit LABORDE
Sarako auzapeza

GEHIAGOREN BELDUR

«Etekinak haundi-
tzeko proiektu bat
da, eta hori
agerian uzten du
bi tren gehiago
emateak. Hori da
proiektuaren
gakoa».

Ellande ALFARO
Larrun Ez Hunki kolektiboa

BERAN ERE KEZKA

«Dauden arazoak
moldatzeko mila
aukera daude La-
runen egin nahi du-
ten balkoi berri ho-
rren aitzinetik, ingu-
runean hagitzez era-
gin ttikiagoarekin».

Josu IRATZOKI
Berako alkatea
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na». Oroitarazi duenez,
«trenttipiarenegituraguz-
tia zahartuada.Bere ga-
raian,70.000jendeerrezi-
bitzeko egina izan zen,
etaegun,urteko370.000
lagunibiltzendira.Segur-
tasunafaltada,eta legal-
kiere…Jendearenharre-
ra ere ez da batere ona.
Baina horiek enpresak
eginbeharrekoantolake-
tak dira. Horrek erakus-
tenduahalbezainetekin
haundienak ateratzeko
prestgarelaedozeinturis-
mo mota onartzeko».

BERRIKUNTZA BAINO
GEHIAGOREN SUSMOA
Alfarorenirudiko,«be-

rrikuntza da proiektuan
aurkezten dutena, baina
bertze zerbait gehiago
da». Garbi du «etekinak
haunditzekodela,etaho-
riagerianuztendubi tren
gehiago emateak. Hori
da proiektuaren gakoa».
Datuakaipatudizkigu.

Garairik hoberenetan,
egunean 4.000 lagunek
hartzendutetrena.Kolek-
tiboarenkalkuluenarabe-
ra, bi tren gehiagorekin,
6.240 lagun igoko lirate-
ke egunero kaskora, oi-
nezkoak kontuan hartu
gabe. Ez hori bakarrik.
Berak argi du: «jadanik
publizitatehaundiabada
tren ttikiarekin, eta tren
horiekbetetzekoasmoa-
rekin atrakzioa sortu na-
hi dute gainean: zaldai-
na, hutsare gainean bal-
koi bat, mazela guztian
terrazak,harmailak,loegi-
teko bagoiak, xirrixta
erraldoia,eskaladadagu-
nea, ibilbideak, anima-
zioak…. Horiek ez dira
aipatzen,bainaplanoak

ongibegiratuzgero,ohar-
tu gara zenbat atrakzio
izanen diren. Dena be-
rrantolatu nahi dute».

MENDIARI BEGIRA
Mendiariemanendion

«kolpeak»erearduratzen
ditu kolektiboko kideak:
«jadanik Larun sobera
eraldatuada,etaobraho-
nen egiteak natura eta
Larunkaltetukoditu: zal-
dainaegitekopilonak,xi-
rrixta, harmailak eta te-
rrazakegitekolanak…Bi
tren gehiagok beharko
dituztenkaskokokaiaren
eta gurutzagunearen
haunditzea, obra egite-
ko pista berria, kamio-
iak.... Horri kaskoan jen-
deametatzeak dakarren
ondorioa gehitu behar
zaio:lurrarenhigaduraeta
hondatzea,harrespilaeta
eraikin zaharren desegi-
tea…».
2018an hasi nahi di-

tuzte obrak. Baina hasi
baino lehen, proiektua
eremu babestuan egin
nahi denez, ingurumen
mailakoinpaktuengaine-
ko azterketa egin behar-
ko dute. Horrez gain,
hainbatentitatekoniritzia
eman beharko dute la-
nak hasi ahal izateko:
DREALAkitaniamailako
Ingurumen,LurraldeAn-
tolaketa eta Etxebizitza
egitura, DDTM Lurralde
eta Itsasoko Departa-
mendua, STAP, ARS,
CNPN Naturaren Babe-
serako Kontseilua....
Prefetakuztailhonda-

rreko eskutitzean zioe-
nez, «ingurumenaren al-
detikbaldintzakbetetzen
ezdituenproiektuakezin
du baimenik izan Euskal
Herriko tokienblematiko
honetanzerbaitegiteko».
Halere, ez dira fio kolek-
tibokokideak:«proiektua
eginnahidutenak Depar-
tamentuko arduradunak
dira, estatukoordezkari-
ak, eta baimenak ema-
ten dituztenak ere esta-
tuko jendea dira. Baina
pentsatu nahi dugu ez
dela eginen, ez diegula-
ko utziko», dio Alfarok.

� INAZIO LEPOA ORAINDATUA

36
MILIOI EUROKO GASTUA

izanen du Pirinio
Atlantikoetako Depar-
tamentuaren proiektuak,

zergak gabe.

� INAZIO LEPOAN EGIN NAHI DUTEN BERRIKUNTZA



Nabarmentzekoak

Etorkinen inguruko datuak eta beraien iritziak duela hamar urte
«Hala beharrez, etxetik urruti» goiburupean, duela hamar urte gure inguruan
bizi ziren hainbat etorkin agertu ziren ttipi-ttapa aldizkariko azalean. Barrene-
ko erreportajean, hainbat iritzi eta datu biltzen ziren eta horien artean, titula-
rrean honako hau bildu zen: «Baztan, Bortziriak, Malerreka eta Leitzaldean kul-
tura ezberdinetatik etorritako ia 2.000 lagun bizi dira gure artean». Bakoitzak
bere esperientzia kontatu zuen. Honela, Lucia eta Abrahamek ziotenez, «etor-
kizunean hara bueltatu nahi dugu, horregatik ez ditugu ekarri seme-alabak. Ira-
bazten dugunarekin ezin dugu».

Gure hizkuntza zahar honen ahozkatze
bereziaz,pentsatzengelditzennaizbatzue-
tan, eta Z letra zein maiz erabiltzen dugun

konturatzen naiz.
Ohartu zarete aitzineko esaldi hortan zenbat Z
agertzen diren? Irakurri-irakurri berriz, eta ikusiko
duzue, halako testu laburrean,
16 aldiz agertzen dela Z letra!
Behar bada horregatik izanen
da,gaztelaniazmintzatzerako-
an, euskaldunak garela erraz
sumatzen zaigula. Hara eredu
batzuk:Hecomidogarbantzos,
tomaestamantzana, portzika-
so...Bonitoscaltzontzillos,Be-
necol funtziona”... eta gisa huntakoak konturatu
gabe ateratzen zaizkigu.
Z letrakin zafraldi, zerrikeria, zigorra, zorria, zurrun-
ka” eta halakoak ditugu, baina baita bertze hitz
eder batzuk ere: zoriona, zintzoa, zerua,…eta zu-
rrup eta zatoa ere… kontxo! eta hain juxtuki zato
baten marka Las tres Z da!
Euskaldunen ezaugarriak baserria eta euskara
omen dira, ba nik Z letra ere gehituko nuke.

Gure Z

Nire txanda
Koro IRAZOKII

Javier PEREZ DE AZPEITIA
Berako piano-jolea

Isidoro Fagoagaren
omenezurteosoanBe-
ran egiten ari diren eki-
taldienbarrenean igan-
de honetan kontzertua
eskainiko du Kultur
Etxean, Miguel Olano
tenorearekin batera.

Jose Mari APEZETXEA
Margolari erratzuarra hil da

Baztango Margolariak
taldekosustatzaileetako
bat izandakoa, irailaren
3anhil zenbereetxean,
Zubietean, 90 urte zi-
tuela.Hantxeeskainidu
udahonetanbereazken
erakusketa ere.

Jon OLAIZOLA
Txapeldun Amezketan

Amezketanjokatzenden
Joxean Tolosa afiziona-
tumailakopilota txapel-
keta entzutetsuan txa-
peldunsuertatuda lesa-
karra, finaleanUltzama-
ko Peio Etxeberriari 18-
16 irabazita.

Etengabe obretan dagoen Sagrada Familia
elizaren inguruan sortu da alarma oraingoan.
Furgoneta zuria ondoan aparkatua. Barnean

zerbait susmagarria badu, nonbait. Inguruko ka-
rrikakberehala itxidituztemossoek,poliziek,guardia
zibilek…Sirena soinuaketa kontrolak han-hemen.
Baina artezilariek ibilgailua ireki eta baretu dute
egoera: «Lasai,ezdagohautetsontzirikbarrenean».

Alarma faltsua Bartzelonan

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€

Ipar Euskal Herria , Europa 75€

Amerika eta Australia 130€
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Kolaborazioak

Kataluniako prozesuak ilusio handia sortu die Eus-
kal Herriko independentistei; HegoEuskal Herrian,
kezka handia erregionalistei, eta amorrua, gehien-

bat, nazionalista espainolei. Azken horiek hamarkadak
pasatu dituzte erraten armarik tartean ez bazegoen de-
na posible zela, baina gezurretan ari zirela demostratu
dute independentistakatalanek.EuskalHerrian indepen-
dentzia defendatzen dutenen artean jada ez dago arma-
rik, baina, hala ere, oraingoz, ez da hurbil ikusten Kata-
luniaren antzeko prozesu bat hastea. Erregionalistek eta
nazionalista espainolek bi herrialdeen artean dauden
ezberdintasunak azpimarratu nahi izan dituzte azken al-
dian, euskaldun leial eta zintzoaren irudia hauspotzeko
aldebatetik -OchoApellidosVascos,Alli Abajo eta azken
aldian gogor sustatu dituzten antzeko produktuetan iru-
dikatzen gaituzten bezala-, eta katalanei, berriz, istilu-
tsuen eta leialtasunik gabekoen fama emateko. Duela ez
hainbertze urte, Espainian euskaldunak ginen istilutsuak
eta pelikulako gaiztoak, eta katalanak, berriz, “naziona-
litate historikoek” eduki behar zuten portaeraren eredu.
Baina erregionalistek eta nazionalista espainolek arrazoi
dute neurri batean; katalanak eta gu ezberdinak gara.
Kontua da ze ezberdintasun nabarmendu nahi den. Lur-
raldetasuna, errate baterako, ez dugu haiek bezala bizi.
Euskal Herriaren eta Herrialde Katalanen formulazio na-
zionalista ez da berdina izan, eta horrek erraztu die bu-
rujabetzaren abiapuntua argi zehaztea: Katalunia. Hego
Euskal Herrian, ordea, zuzenean gainetik pasatzen dugu
pauso hori, deserosoa zaigulako. Ez da argi erraten, bai-
naIñigoUrkullurihainbertzedeiegitenbazaizkioetaUxue
Barkosi ez, onartzen da independentismoak pentsatzen
duelaEuskalAutonomiaErkidegoakeginbeharko lukee-
la Kataluniarena bezalako prozesua, “gero etorriko dira
nafarrak” pentsamendu abertzale klasiko horrekin, hain
emaitza onak eman dituena azken 40 urteotan. Horrez
gain, sufritzen dugun asimilazio linguistiko, kultural eta
identitarioaKatalunianbaino aunitzez handiagoada. Ka-
talunian herri ttiki bateko Junts Pel Siko alkate bati ez
zitzaion burutik pasatuko ere hizkuntza katalanaren al-
deko plan bat zaborrontzira botatzea, eta hemen halako
esperpentoak bizi behar izan ditugumarka abertzale eta
euskaltzaleekin aurkezten diren alkateen eskutik. Kata-
lunian, parlamentuko debateetan hizkuntza nagusia ka-
talanadaaldehandiarekin.CiudadanosekoetaPPkopar-
lamentariak mintzatu ohi dira gaztelaniaz, baina batzuei,
beroaldietan eta modu inprobisatuan ari direnean, kata-
lanaateratzenzaie.Katalunian,agintariekkatalanezema-
tendituzteprentsaurrekoak,etagero, akaso, galdetuegi-
ten dute ea gaztelaniaz ere egitea nahi duen norbaitek.
Horrela, errealitatebat eraikitzendute: katalanaknormal-
tasuna irudikatzen du, eta gaztelaniaz egitea, berriz, au-
keraketa politiko bat da, identitatea markatzeko modu
bat. Hego Euskal Herrian, ordea, kontrakoa gertatu ohi
da. Euskarazmintzatzea aukeraketa politiko bat izan ohi
da, identitateamarkatzekomodubat, eta gaztelania, be-
rriz, naturala, baita politikari abertzale aunitzengan ere.
Eta, horrek, zaildu egiten du Espainiatik aparteko nazio
bat garela irudikatzea.

Katalanak eta gu

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Zazpi mila milioi jende bizi omen da gure pla-
neta honetan. Eta sei mila hikuntza ezber-
din erabiltzen dituzte euren artean. Bertze

hainbertze erlijio-sinesmen zabalduak ere badira.
Hizkuntza kopurua, ordea, ttikitzen hari omen da
urtetk urtera. Eta erlijioek antzeko bilakaera ote
daramaten ustea aski zabala da.
Normala da galdetzea aldaera horien arrazoiaz,
bertze hainbat aldaeraz ere egiten ahal den beza-
la.Garrantzizko adaerakbaitira, gainera, nahiz eta
ez dugun ukatzen ahal garrantzidun aldaera ge-
hiago badirela. Dena den, adimendun izakiak ga-
renez gero, ohartzen saiatu beharko genuke gu-
re erantzunkizunaz. Izan ere, hainbat aldaera jen-
deok eraginak dira, ez berez gertatuak. Erratera-
ko, eta zerbait ulergarri samarra aipatzeagatik,
uholdeak ugaritzea, tenperatura berotzea, haize-
teak indartzea, etabar, klima aldatzearen ondorio-
tzat jotzen ari dira. Eta zerk eragiten du klima al-
datzea? Neurri ba-
tean, bederen, jen-
deenohiturak: indus-
tria eta ibilgaigailu-
enpetrolioaerretzea,
adibidez.
Eta hizkuntzak guti-
tzea bezalako alda-
tzeak? Nazio batzu-
ekbertzeakmenean
eduki nahia ezagu-
na zaigu. Baina ho-
rretarako,menpera-
tzeko diren herrien
izaerazanpatzeako-
meni da, hauen ohi-
turak eta hizkuntza
ahulduz eta bazter-
tuz. Eta horretan egiten dute ahalegina menpe-
ratzaileek. Ez dugu urrun joan beharrik hori ikus-
teko euskaldunok, aunitz mendez borrokan ibili
baikara, eta gabiltza, gure izaeraren inportantzia
handiko den hizkuntza eta kultura defenditzen.
Zoritxarrez, zera gertatzen da aunitzetan, adimen-
dun izanagatik, ez garela ohartzen, ez garela oro-
itzen egiten dugunaz. Baina ezta zer eta nor ga-
renaz ere, eta hori gogoan behar dugu izan, jen-
de eta herri izaten jarraitzekotan.
Triste samarradahainbatetanentzutenedosuma-
tzen duguna: bai badugu, bai bagara, diote ba-
tzuek. Euskara eta euskal kulturaz, alegia. Ez da,
bada, berdin, zer dugun edo zer ez, zer garen edo
zer ez? Horrelakoa baita bertze hainbaten ustea.
Baina, badakigu zergatik estimatzen dugun, edo-
ta estimatzea uzten dugun, gure izaera, gure si-
nestea, gure hizkuntza?

Geure burua ezin ezagutu

Pello APEZETXEA

«Zoritxarrez, zera
gertatzen da
aunitzetan, adimendun
izanagatik, ez garela
ohartzen, ez garela
oroitzen egiten duguna.
Baina ezta zer eta nor
garenaz ere, eta hori
gogoan behar dugu
izan, jende eta herri
izaten jarraitzekotan».



Magia
Pirinioetan
Koro IRAZOKI

Gavarnitikabiatueta
lau orenen buruan Bu-
jaruelonginen.Gureau-
tobusa ere hantxe ze-
goen.Etabapatean,au-
tobusetikmahaietaaul-
ki luze batzuk atera zi-
tuzten, mantel txuri eta
guzti. «Jarri, jarri eta
bazkaldu» erran zigu-
ten. Eta hantxe, 2.400
metrotan trankilki jarri-
ta ia-ia 100 lagunei
bazkaltzeraemanzigu-
ten:pasta-entsaladaeta
oilaskoa saltsan (txitxi-
pilotakhaurrentzat),on-
dotik sagar tarta eta
txanpaina, eta finitzeko
kafea eta txupitoa hor-
marekin.
Ez pentsa catering

enpresa bat kontrata-
tua ginuenik,ez.Gerta-
tutakoakmagiaematen
zuenbaina,MirenAmu-
rizak dioen bezala: Ez
da magia elkartasuna
da.
Elkartasun lana izan

zen aitzinetik eroske-
tak egitea, hainbertze
janari goxoprestatzea,
kafea litroka termoetan
sartzea, behar ziren
guztiak bildu eta auto-
busean ematea, detai-
le ttikienak kontutan
hartzea…
Mila esker Agerra

mendi taldea eta Man-
ttaleri. Elkartasunean

espezialista batzuk za-
retela aspaldiandemos-
tratuaduzue,bainaegia
erran, batzuetan badi-
rudi magia ere egiten
duzuela.

Agerratik,
milesker!
Txaro ZUBIETA (Agerrako
auzotarrak)

Bertze behin ere jo-
andiraAgerrakobestak.
Hainbatetahainbatau-
zotarren lanari eskergi-
ro bikainean pasa ditu-
gu aurtengoan ere, eki-
taldiz betetako besta
hauek.
Lerro hauen bitartez

eskerrak eman nahi di-
tugu. Eskerrak modu
batera edo bertzera ur-
te joan eta urtea etorri
l agun tzen d igu ten
guztiei, eskerrak gure-
kin parte hartzen duten
guztiei.
Ortzegunean futbi-

toarekin hasi eta igan-
dean bingoa eta dan-
tzaldiarekin bukatu di-
renbestahauetaneten-
gabe musika, dantza,
otordu, kiroletaz goza-
tzekoaukera izandaeta

pozgarria da guretzat
urtez urte mantentzen
direnbestahauetan jen-
dearen parte hartzea
ikustea.
Eta urteak pasatzen

direnez...hurrengourte-
an 40 urte beteko ditu-
gu.Ezdanolanahikoa!!!
AGERRATIK BIHO-

TZEZ, MILESKER ETA
HURRENGO URTEAN
40URTEAKOSPATZE-
KO ELKAR IKUSIKO
DUGU!!!
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Irakurleak mintzo

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

1
Zen izango da erreakzioa
ez dut galdu nahi ilusioa
Nere buruan sortzen ari den
kolorezko istorioa (bis)
Gustukoa dut kanpo aldean
duzun inperfekzioa
barruko perfekzioa
zure begien disdira horrek
sortzen du(e)n inpresioa.

2
Etortzerakun nere ondora
burua joaten zait edonora.
Bihotza fuerte, taupadak azkar
arnas-behera, arnas gora (bis)
Ni totelduta geratu ohi naiz
begira zure ahora
azkar pasatuz denbora.
Orduak minutu ematen du
bat dagonean gustora.

3
Hurbiltzean urduritasuna
bota b(eh)ar dizut asmakizuna
gainetik aspaldu kendu nahi ten
karga zakar ta astuna (bis)
Lehenengo gauza argi izan zuk
gu bion laguntasuna
daukagun ziurtasuna
edozer gauza nahiz ta pasata
betiko iraungo duna.

4
Begira zuzen begietara
eta hurbildu eskuetara.
Gu biok batera egoteko
eginak ote al gara? (bis)
zu nere ipuinean sartu zara
ongi etorri hasierara
istorio honetara.
Amaierarik ez duenaren
maitasun ibaietara.

Maiteminduta

Bota bertsoa
Maddalen AROZENA FRESNEDA (Lesaka)

Doinua: Trumoiak hortzi

Baztan-Bidasoko 30. Bertsopaper lehiaketan

aipamena (15-18 urte)
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Prentsatik bildutakoak

«Ahalegintzea da
kontua, orduak
sartzea. Nik hirikoa
izanda hona iristea
lortu baldin badut,
edonork lor dezake
herri kiroletan ondo
aritzea»

«Ohartu gabe sartu
nintzen. Lan horiek
erraz egiten ditut, eta
neska izatearen
berezitasun horrek
jendea laguntzeko
prest egotea eragin
du, nire kasuan»

Irune IZKUE
Elgorriagako aizkolaria
BERRIA 2017.09.01

«Azken finean, bizi
kalitate hobea izateko
eta futbolean maila on
batean jokatzen jarrai-
tzeko, niretzat hau
izan da aukerarik
hoberena, eta ez nuen
bitan pentsatu».
«Gauzak ongi joaten
direnean pozgarria da,
baina, ez badira ondo
joaten, sufritzen dute-
nak familiakoak dira.
Horregatik, saiatzen
naiz haiek ni ahalik
eta gutxienetan ikus
nazaten gaizki».

Uxoa BERTIZ
Elizondoko futbolaria
BERRIA 2017.09.09

NNoorr dduugguu MMaaiiddeerr AAzzkkaarraattee??
Anizen sortu eta bizi den 36 urte-
ko pertsona arrunta naiz.

GGuurraassooeenn llaannaarrii sseeggiiddaa eemmaatteeaa
eerraabbaakkii dduuzzuu......
Bai, hala da bai. 1993an guraso-
ek landetxea ireki zuten, eta be-
raiei laguntzen nien, jubilatu zire-
nean nere gain hartu nuen.

ZZeerr ggoommeennddaattzzeenn ddiieezzuu bbiissiittaarriieeii??
Gure zonaldean xoko zoraga -
rriak ditugu, ezagunak diren le-
kuez gain, hain ezagunak ez
 diren tokietara ere bidaltzen ditu-
gu, eta bezeroek aunitz esker tzen
dute. Gehienak hirietatik datoz,
eta hemengo bizi kalitatea aunitz
estimatzen dute, horixe da bila -
tzen dutena.

ZZeeiinn ddaa ppoossttrree ggooxxooaakk eeggiitteekkoo ssee--
kkrreettuuaa??
Kalitatezko lehengaiak erabilita,
kantitateak ongi neurtuta baldin
badaude, edozein gisako postre
goxoak egin daitezke.

GGaauuzzaa bbeerrrriiaakk iikkaassii zzaalleeaa zzaarraa??
Hainbat Ikastaro egin ditut, elka -
rren artean zerikusi handirik ez du-
tenak. Beti ikasten da zerbaitere,
eta lehenago edo beran duago
praktikan jartzeko  aukera dago.  

AAnniizzkkoo ttxxookkoorriikk eeddeerrrreennaa??
Aunitz daude, baino bat auke-
ratzekotan, Urleiko peñak

 erranen nituzke. Ttikitan Anizko
lagunekin joaten nintzen, eta
 arras oroitzapen onak ditut. 

BBeesstteettaann ggoozzaattzzeekkoo ttaarrtteerriikk iizzaa--
tteenn dduuzzuu?? 
Lanak herritarren artean bana tzen
ditugu, baina besta egiteko ere
tartea dago!

ZZeeiinn ddaa AAnniizzkkoo bbeesstteenn bbeerreezziittaa--
ssuunnaa??
Haur, gazte eta adinekoen ar -
tean sortzen den giroa.  

ZZeeiinn ddaa bbeesstteettaattiikk ggeehhiieenn gguussttaa --
ttzzeenn zzaaiizzuunn eekkiittaallddiiaa??
Su inguruan egiten dugun zingar
jatea, bertan sortzen den giroa
berexia da

ZZeerrkk eeggiitteenn zzaaiittuu zzoorriioonnttssuu??
Ingurukoak ongi daudela  jakiteak.

AAmmeettss bbaatt??
Orain arte
bezala, go-
goz eta
ilusioz
amesten
jarraitzea.

11 galdera labur

� Maider AZKARATE � Anizko gaztea
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HEZKUNTZA

IKASTETXEETAKO DATUAK � 2017/2018 IKASTURTEA

Eskualdeko 5.621
ikaslek hasi dute
ikasturtea
TTIPI-TTAPA
Iaz baino 105 ikasle

gehiagok eman diote ha-
siera ikasturteari Baz tan,
Bertizarana, Bortzi riak,
Lei tzaldea, Malerre ka,
Urumealdea eta Xaretan.
Ereduei dagokienez,

euskarazko D ereduak
hedatzen segitzen du eta
Sara eta Senperen izan

ezik, gainerako ikas-
tetxeetan eredurik hau-
tatuena da. Hala ere, Sa-
ran alde ttikia dago elebi -
dunean (fran tsesez eta
eus karaz) eta euskaraz
bakarrik ari direnen ar-
tean. Senperen, ordea,
frantsesez bakarrik eta
elebidunean ari direnak
dira gehienak.

BAZTAN 0 0 199 6 0 504
Almandoz IP 1 5
Amaiur IP 6 24
Arizkun IP 9 23
Arraioz IP 10 14
Azpilkueta IP 8 3
Baztan Ikastola 60 138
Elizondo IP 61 6 166
Erratzu IP 15 22
Gartzain IP 6 14
Irurita IP 13 52
Lekaroz IP 6 1
Oronoz IP 3 28
Ziga IP 1 14

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

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK

BERTIZARANA 0 0 26 0 0 37
Legasa IP 13 22
Narbarte IP 13 15

BORTZIRIAK 17 12 292 25 28 502
Arantza IP 26 36
Bera (Ricardo Baroja) 75 138
Bera (Labiaga Ikastola) 52 98
Bera (Jesusen Bihotza) 17 12 3 25 28
Etxalar IP 29 50
Igantzi IP 18 36
Lesaka (Irain IP) 56(1) 76
Lesaka (Tantirumairu) 33(1) 68

XARETA 82 160 99 187 236 168
Sara (Publikoa) 3 14 2 13
Sara (St. Joseph) 38 14 64
Sara (Olhain Ikastola) 44 76
Senpere (Publikoa) 20 71 71 102
Senpere (Amotz publ.) 28 57
Senpere (Zaldubi ikas.) 46 57
Senpere (St. Joseph) 31 37 43 57
Urdazubi-Zugarramurdi 9 35

HEZIKETA ZIKLOAK

LHB OLH Erdi M. Goi M.

HEZIKLETA ZIKLOAK

BAZTAN 2 23 57 56
Elizondo (2) 16 26 39
Lekaroz (2) 25

BORTZIRIAK 0 46 0 44
Bera (Toki Ona) (2) 46 44

XARETA 0 0 0 210
Senpere (Laborantza) 210

GUZTIRA 99 172 913 228 264 1.802

MALERREKA 0 0 146 10 0 337
Beintza-Labaien IP 2 4
Doneztebe (S. Migel) 93 10 216
Ituren IP 24 48
Saldias IP 3 4
Sunbilla IP 24 65

LEITZALDEA 0 0 151 0 0 254
Areso IP 10 18
Goizueta IP 17 40
Leitza IP (Erleta) 124 196

BAZTAN 21 0 329
Lekaroz 21 329

A eredua B eredua D eredua

BIGARREN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BORTZIRIAK 21 28 315
Arantza IP 14
Bera (Toki Ona) (2) 21 28 251
Bera (Labiaga Ikastola) 50

LEITZALDEA 0 0 206
Goizueta 16
Leitza (Amazabal) 190

MALERREKA 0 0 203
Doneztebe (Mendaur) 203

XARETA 146 101 8
Senpere (Arretxea) 146 101
Urdazubi-Zugarramurdi 8

GUZTIRA 188 129 1.061

BAZTAN 0 0 130
Lekaroz 130

A eredua B eredua D eredua

BATXILERGOA

BATXILERGOA

BORTZIRIAK 0 0 118
Bera (Toki Ona) (2) 118

LEITZALDEA 0 0 64
Leitza (Amazabal) 64

GUZTIRA 0 0 312

HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK

A eredua

B eredua

D eredua

Erdara hutsean

Mistoa

Euskara hutsean

2017-2018: 1.184

2016-2017: 1.168

2017-2018 Guztira: 438
2016-2017 Guztira: 427

2017-2018 Guztira:  312

2016-2017 Guztira: 328

2017-2018 Guztira: 1.378

2016-2017 Guztira: 1.284

GUZTIRA 2 69 57 310

�

�

2017-2018: 2.294

2016-2017: 2.309

(1) 2 urtekoak barne 

- % 5,12
�

% 2,51

�
% 1,35

% 6,82

�

- % 0,65

2 0 22 1 54 3 30 1

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

(2) Behin
behineko

datuak dira.

BAZTAN 15 0 0
Lekaroz 15

A eredua B eredua D eredua

HELDUEN HEZKUNTZA

GUZTIRA 15 0 0
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IRAILAK 28, ortzegunA
16:30 Goitibehera txapelketa. 20:00 

Altxaferoa. Ondotik Karrika buelta 

kankailu eta buruhaundiekin Elutxa 

txarangak alaitua. 00:00-03:00 

Elutxa txaranga herrian barrena.

IGANTZIKO BESTAK
IRAILAren 23, 24, 28, 29, 30 eta urriaren 1A

irailaK 30, larunbata
10:00 Karrika buelta herriko txistulariekin. 12:00 Karrika buelta kankailu 
eta buruhaundiekin gaiteroek lagunduta. 12:30 Toka txapelketa frontoian. 
12:30 Haurrentzako jokoak frontoian. 17:30 Nafarroako III. Mailako aizko-
lari txapelketako fi nala, sokatira desafi oa eta herritarren arteko desafi oa. 
21:00-23:00/00:00-01:00 Elektropatxaranga. 00:00 Betizuak zezen plazan 
Elektropatxarangak alaituta. 01:00-04:30 Laiotz taldea.

urriaK 1, igandea
10:00 Karrika buelta gaiteroekin. 11:00 Haurrentzako animaliak zezen plazan. 
10:00-12:00/ 15:00-18:00 Haurrentzako puzgarriak frontoian. 12:00 Betizuak 
zezen plazan Elutxa txarangak alaituta. 14:00 Haurren herri bazkaria zentroan. 
14:00 Herri bazkaria Baratzondon, Sustrai Colina eta Andoni Egaña bertsola-
riekin, Elutxa txarangak lagunduta. 19:00 Zartagin jaurtiketa. 21:00 Txamukos. 
Ondotik karretilla lasterketa. 00:00 Gaixoa ni.

IRAILAK 24, igandea
10:00 Karrika buelta herriko txis-
tulariekin. 12:00 XIV. Gazta lehia-
keta eta ardo dastaketa frontoian. 
18:30 Karrika buelta kankailu eta 
buruhaundiekin, Iñaki eta Joxe 
trikitilariek lagunduta.  19:00 Gazta 
eta opil dastaketa. 

IRAILAK 23, larunbata
09:00 Gosaria Ziobin. 09:30 Plater 
tiroketa Ziobin. 12:00 Herritarren arte-
ko pilota txapelketako fi nalerdiak eta 
fi nala. 17:00 Kick boxing erakustaldia. 
20:00 Igantziko dantza taldearen 
emanaldia. 22:00 Bakarrizketa afaria 
Baratzondon. 

irailaK 29, ortziralea
09:30 Karrika buelta herriko txistulariekin. 10:00 Karrika buelta herriko dantzari, 
ezpata-dantzari eta txistulariekin. 11:30 Meza nagusia herriko abesbatzak 
kantatua. Ondotik Bandera arbola doinuari dagokion ikurrin agurra eta herriko 
ezpata-dantzarien eta dantzarien saioa plazan. 17:00 Dantza luzea plazan. 
17:30 Bertso pilota: Enaitz Telletxea eta Jon Olaizola, Oian Canabal eta Joseba 
Aldaveren aurka, Lizaso eta Zubeldia bertsolariekin. Ondotik muxikoak Foru 
plazan. 00:00-04:00 Tirry&Teri.
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Joseba BERTIZ 

Igantziko gaztea

«Herriko gauzetan parte hartzea gustuko 
duen 20 urteko mutiko igantziarra naiz». 
Halaxe aurkeztu digu Joseba Bertizek 
bere burua, eta horrez gain, «saltseroa 
eta alaia» dela ere aitortu digu. Denbora 
librea duenean ez da geldirik egoten den 
horietakoa, eta bere harat honatak dira 
horren lekuko. Goi Mailako Ziklo bat 
ikasten ari da, baina dantza, kirola eta 
musika dira bere afi zio nagusiak, hirurak 
ere «ttiki-ttikitatik egin ditudanak». 

MUSIKA, KIROLA ETA DANTZA
Musika ikasten sei urterekin hasi omen 
zen: «perkusioa ikasten hasi nintzen 
eta hamabi urtez ikasten ibili ondotik, 
orain dela urte bat eskas gelditu nintzen 
ikasten». Gutti dira gaur egun probatu ez 
dituen perkusioak: «perkusioaren arloan 
ahal den guztia jotzen dut». Hala ere, badu 
bat guztien artean bereziki maite duena: 
«gehien gustatzen zaidana bateria da. 
Edozein arrazoigatik estresatua baldin 
banago, bateria jo eta dena ahazten dut». 

Elutxa txarangan ere jotzen du duela lau 
bat urtetatik eta hemen ere perkusioa da 
bere musika-tresna. Baina horrez gain, 
kontatu digunez, «Elizondoko gaiteroei 
laguntzen» ere ibiltzen da «eta zortea 
baldin badut, talderen batetik bateria 
jotzeko deitzen didate».
Kirola egitea eta lagunekin egotea ere 
atsegin du denbora librea duenean, eta  
Beti Gazte taldean futbolean ibilitakoa 
omen da: «orain ezin dut futbolean 
jokatu, lesio bat izan dudalako». Baina 
futbolean bakarrik ez. Bertze kiroletan 
ere moldatzen da.

Herriko dantza taldean ere mutiko 
kozkorra zela hasi zen: «bortz urte edo 
igual guttiago nituenetik ari naiz», dio.  
«Betidanik gustatu izan zait. Familian, 
arreba ere dantzaria da, amari ere gus-
tatzen zaio... Euren aldetik hasi nintzen 
eta gustura segitzen dut. Herri ttikia 
izateko dantzari aunitz gara Igantzin». 
Halere, aitortu digu dantza taldean ari 

«Herri ttikia izateko, 
dantzari aunitz gara, 
baina mutikoetan ni 
naiz zaharrena»

«Perkusioaren arloan ahal 
den guztia jotzen dut, baina 
bateria da gehien gustatzen 
zaidana. Bateria jo eta dena 
ahanzten dut».

eta urriaren 1a

«Bortz urte edo igual  
guttiago nituenetik ari naiz 
dantzan. Familian, arreba 
ere dantzaria da eta amari 
ere gustatzen zaio».
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irailarEN 23, 24, 28, 29, 30
eta urriaren 1a

den mutilik zaharrena bera dela «ez dakit 
zergatik, baina ni gustura aritzen naiz». 
Herriko besten atarian, urtero bezala 
herriko dantza taldeak eginen duen 
jaialdian ere parte hartuko du Bertizek, 
baina baita bestetako egun haundian 
ere,  «San Migel Egunean Ezpatadantzari 
bezala ere ateratzen naiz». 

LANA ETA BESTA
Bestetan lana egitea ere tokatuko zaio: 
«bi egunez txarangarekin jotzen dugu. 
Bezperan, txupinazoaren ondotik kalejira 
egiten dugu, eta gauez musikarik ez 
bada, goizaldera arte ere jo izan dugu, 
aspertu arte. Herri bazkari egunean ere 
jotzen dugu». 
Baina hori ez da aitzakia besta egin gabe 
gelditzeko: «ahal bada besta, baina kon-
trolatuta», onartu baitu. Baina lana egitea 
tokatuagatik, herri bazkari eguna da bes-
tetan «gehien disfrutatzen dudan eguna: 
gazteen eguna bezala da, goiz-goizetik 
gosaltzeko biltzen gara, bakilletara joaten 
gara, gero herri bazkaria dugu... Egun 
konpletoa da». Ekitaldirik gustukoena, 
berriz, bakillak. Nahiz eta, bere garaian 
sustoa hartutakoa den: «batean harrapatu 
eta kolpe kozkorra hartu nuen, baina 
urte batzuetan barrenean ibiliz, aunitz 
disfrutatu izan dut». 

GAZTEAK GOGOTSU
Dantzan, musika joz, herri kiroletan...  
«Bestetako ekitaldi guztietan parte har-
tzeko prest egoten naiz eta behar denean 
laguntzen saiatzen naiz». Berak bezala, 
herriko gazteek ere bestak «gogoz» 
hartzen dituztela uste du, eta horren 
seinale gazteen parte-hartzea: «aurten 
pilota txapelketa antolatu eta jende gazte 
aunitz aritu gara. Herri kiroletan ere gero 
eta gehiago animatzen gara». Txoznaren 
ardura ere gazteek dute eta herri kirolen 
eta bakilletako ikuskizunaren gastuak ere 
euren gain hartzen dituzte gazteek. Beraz, 
bada bestetarako gogoa eta ilusioa. Are 
gehiago, Bertizek umoretsu aipatu digu 
«akaso bestetan egun bat gehiago ez 
litzatekeela gaizki etorriko».
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Nafarroako
Unibertsitate
Publikoaren
Udako
Ikastaroen
baitan

TTIPI-TTAPA
Aurten Nafarroako

Unibertsitate Publiko-
ak, Udako Ikastaroen
barne, Haur elebidunen
(euskara/gaztelania/fran
tsesa) eta eleaniztunen
hizkuntzaren garapen
atipikoaren inguruko lan
ildoak izeneko ikasta-
roa eskainiko du. Ikas-
taroa hirugarrenez an-
tolatu da. Aitzineko bi
urteetan Lesakan izan
da, baina aurten Bera-
ko Kultur Etxean izanen
da, datorren irailaren
29an eta 30ean. Izen-
ematea zabalik dago
irai laren 27ra bitarte.
Hezkuntzaren edo

osasunaren arloko pro-
fesionalen edota iker -
tzaileen eskutik (Sonia
Aristregui, Andoni Bar-
reña, Jaione Cardas,
Belen Compains, Ricar-

do Coronado, Nekane
Galparsoro, Felix Etxe -
berria, Maria Eugenia
Minguez Marie Pourquie
eta Ana Ramudo) lan-
tegi eta hitzaldi aski in-
teresgarriak eskainiko
dira.
Zalantzarik gabe gai

interesgarria da bizi ga-
ren eskualdean garapen
atipikoa duten haurren
famil ientzako nahiz
haiekin egunerokoan lan
egiten duten profesio-
nalentzako, bereziki
hezkuntza arlokoentza-
ko. Aitzineko urteetako

ikastaroaren emaitza
izan da dagoeneko
martxan den mugaz
gain diko lan talde bat,
arlo ezberdinetako pro-
fesionalak, familiak, el-
karteak eta ikerlariak bil -
tzen dituena. Hain zu-
zen, Lesaka Hezkuntza
Garapena lantalde ho -
rren aurkezpena ere egi-
nen dute ikastaroan.
Aurten Bortzirietako

Euskara Mankomunita-
teak ikastaroaren finan -
tzaziorako diru lagun -
tza txiki bat ere eman
du.

Nola erabili
biohondakinen
konposta?
Nola erabili biohon-

dakinen konposta? ikas-
taroa ere eskainiko du
NUPek irailaren 30ean
Berako Kultur Etxean.
Euskaraz emanen den
10 euroko ikastaroan
izen-emateko epea irai -
laren 28an bukatuko da
eta 30 euro ordaindu be-
harko da. Etxean landa-
re eta konpostarekin es-
perimentatzeko ma te -
rialak banatuko dira ma-
trikulatutakoen artean.

Europar Batasunak
bultzatzen duen Ekono-
mia Zirkularraren eta al-
daketa klimatikoa miti-
gatzeko politikaren apli-
kazioaren ondorioz, bio-
hondakinak konposta-
tuak lehenengo sekto-
rean erabiltzeko man-
datu irmoa dago. Hori
dela eta, konposta bai
nekazaritza eta bai lo-
rezaintzan erabiltzearen
beharra dago. Euskal
herrian biohondakinez
egindako konposten
inguruko esperientzia
zientifiko-tekniko zaba-
la dago, baina ongarri
hauen balizko erabiltzai-
letara ez da behar be-
zala zabaldu. Kurtso ho-
nen bidez biohondaki-
nekin egindako konpos-
ten inguruko esperien -
tziak zabaldu eta ho rren
inguruko mitoak eta us-
te okerrak argitu nahi di-
ra bai nekazaritzan eta
bai lorezaintzan.

Era berean, tailer
praktiko baten bidez,
erakutsi nahi dira tekni-
ka sinple eta merkeak
konpost zehatz baten
ezaugarri eta erabilerak
aztertzeko.

BORTZIRIAK

GIZARTEA � IRAILAREN 29AN ETA 30EAN BERAKO KULTUR ETXEAN

Haur eleaniztunen hizkuntzaren
garapen atipikoaren lan ildoak aztergai 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bi urtez Lesakan egin den haur garapenaren inguruko ikastaroa aurten Beran izanen da.
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Javier Perez de
Azpeitia herriko
piano-jolearen
eskutik eta
Miguel Olano
tenore
errioxarraren
ahotsetik

TTIPI-TTAPA
Isidoro Fagoaga, ba-

da tenorea! izenburupe-
an Beran egiten ari di-
ren jardueren baitan, Isi-
doro Fagoagaren Lagu-
nak elkarteak antolatu-
tako udazkeneko lehen
ekitaldia irailaren 24an
izanen da. Javier Perez
de Azpeitia pia no-jole
beratarrak eta Miguel
Olano tenore erri oxa -
rrak musika emanaldi
berezia eskainiko dute
19:00etatik aitzinera
Kultur Etxean.
Elkarrekin edo pia-

noarekin bakarrik, So-
nata de 5º tono (P.Larra -
ñaga), Caro Mio Ben
(Giordani), Vaga Luna
(Bellini), L’Ultima Can-
zone (Tosti), El Canto de
las Montañas(D. Zabal-
za), Non ti scordar di me
eta A Vuchella (Tosti),
Core Ingrato (Cardillo),
Viva Navarra (Larregla),
Del cabello mas sutil
(Obradors), Jota (Falla)
eta Amapola (Lacalle)
eskainiko dituzte.

BERA

KULTURA � IRAILAREN 24AN, ISIDORO FAGOAGAREN OROIMENEZ

Piano eta ahots emanaldi
berezia prest dute iganderako

UTZITAKO ARGAZKIAK

Javier Perez de Azpeitia piano-jole beratarra eta Miguel Olano tenore errioxarra.

Pirritx, Porrotx eta
Marimotots-en
ikuskizuna
Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimotots pailazo eza-
gunek Tipi-Tapa, Ko -
rri  ka! bere azken ikus-
kizuna eskainiko dute
irailaren 30 ean, larun-
batean 17:30  ean Ezte-
gara fron toian, Labia-
ga Ikastolak antolatu-
ta. Haur eta ez hain
haurren gozamena
sortuko duen emanal-
dirako sarrera 7 euro
gostako da 2 urtetik
goitikoentzat eta euro
bat 0-2 urte arteko hau -
rren tzat. Txartelak Be-
rako Purienean (Aga-
ra pren tsa), Lesakako
Telle txea argazki den-
dan, Etxalarko Herriko
Os ta tuan eta Donezte-
beko Kimetz belar den-
dan paratu dituzte sal-
gai.

� FLASH

URRIAREN 1EAN

Gure Txokoak antolatutako aire zabaleko XIII. pintura-lehiaketak
mila euroko lehen saria emanen du

TTIPI-TTAPA
Gure Txokoak segida ema-

nen dio duela bi urte berresku-
ratutako margo lehiaketari. Aur-
ten urriaren 1ean izanen da.
Margolarien lana agerian pa-

ratu eta artea herritarrengana hur-
biltzeko asmoarekin antolatu du
Gure Txokoa elkarteak, Udala-
ren babesarekin XIII. Berako pin-
tura-lehiaketa aire zabalean. 16
urtetik goitiko edozeinek parte
hartu ahal izanen du eta izena
emateko egun berean joan be-
harko da  Iamoteneako egoitza-
ra goizeko 9etatik aitzinera. Eus-
karria zigilatu eginen zaie partai-

deei, eta ondotik, lanak 14:30era-
ko aurkeztu beharko dira. Par-
te-hartzaileei bazkaria emanen
zaie Gure Txokoan bertan.
Edozein teknika erabili ahal

izanen da, baina margolanaren
euskarriak ez du aitzinetik mani-
pulatua egon behar, erabat zu-
ria egon behar du. Euskarriaren
neurria librea izanen bada ere,
alde bakoitzetik gehienez ere 100
cm eduki ahal izanen ditu.
Hiru sari emanen dira, 1.000

eurokoa, lehenbizikoa; 600 euro-
koa, bigarrena eta 400 eurokoa,
hirugarrena. Lan irabazleak Gure
Txokoa elkartearen eta lehiake-

taren babesle den Udalaren es-
ku geldituko dira, eta gainerako-
ak egun berean edo ondorengo
15 egunetan jaso daitezke, jaso -
tzeko eguna eta ordua zehazte-
ko aitzinetik abisua emanda Lu-
peri (647 840482 telefonoa) edo
Juan Carlos-i (616 240144). Sari
ematea lehiaketaren egun bere-
an eginen da, 18:30ean. 17:00eta-
tik 18:30era la nak ikusgai izanen
dira Iamotenean.
Sarituak ez diren margolanak

erosteko aukera egonen da eta
saritutakoak Altzateko komer -
tzioetako erakusleihoetan para-
tuko dira ikusgai.



Egun osoan
musika,
erakusketak,
giza proba
paella jatea eta
kontzertuak

Aitor AROTZENA
Hilabete eskas falta

da urriaren 15eko os-
pakizun egun handira-
ko eta urte osoan egin-
dako jarduera progra-
ma borobiltzeko, egun
osoko ospakizuna an-
tolatu du Nafarroa Oi-
nezek irailaren 23rako,
Dena ez delako lana be-
ti goiburupean.
Larunbat goizeko

10:30ean Lesakako txis-
tulari eta soinulariak ibi-
liko dira karrikaz karri-
ka. 11:00etan Burdina-
ren erakusketa eginen
da, Brun burdinola eta
herriko Pedro Lantz
arotzaren eskutik. Txi-
kiak Handi erakusketa
zabalduko da. Gogora-
tu behar da aurten Na-
farroa Oinezeko Txikiak
Handi egitasmoak Llei-
da (Herrialde Katalanak)
eta Venezuela aldera
egin duela salto. Izan
ere, Aranera eta Maki-
ritate hizkuntzak izan-
go dira aurten egitas-
moko protagonistak. Bi-
ak ere galtzeko arris -
kuan daudenak, Unes-
coren arabera. Hizkun -

tza komunitate horieta-
ko ordezkari bana eto -
rriko dira urriaren 15ean,
Nafa rroa Oinez egune-
an, Txikiak Handimani-
festua sinatzera. 13:00 -
etan toberak aditzeko
aukera izanen da.
17:00etan Emarri gi-

za proba taldeak era-
kustaldia eskainiko du
eta gero, nahi duenak
proba egiteko modua
izanen du. 18:00etan
dantzaldia izanen da
Gabenara taldearekin
eta gero berendu afaria
(paella jatea), gaueko
8:30etik aitzinera. Hel-
duek 5 euro ordaindu
beharko dute eta hau -
rrek 3 euro. 23:00etan
kontzertuak izanen di-
ra Kalera, Autobus Ma-
gikoa eta Afu taldeekin.
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LESAKA

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 23AN, EGUN HANDIRAKO HIRU ASTE FALTA DIRENEAN

Dena ez dela lana gogoratuko du
Nafarroa Oinezek larunbatean

ARGAZKIA: NAFARROA OINEZ
Irlandako ordezkaritza, Berako Labiaga ikastolan.

Urrezko eta
Diamantezko
Ezteiak
Aurten 85 urte bete eta
Urrezko edo Diaman-
tezko Ezteiak (50 edo
60 urte ezkondurik)
omentzeko ospakizu-
na prestatzen ari da
San Fermin elkartea.
Egoera horretan dau-
denek urriaren 8a bai-
no lehen eman behar
dute izena erretiratu-
en egoitzan. Ez da be-
harrezkoa elkarteko
bazkide izatea. Eztei-
en kasuan, ezkontza-
data ziurtatzen duen
familia-liburuaren fo-
tokopia aurkeztu be-
har da eta 85 urteko-
ek Nortasun Agiriaren
fotokopia.

Euskaltzaindiaren
lan-saioa herrian
irailaren 29an
Euskaltzaindiaren zu-
zendaritza batzordeak
lan-saio bat egin ohi
du Na farroa Oinez an-
tolatzen den herrian.
Irai laren 29an izanen
dira bisitari euskaltzai-
nak. Udaletxean egi-
nen dute saioa eta Tan-
tirumairu ikastolan ha -
rrera eginen diete ikas-
tolako eta NIEko or-
dezkariek. Ikasleek gal-
derak eginen dizkiete
beraien lanari buruz eta
ondotik argazkia ate-
rako dute elkarrekin.
Gero, bazkaria izanen
dute Arkupe elkarte-
an. Bazkalondoan, he -
rriko zenbait eraikinen
historia ezagu tzeko
itzu lia eginen dute Ra-
fael Eneterreagarekin.

� FLASH

IRAILAREN 9AN EGIN ZUEN NAFARROA OINEZEK

Euskal Herria-Eire topaketa eta
Trenbide(o)a lehiaketako sariak
A. AROTZENA
Euriak ez zuen irailaren 9ko Bikin bat in Euskal

Herria-Eire (Irlanda) topaketa eta Trenbide(o)a lehia -
ketako sari banaketa goibeldu. Alderantziz. Hain-
bat ekimen antolatu ziren Lesakako Nafarroa Oi-
nezen atariko jardueren baitan: mendi ibilaldia, Ei-
reko gazteei omenaldia, sormen lehiaketako sari
banaketa, kalejira, kantu bazkaria...
Lesaka eta Bera arteko bidea oinez egin ondo-

tik San Migel zubian egin zen lehen ekitaldian. Ge-
ro, kalejiran joan ziren Berako Labiaga ikastolarai-
no. Bazkariaren aitzinetik, Trenbide(o)a lehiaketa-
ko sariak banatu ziren. Bortz lanen artean Exkas
(Kattalin Odriozola, Ane Telletxea, Ane Renaud,
Uxue Mesa eta Iratxe Muxika kideekin) eta Irene
(Imanol Mesa, Iraia Etxarte, Garazi Ubiria, Ihintza
Lekuona eta Eider Goizueta) lanak gailendu ziren.
Txikiak Handi manifestua irakurri zuten euskaraz
eta Irlandatik etorritakoek gaelikoz.
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ETXALAR

Bertze urte
batez Etxalar
eta Sararen
arteko
hitzarmenaren
berrestea
eginen dute 

Irune ELIZAGOIEN
Egun guziko egita-

rau zabala izanen da Li-
zarietan irailaren 24an,
Usategietako Tradizioa-
ren harira. Goizeko
10:00etatik 13:00etara
Sarako Merkatua eta
Etxalarko azokaren sal-
menta postuak, usoak
sarean erakusketa, hau -
rrentzako puzgarriak eta
hamaiketakoa taloekin
izanen dira. 10:30etik
aitzinera boteluze pilo-
ta partida izanen da eta
segidan 11:30ean Usa-
tegietako makila (karro-

te) bota tzeko munduko
IV. Txapelketa. Ondotik
nahi duenak paleta
bota tzeko aukera iza-
nen  du .  12 :30ean
2011ko irailaren 4an Sa-
ra eta Etxalarrek egin-
dako hitzarmena be -
rretsiko dute. 13:00etan
Sarako dan tzariek ema-
naldia eskainiko dute
eta 14:00 etan bazkaria
izanen da Lizaietako ze-
laian. 17:30etik aitzine-
ra He rri Kirol emanaldia
eta Beñat eta Fernan-
doren eskutik musika
izanen dira. Bazkarian
apuntatzeko epea ira-
ilaren 21a arte izanen
da Elu tsan eta Herriko
ostatuan (22 euro).

Patata tortila
txapelketa
Urriaren 7an izanen

da Usategietako Igan-
de bezpera eta azken
urteetan egin ez bada

ere, aurten berriz ere pa-
tata tortila txapelketa
antolatu dute. Arratsal-
deko 6etan izanen da
eta hiruko taldeetan aur-
keztu behar dute parte-
hartzaileek. Talde bakoi -
tza arduratuko da be-
har duen material eta
osagaiak plazara ekar -
tzeaz. Elutsa eta Herri-
ko Ostatuan apuntatu
behar da urriaren 1a bai-
no lehen. 

Landagain eskolan
ikasturte berria
Irailaren 7an eman

zioten hasiera ikasturte
berriari Landagain es-
kolako ikasle eta irakas-
leek. Aurten 11 ikasle
berri hasi dira eta guzti-
ra 97 ikasle eta irakas-
le izanen dira 2017-2018
ikasturte honetan.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 24AN

Usategietako
Tradizioaren
besta igandean
ospatuko da
Lizarietan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Usoak eta usategiak protagonista izan dira eta izanen dira datozen asteetan.

USATEGIETAKO ENKANTEAK

Bigarrenean hobetzerik gabe,
31.915 euro bilduko du Udalak
I. ELIZAGOIEN
Iarmendi inguruko 21 uso ehiza postuen en-

kantea egin zen irailaren 3an Herriko Etxean.
31.915 eurotan eman ziren, hasierako prezioa-
ren (34.250 euro) azpitik. Izan ere, postu bat izan
ezik, denak hasierako prezioan eman ziren eta
lau hutsean gelditu ziren. 21 postuetatik 16 ha-
sierako prezioan eman ziren, inolako hobetze-
rik gabe. 12. postua 73 tanto hobetu zen (730
euro gehiago). Aldiz, 15., 16., 17. eta 18. postu-
ak hutsean gelditu ziren eta inork ez zituen ha-
sierako 715 edo 920 euroak ere ordaindu. Pos-
turik garestienak, zortzigarre na eta hamekaga -
rrena, hasierako 3.270 eurotan eman ziren.
Behin betiko enkantea irailaren 12an egin zen

eta ez zen hobekuntzarik izan eta hutsean gel-
ditutako lau postuak eman gabe segitu zuten.
Udalak irailaren 28an eginen du ohiko ba-

tzarra eta orduan erabakiko da zer egin eman
gabe gelditu diren postu horiekin. 
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ARANTZA

Guraso
Elkarteko junta
berritu dute

Nerea ALTZURI
Joan den irailaren 6az

geroztik, mugimendua
agerikoa da eskolan.
Ikasturtea orduan hasi
zen, 76 ikaslerekin eta
13 irakaslerekin.
Ikaslegoari dagokio-

nez, guztira zazpi talde
dira. Haur Hezkuntzan
hiru talde daude, 3, 4 eta
5 urtekoak; Lehen Hez -
kuntzan ere 3 talde dau-
de ziklotan bilduak eta
DBHn, berriz,  ber tze tal-
de bat dago.
Haur Hezkuntzan eta

Lehen Hezkuntzako le-
hendabiziko bi mailetan,
41 ikasle dira eta horrek
adierazten du  azken ur-
teetan ikasle kopuruak
gorakada izandu duela.
Irakaslegoari dago-

kionez, berriz, klaustroa
13 irakaslek osatzen du-
te. Haur Hezkuntzan hi-
ru tutore daude eta ho-
rietako bik lanaldi mu -
rriztua eskatua dutenez,
laugarren irakasle batek
osatzen du horien murriz -
keta. 

Lehen Hezkuntzan,
hiru tutore daude eta
DBHn, berriz, bi irakas-
le daude, batek zientzie-
tako eta  bertzeak letre-
tako ikasgaiak emateko.
Espezialistei dagokienez,
ingeleseko bi irakasle di-
tuzte. Musika, soinketa,
logopeda eta laguntza
irakaslea (PT) ibiltariak
dira eta Berako Ricardo
Baroja eskolatik etortzen
dira. Orientatzailea ere
klaustroan dago eta ibil-
taria da, Etxalar eta Igan -
tzira joaten da.

UDAN OBRAK ESKOLAN
Udako oporraldian,

Udalak hainbat obra tti-
ki eta konponketa lan
egin ditu, ikasgelak gaur
egun diren beharretara
egokituz. Berogailu sis-
tema berritu dute eta kal-
dera berria ere paratu du-
te. Gurasoak eta hain-
bat herritar auzolanean
ere lanean aritu dira es-
kolan udan.

JARDUERAK
Ikasturteko jarduerei

dagokienez, urriaren 2tik
6ra, 5. eta 6.mailako ikas-
leak English Week-en
parte hartuko dute Le-
karozen. Eskiatzera ere

joanen dira Aste Zurian
eta DBHkoak aurten
ikas-bidaiara joanen di-
ra.
Aitzineko alean aipa-

tu bezala, jantoki zerbi -
tzua ere martxan da eta
ikasturte honetan, iraile-
an, ekainean eta asteaz -
kenetan ere zerbitzua es-
kaintzen dute. Maixe Os-
koz da sukaldaria da eta
Ixabel Lukanbio, Edur-
ne Iparragirre eta Loli
Iraola zaintzaleak.

GURASO ELKARTEA
Berriki Guraso Elkar-

teko junta ere berritu du-
te. Araitz Urrutikoetxea,
Olatz Irigoien, Itsaso Be-
reau eta Iñaki Alustiza
atera dira, eta Gurutze
Pikabea, Aintza ne Iturria ,
Aitziber Alberdi eta So-
nia Iturria dira juntan sar-
tu berriak. Segituko du-
tenak, berriz, Izaskun
Maiz, Maite Lujanbio  eta
Belen Mutuberria dira.
Guztira zazpi kide dira.

Zuzenketa
Aitzineko Ttipi-Ttapa-

ren 32. orrialdean, es -
kual deko udalek ban ke -
txeekin duten zorraren
berri agertu zen. Baina
Arantzari dagokion da-
tua ez da zuzena. Aran -
tzako Udalak 310.000
eu roko zor bizia du
banke txeekin (eta ez
350.000 eurokoa). Ai -
tzineko urtetik 29.000 eu-
rotan murriztu du zorra
Udalak.

HEZKUNTZA � IKASTURTE HASIERA

76 ikasle eta 
13 irakaslerekin
abiatu dute
ikasturtea
eskolan

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA

Eguzkialdeko besta
Eguraldi kaxkarra ez zen oztopo izan irailaren 9an ospatu zen Eguzkialdea au-
zoko bestarako. Altxaferoa Irullegiko Juana Marik bota zuen. Herri kirol saioan,
Etxeberria aita-semeak Olasagasti eta Pellejeroren kontra aritu ziren eta azken
horiek irabazi zuten. 100 bazkaltiar bildu ziren auzoko bazkarian eta ondotik,  Be-
ñat eta Fernandoren eskutik, dantzaldia izandu zen. Ilunabarrean pintxoak ere
izandu ziren. Giro ederrean joan zen auzoko besta eguna.
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IGANTZI

Ezinduentzako
komuna
egokitu dute
eta biltegia
txukuntzeko
probestu dute

TTIPI-TTAPA
Herriko bestak begi-

bistan ditugu eta Igan -
tziko Biltoki elkarteak
itxura berria erakutsiko
die bazkideei nahiz bi-
sitan sartzen direnei.
Izan ere, zenbait obra
egin dituzte komunak

ezinduentzako egoki -
tzeko eta bidenabarko-
an, biltegia txukuntze-
ko eta bertze zenbait lan
ttikiago egiteko ere pro-
bestu dute. Talotxa
eraikun tza enpresak
egin du lanik handiena,
6.000 euro inguruko au -
rre kontuarekin, baina
bazkideek ere auzola-
nean garbitze lanak egin
dituzte. Bestetan, gau-
erdira bitarte irekia ego-
nen da elkartea bazki-
deendako, baina azken
urteetan bezala, ez da
ostatu moduan irekiko.

EHUN TXIRRINDULARI
BAINO GEHIAGO
104 txirrindularik egin

zuten irailaren 3an Igan -
tziko XXVII. mendi bizi -
k leta zeharkaldia, joan
den urteko kopurua ia
bikoiztuz. Bizkorrenak
bi ordu inguru behar izan
zituen 30 kilometroko
ibilbidea osatzeko. He -
rri inguruan, bertze 22
neska-mutikok parte
hartu zuten lasterketan.

GIZARTEA � HERRIKO BESTETARAKO PREST

Txukuntze eta
egokitze lanak
egin dituzte
Biltoki
elkartean

ARGAZKIA: BILTOKI ELKARTEA
Herriko txirrindulariek ere gustura parte hartu zuten BTT zeharkaldian.

Ba al zenekien
Aroa Canabal herritarra berriz ere Espainiako
txapeldun izan dela kenpo-kai arte martzialean.
Duela bi urte ere txapeldun izan zen, Beñat Ian -
tzi bezalaxe.

?

IRAILAREN 22AN INAUGURAZIOA

Txipitinea ostatua berriz irekiko dute
TTIPI-TTAPA
Txipitenea estankoa obretan da eta ostatu modu -

ra idekiko dute besten aitzinetik. Inaugurazio eki-
taldia irailaren 22an, ortziralean egin gogo dute.
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SUNBILLA

Frontoian
arratsaldeko
8etan hasita

Maider PETRIRENA
Irailaren 22an, ortzi-

rale arratsaldeko 8etan
herriko dantzariek berai-
en bederatzigarren Dan -
tza Jaialdia eskainiko di-
gute herriko frontoian.
Haur ttikienetik hasita
helduak bitarte dantzari
kuadrilla elkartuko dira
ikuskizun eder bat es -
kain tzera.  Animatu jaial-
di eder eta polit hau ikus-
tera.

Jubiloteka herrian
abiatuko da
Malerrekako Manko-

munitateak Obra Social
La Caixarekin Jubilote-
ka antolatu dute Male -
rrekako herrietan eta ho-

rien artean gure herrian.
Ortzegunetan izanen da
goizeko 10etatik 12:30ak
bitarte Udaletxean eta
hasiera eguna irailaren
21a izanen da. Animatu
aukera ederra izanen da
tarte goxo eta polit bat
pasatzeko.

KULTURA � IRAILAREN 22AN

IX. Dantza jaialdia eskainiko dute
herriko dantzariek ortziralean

ARGAZKIA: RUBEN IRIGOIEN

Herritarrak Igantziko BTT ibilaldian
Irailaren 3an Igantzin mendi bizikleta ibilaldia izan zen,
Igantziko Biltokik antolatua eta bertan sunbildar kua -
drilla honek parte hartu zuen. 

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Koldo Herrerak azken proba aurten
Koldo Herrera Urroz Caja Ruralek antolatzen dituen
BTT karreretan parte hartzen aritu da eta irailaren 27an
bukaera emanen dio martxoaren 5ean Unzuen hasi-
tako karrerei. Zorionak.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Urtero ikuskizun bikaina eskaintzen dute herriko dantzariek.

MALERREKA

Jubiloteka 
zerbitzua
eskainiko da
udazkenean
TTIPI-TTAPA
Malerrekako Man-

komunitateak, La Cai-
xako Obra Social proi-
ektuaren laguntzare-
kin, Jubiloteka jarri du
martxan eskualdean
irailaren 18tik aben-
duaren 21era bitarte.
Malerrekako jubila-

tu guztiei zuzenduta-
ko zerbitzu honek per -
tsonak bere ingurune-
an aktibo mantentze-
ko ongizate espazio
bat eskaini nahi du, el-
karren arteko erlazio-
ak bultzatu, baita, sor-
mena, memoria, arre-
ta, irudimena, hizkun -
tza, orientazioa, erla -
xazioa eta bestelako
gaitasunak lantzea ere. 
Doneztebeko He -

rriko Ostatuan, iraila-
ren 18an hasita aste-
lehenero  go izeko
10:00etatik 12:30era
izanen dute zerbitzua.
Zubietako eskolan,

irailaren 19an hasi ta
asteartero 16:30etik
19:00etara.
Donamariako He -

rriko Etxean, irailaren
20an hasita asteazke-
ne ro  10 :00e ta t i k
12:30 era eta Sunbilla-
ko Udaletxean, iraila-
ren 21ean hasita, or -
tzegunero, 10:00eta-
tik 12:30era. Irailean
doan eskainiko da zer-
bitzua. Urri an 20 euro
kobratuko da, azaro-
an 20 euro eta aben-
duan 15 euro.
Izen-ematea aitzi-

netik egin daiteke Ma-
lerrekako Mankomu-
nitatean  (948 451746
telefonoan) edo ssdo-
neztebe@malerreka.in
folocal.org) edo ber-
tara hurbilduz.



Doneztebe-
Bidasoa
eremurako

TTIPI-TTAPA
Doneztebe-Bidasoa,

Tafalla, Zangoza eta Sa-
kanan Eskualdeko La -
rrialdetako Zerbitzu ba-
na jarriko dutela iraga -
rri zuen irailaren 7an Fer-
nando Dominguez Osa-
sun Kontseilariak. Gai-
nera, azpieskualdeko
bertze gune batzuk ire-
kitzea ere aztertzeko as-
moa dute. Larrialdietan
adituak diren osasun ar-
loko langileek, 24 orduz
eskainiko dute zerbi tzua
eta erradiologia arrun-
tak eta ekografiak egi-
teko baliabideak eta ba-
lio anitzeko ZIU mugi-
kor bat ere izanen di-
tuzte. Horrela, arreta
azkarra eskaini eta he -

rritarren lekualdatzeak
saihestea lortu nahi du-
te.

ESKUALDEAK
ERREFERENTZIA
Eskualdeak errefe-

rentzia-puntua izanen
dira Larrialdi zerbitzuen
beharrak berregituratu
eta berriro definitzeko

orduan. Departamentu-
ak lurraldeko ekitatea
hobetu eta landa-biz -
tanleei segurtasuna
ematen dien zerbitzu bat
sortu nahi du: 2020 ur-
terako biztanleen % 75
larrialdietako berariazko
zerbitzu mediku batetik
15 minutu baino gutxia-
gora egotea lortuz.

Proposatutako egi-
turak prebentzio-ekin -
tzak eta osasuna sus-
tatzekoak bultzatu na-
hi ditu, tokiko esparru-
an haurrentzako arreta
integraleko eremu bat
eskaini eta paziente kro-
nikoei eta mendekoei
arreta bermatuz. Lurral-
deko eta Larrialdietako

Eredu berriak herrita -
rren ospitale-zerbitzue-
tarako sarbidea hobe-
tuko du: etxeko ospita-
leratze zerbitzuak han-
ditu edo eskualdeko
 erreferentziako adituak
jarriz Barne Medikun -
tzako eta Geriatriako es-
parruetan eta Osasun
Mentaleko edo Sexu eta
Ugaltze Osasuneko ba-
liabideak eskainiz.
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MALERREKA

GIZARTEA � 2020. URTEA BAINO LEHEN

Eskualdeko Larrialdietako Zerbitzua
martxan jarriko dutela iragarri dute

DATUA

2020
URTERAKO 

biztaleen %75 
larrialdietako berariazko
zerbitzu mediku batetik

15 minutu baino 
gutxiagora egotea 
bermatu nahi dute.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

24 orduz eskainiko dute zerbitzua larrialdietan adituak diren osasun arloko langileek. 
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Larunbatean
paella-jatea,
mariatxia eta
Gabenara
taldearekin
dantzaldia
izanen dira

Marga ERDOZAIN
Udazkena ailega -

tzearekin batera Do-
neztebeko Agenda ere
hurbiltzen ari da, eskain -
tza anitza eta zabalare-
kin. Erabat itxia ez da-
goen arren, era askota-
ko ekimenak aurreiku-
sita daude:  besta txiki-
ak, ipuin txokoa, zinea,
udazken literarioa, libu-
ruen aurkezpenak,
udaz ken musika la ,
txotxongiloak, feriak…
Ikasturte berrian ere
hain bat ikastaro anto-
latuko dira.
Burrunba gazte tal-

deak antolatutako bbeess --
ttaa ttxxiikkiieekk honako egi-
taraua izanen dute. Irai -
laren 22an, ortziralean
triki-poteoa, suziria eta
ondoren zopak (Santa
Luzia plazan); gauean
Modestoren emanaldia.
Larunbatean paella-ja-
tea (norberak prestatu-
takoa),  19:30ean Chu-
chin Ibañez eta gauer-
dian Gabenara taldea.
IIrraaiillaarreenn 2299aann Eli -

xabet Badiolak idatzi-
tako  Aita, aún quedan
nueces liburuaren aur-
kezpena eginen dute
(19:00etan liburutegi-
an). Rocio Ortiz, histo-
riagileak eginen du Eli-
ren kontakizun laburren
azken lana irakur tzeko
gonbita.
IIppuuiinn ttxxookkooaakk urria-

ren  3an berriro abiatu-
ko du ikasturte honeta-
ko aben tura. 0-3 urte bi-
tarteko umetxoek, hiru-
garren urtez, aukera iza-
nen dute asteartero ipu-
in eta musikaren magi-
az gozatzeko.  Guraso,
zaindari eta atautxi-
amatxiek belarriak pres -
tatu eta apuntatu ongi,
astear tetan 11etan libu-
rutegian da zita. Haizea
Loirak bideratuko du
berriro ere ekimen hau.
Urrian ggaarraappeenn ppeerr --

ttssoonnaallaarreenn ttaaiilleerrrraa ere
abiatuko da. Marina Pin-
tok gidatuko du hilabe-
tean behin eta 8 hilabe-
tez burutuko da ekimen
hau larunbatetan.  Saio
hauetan, barne garape-
nerako beha rrezkoak di-
ren alderdiak landuko
dira, bizian era egokian
izan eta egoten lagun-
du, emozioak askatu eta
sendatu eta gure po-
tentzialak garatu ahal
izateko.
IIddaazzkkeettaa--ttaaiilleerrrraa

ere martxan. Bertako li-
burutegiak bultzatuta-
ko tailer honekin idazke-
taren munduan murgil -
tzeko aukera eman na-
hi da. Tailer hau Miren
Lanzen agindupean bi  -
de ratuko da. Helburua
barrenean daukagun
idaz lea ateraraztea.
Norberak ikusiko du zer-
tarako erabiliko dituen
teknika eta ezagutza ho-
riek. Interesatu dutenak
948 450909 telefonoan
apuntatzen ahal dira. Ai-
patu behar da tailer hau
maiatzera arte eskaini-
ko dela.

Udazken literarioa
Pasa den urteko zi -

kloari jarraipena ema-

nez, aipatu behar da
aurten ere udazken li-
terarioa antolatuko due-
la udalak. Iazko edizio-
an Malerrekako hainbat
idazleren lanak ezagu -
tzeko aukera izan ge-
nuen, aurten Baztango
idazleek aukera izanen
dute haien uzta bertan
plazaratzeko. 
Horretaz gain udaz -

keneko agendatik ber -
tze harri-bitxi hauek
azpimarratzen ahal di-
ra: Esloveniako Komor-
ni Zbor Kgbl Ljubljana
abesbatzaren emanal-
dia. Harria maitasun is-
torioa izeneko emanal-
dia ere entzungai iza-
nen da, Iñaki Perurenak
harriari egindako ome-
naldi poetikoa gurean
izanen dugu. Olatz Zu-
gastiren kontzertua, txi-
kiendako txotxongilo-
ak… Zehaztapenak hu -
rrengo aleetan emanen
ditugu.

Zirku tailerrak
martxan
2017-18 ikasturtean

ohikoak diren eskain -
tzez gain, aipatu behar
da zirku tailerrak ere an-
tolatu direla. Tailerrak 4
urtetik gorakoei zuzen-
duta daude. Malabare-
ak, akrobaziak, oreka,
akroporteak… landuko
dituzte. Tailerra hiru hi-
labetez eskainiko da,
urri tik abendura bitarte
(50 euroko kostua du).
Hitzordua asteartetan
arratsaldeko 4:30etik
6:30era. Aisialdia era di-
bertigarrian pasatzeko
aukera; arre ta, psiko-
motrizitatea, eta oreka
landuz eta hainbat ko-
reografia dibertigarri
sortuz. 

OSPAKIZUNAK � BESTA TTIKIAK ASTEBURU HONETAN OSPATUKO DIRA

Udazkeneko kultur
agenda anitza martxan da

DONEZTEBE

IRAILAREN 29RA ARTE

Matrikula epea ireki du euskaltegiak
M. ERDOZAIN
2017-18 ikasturteko matrikula epea zabalik da-

go IKA euskaltegian irailaren 29ra arte. Interesa-
tuek 948 451555 telefonora deitzen ahal dute edo
malerreka@ikaeuskaltegiak.eus helbidera idazten
ahal dute. Mankomunitateak laguntzen du.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Elixabet Badiolak bere azken liburua aurkeztuko du.
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Oroitarria
inauguratu eta
herritarrek
omenaldia
eskaini zieten 

TTIPI-TTAPA
Duela 81 urte, Juana

Josefa Goñi 38 urteko
gazteluarra eta haren sei
seme-alabak desagertu
ziren. Legarrea leizean
amilarazi zituztela zioten
zurrumurruek, baina isil-
tasuna nagusitu zen jo-
an den urtera arte. Fa-

miliak gordetako memo-
riak, Jose Mari Esparza
historialariaren ikerketak
eta Aranzadi zientzia el-
kartearen lanak leizetik
egia azaleratzea lortu zu-
ten. Iaz, urriaren 12an,
atera zituzten Legarrea
lezetik duela 80 urte ha-
ra botatako Juana Jo-
sefa Sagardia Goñi eta
bere sei seme-alaben
azken hezurdurak eta
irai laren 2an, Sagardia
Goñi familiak merezita-
ko omenaldia jaso zuen.
Donamaria-Gaztelu-

ko Udalak, Nafarroako

Gobernuaren laguntzaz
antolatu zuen ekitaldia
eta Legarreko zuloan
oroigarria inaugura -
tzeaz gain, Juana Jose-
fa Sagardia Goñi eta be-
re sei seme-alaben gor-
puzkiak hilerrian lurpe-
ratu zituzten. Goizean,

10:30ean, leizearen sa -
rreran jarri duten oroita -
rria inauguratu zuten; on-
doren, Gazteluko pla-
zan, senideei eman
zizkieten aztarnak. Eki-
taldian izan ziren, ber -
tzeak bertze, Ana Ollo
Nafarroako Gobernuko

Herritarren eta Erakun-
deen Harremanetarako
kontseilaria eta Isabel
Elizalde Nekazaritza Ga-
rapenerako kontseilaria.
Omenaldiaren ondotik,
Gazteluko hilerrira era-
man zituzten gorpuzki-
ak, eta bertan hobiratu.

GIZARTEA � IRAILAREN 2AN

Lurperatze duina
izan du Sagardia
Goñi familiak

DONAMARIA-GAZTELU

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Juana Josefa Goñi eta bere sei seme-alaben hezurdurak hilerrira eraman zituzten, bertan
hobiratzeko.
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Igandero
17:00etan
egiten dituzte
entseguak 

Fermin ETXEKOLONEA
Saiakera eginen du-

te Dantza Luzea berres-
kuratzeko Euskararen
Egunean. Agian ere,
1972an hartutakoak be-
zalako irudiak ikusiko
dira berriz plazan. Igan-
dero a rratsaldeko 5etan
egiten dituzte entsegu-
ak he rriko estalpean.
Euskararen Eguna

antolatzeko lanetan ha-

siak dira gazteak. Urria-
ren 7an izanen da eta
hurrengo alean emanen
dugu egitarauaren be -
rri, baina dagoeneko
egin dituzte bilerak.

Herriko Ostatua
Herriko Ostatua be -

rriz ere errentan emate-
ko lehiaketa atera du
Udalak. Angelita Otxan -
dorena eta Martzelino
Santesteban aritu dira
orain arte, baina kon-
tratua akitu eta ez dute
segitzeko asmorik. Pro-
posamenak urriaren 2ko
goizeko 11ak arte aur-
kez daitezke. Hiru urte-

ko kontratua izanen da,
baina luzatzeko aukera
ere bada. Hasierako e -
rrenta, hileko 150 euro
+ BEZa. Baldintzak He -
rriko Etxean eta udale-
ko webgunean ere ikus-
gai daude. Urriaren 7ra
arte ariko dira Angelita
eta Mar tzelino, eta es-
kerrak eman orain arte
egindako lanarengatik.

Jubiloteka
Irailaren 19tik aben-

duaren 19ra eskainiko
du jubiloteka Ramoni
Ordoki lesakarrak, as-
tea r te ro  16 :30e t i k
19:00 etara eskolan.  

Lau ikasle berri
hasiak dira eskolan
Lau ikasle berri hasi

dira, bat Iturenen (Anuk

Erregerena) eta beste
hiru Donezteben (Elaia
Santesteban, Noa Ben-
doiro eta Intza Iribarren).

OSPAKIZUNA � URRIAREN 7KO EUSKARAREN EGUNEAN

Berriz ere Dantza Luzea
eginen dute plazan

ZUBIETA

Irailaren 15ean
hasi da Itsaso

Mattin LARRALDE
Bost urtez herriko

ostatua eraman duten
Xabier eta Ferminak
erre leboa eman diote
Itsa sori. Baina joan au -
rretik, despedida mo-
duan, festa erraldoia

egin zuten abuztuaren
26an.Triki poteoarekin
hasi ondoren bazkaria
izan zuten. Gero, Lami-
ak bikoteak akustiko
ikaragarria eskani zuen,
segidan Imultzo eta Be-
lokik dantza giroa jarri
zuten eta arratsez kon -
tzertu mundiala eman
zuen Petti eta Etxeko
uzta taldearekin. Arra -

tsa ordu ttikiak bitarte
luzatu zen DJ Tororon
eskutik. Itsasok iraila-
ren 15ean hartu zuen
He rriko Ostatuaren ar-
dura, ilusioz beteta. On-
gi eto rria berari ere.

Heriotza
Abuztuan 31n beti-

rako utzi gaitu Karmen -
txu Olazarrek. Bizi gu-
zian sukaldaria izan zen,
lehenik Arretxea fondan,
eta orain bere semeari

lagunduz Hilarion jate -
txean. Bere umiltasune-
an hainbeste otordu
goxo prestatu dizkigu.
Beste izar dizdiratsu bat
gehiago izanen da El-
gorriko zeruan.

OSPAKIZUNA � ABUZTUAREN 26AN

Herriko
Ostatuko
erreleboa besta
erraldoiarekin

ELGORRIAGA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Dantza Luzea Zubietako plazan, 1972. urtean.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Herriko ikuspegia.



PUBLIZITATEA | 25
ttipi-ttapa | 694 zk.

2017.09.21



26 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 694 zk.

2017.09.21

Sei
unitateetarako
lekua izanen du
eta inbertsioa
1,4 milioi
eurokoa izanen
da

Arkaitz MINDEGIA
Nafarroako Gobernu-

ko Hezkuntza Departa-
mentuak Haur eta Le-
hen Hezkuntzako ikas-
tetxe publiko berri bat
eraikiko du Iturenen, sei
unitateetarako eta jan-
tokirako lekuarekin. Izan
ere, gaur egungo erai-
kinak irakaskuntza-jar-
duera garatzeko beha -
rrezko baldintzak ez di-
tuela betetzen uste bai-
ta.
Zentro berriak ez du

ia energia-kontsumorik
izanen eta Pulunpa ize-
na izanen du. Inbertsioa
1,4 milioi euro inguru-
koa izanen da eta lanak
2018an eginen dira.
Zehazki, eraikuntza-

lanak 1.290.134,60 eu-
roko gastua ekarriko du,
eta horietatik, 1.204.848
euro, obrari dagozkio,
eta 85.286,60 euro o -
bra-zuzendaritzako lan-
gileen ordainsariari.
Hezkuntza Departa-
mentuak dagoeneko
proiektuaren idazketa
eta eraikuntza-lanen zu-
zendaritza kontratatze-
ko espedientea onartu
ditu. Horrez gain, hasie-
rako ekipamendurako
aurreikusitako gastuak
93.000 eurokoak izanen
dira, eta urteko gu txi go-
rabeherako gastua
11.220 eurokoa izanen
da .  Garb ike ta rako

aurre ikusita dituzten ur-
teko gastuak 11.995 eu-
rokoak izanen dira. 
Gaur egungo eraiki-

na 1989. urtean berritu
zuten, eta Haur eta Le-
hen Hezkuntzako 67
ikasle ditu, sei taldetan
banatuta. Ikastetxea
Udaletxeko eraikinaren
goiko bi solairutan da-
go, eta udaletxearen
sarbide bera du. Horrez
gain, gelen barneko an-
tolaketak ez dio eran -
tzuten hezkuntza-era-
bilera bati.
Lizitazioaren iragar-

kia Kontratazio Atarian
dagoeneko argitaratu
dago.

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikastetxe berri bat eraikiko dute 

ITUREN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Igerizarretako presaren azken argazkia? 
Pirinio aldeko erreka eta ibaien permeabilizazioa bultzatzeko Nafarroako Go-
bernuak eta Gipuzkoako Diputazioak elkarlanean garatzen ari diren Life-Ireki-
bai egitasmoaren baitan dago herriko Igerizarreta presa botatzea ere. Berez
irailaren 12an hastekoak ziren, baina hau idazterakoan, oraindik ez dira hasi.
Egun horretan Nafarroako Gobernuko Toki Administrazio, Ingurumena eta Lu -
rralde Antolaketako teknikariak izan ziren presa inguruan eta azken eguneta-
ko eurien ondorioz ur-emari handia zela eta bertan behera utzi zuten lanen ha-
siera. Baina behin betiko atzerapena bertzerik ez da eta ezin jakin noiz hasiko
diren lanean. Herrian ere eztabaida sortu da obra honen inguruan. Aurtizko bi-
zilagunek batzarra egin zuten eta hiru mendetako historia duen Igerizarretako
presa intereseko ondare izendatzea eskatu dute ahobatez: «Moldatzea ongi
iruditzen zaigu, baina ez botatzea, agindu hori geldiaraztea eskatzen dugu». 

Hondakin berezien
Birziklapen etxola
Hondakin berezien bil-
ketarako etxola jarri du-
te herri sarreran (Lo-
petxene atarian). Hon-
dakin berezien bilketa
zerbitzua hobetzea eta
horien birziklatze-tasa
handitzea da Malerre-
kako Mankomunita-
tearen helburua. Ani-
matu eta birziklatu!

Ikastaroak 
martxan
Azken urteetan beza-
la hainbat ikastaroa  jar-
ri dira martxan he rrian.
Zumba astearte eta os-
tegunetan ilunabarre-
ko 8:30ean izanen da.
Nahi duenak egun ba-
tean bakarrik egiteko
aukera dauka. Izena
emateko  646 214573
telefonora mezua bi-
dali. Kenpo kai ikasta-
roa ere izanen da, ber -
tze urtetan bezala.

� FLASH

IRAILAREN 23AN EGINEN DA OSPAKIZUN HANDIA

Aitor Mendiluze eta Jon Maia bertsolariak ariko
dira kantari Joaldunen Eguneko bazkarian
A. MINDEGIA
Iturengo txoko guzietan joare soi-

nuaz gozatzeko aukera izanen dute
irailaren 23an eginen den Joaldunen
egunean. Urtero bezala, larunbat goi-
zean joaldun eta trikitilariak Ameztia
auzoan barna ibiliko dira baserriz ba-
serri eta 14:00etan herriko plazan,
Julen Kañamares eta Mieltxo Minde-
giaren arteko aizkora apostua ikus-
teko aukera izanen da. Ondotik bazka-
ria izanen da Jon Maia eta Aitor Men-
diluze bertsolariekin. 15:00etan bazka-
ria izanen da herriko plazan eta egu-

na ongi bukatzeko, arratsaldez eta
gauez dantzaldia izanen da Salabe -
rriren eskutik. 



HERRIZ HERRI | 27
ttipi-ttapa | 694 zk.

2017.09.21

URROZ

Lizaso eta
Arzallus
bertsolariek
girotuko dute
herri bazkaria

TTIPI-TTAPA
Irailaren 28tik urria-

ren 2ra bitarte, mahaia-
ren bueltan bildu, dan -
tzan aritu edo herri ki-
rolez gozatzeko aukera
izanen da Urrozen. Lau
egunez bestan gozatu
eta borzgarrenean au-
zolanean herria garbi-
tzeko proposamena lu-
zatu dute.

ORTZEGUNA, IRAILAK 28
• 18:00 Haurrendako
puzgarriak.
• 21:00 Zopak Herriko
ostatuan.
• 00:00-05:00 Salabe -
rri akordeoilariarekin
dantzaldia.

ORTZIRALEA, IRAILAK 29
• 10:30 Mus txapelke-
taren hasiera.

• Goizez eta arratsaldez
puzgarriak.
• 11:00 Meza nagusia.
• 12:00 Herriko dantza-
rien saioa.
• Ondotik, luntxa He -
rriko osta tuan.
• 21:00 Gazteen afaria
(paella).
• 20:00-22:00 Salabe -
rri akordeoilariarekin
dantzaldia.
• 00:00-03:00 Salabe -
rri akordeoilariarekin
dantzaldia.

LARUNBATA, IRAILAK 30
• 10:00 Mus txapelke-
tako finala.
• Goizez eta arratsaldez
puzgarriak.
• Herri bazkaria Sebas-
tian Lizaso eta Amets
Arzallus bertsolariekin. 
• Arratsaldean, Joxe An-
jel musikaria.
• 00:00-05:00 dantzal-
dia Gabenara musika
taldearekin.

IGANDEA, URRIAK 1
• Goizez eta arratsaldez
puzgarriak.

• 12:00 Aizkora apus-
tua: Migeltxo Minde-
gia eta Iker Vicente,
Donato Larretxea eta
Jexux Mari Irazuren
aurka.
• 17:00 Gorriti eta bere

animaliak.
• 17:30 Doneztebeko
dantza taldearen ema-
naldia.
• 19:00-21:00 Hauspo-
lariak taldearekin dan -
tzaldia.

• 21:00 Tortilla eta pos -
tre lehiaketa eta bingo
jokoa.

ASTELEHENA, URRIAK 2
• Herria garbitzea de-
nen artean.

BESTAK � IRAILAREN 28TIK URRIAREN 2RA

Iraila eta urria
besta giroan
lotzeko aukera

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

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

16.040,48 euro
gehiago jasoko
ditu Nafarroako
Gobernutik

Fernando ETXEBERRIA
Diru kontuek hain -

beste kezka sortzen du-
ten garaian, berri onak
jaso ditu Arkupeak el-
karteak. Nafarroako Go-
bernuak aparteko diru-
lagun tza bat eman dio
eskualdeko adinekoen
elkarteari.  7.540,80 eu-
ro jasoak zituen aurrez
Nafarroako Gobernua-
ren eskutik eta orain,
16.040,48 euro gehia-
go ematea erabaki du.
Diru kopuru hau ikasta-
roak, bidaiak, erakus-
ketak eta hitzaldiak or-
daintzeko erabiliko da.
Asoziazionsimoa

bultzatu, pertsonen  au-
tonomia sustatu eta de-
pendentziari aurre egi-
teko helburua duten
programei laguntzeko
helburua dute Nafarroa-
ko Gobernuak emanda-
ko diru-laguntza berriek.
152  klub, adinekoen el-
karte eta federaziok es-
katu zuten diru-lagun -
tza eta aipagarria eta
poz garria da jakitea Ar-

kupeak izan dela diru-
kopururik handiena ja-
so duena. Bigarren eta
hirugarren postuan ge-
ratu ziren elkarteek lor-
tutakoa, 8.000 euro, bi-
koiztuta.

DIRU-LAGUNTZAK
BIKOIZTUTA
Aurtengo diru-la-

guntzak iazko datuekin
alderatzen badira kopu-
ruak bikoiztu egin dire-
la esan daiteke. Na fa -
rroako Gobernuak e -
man dakoari, Nafarroa-
ko Kutxa Fundazioak
emandako 10.000 eu-
roak eta Caixabankek
jubiloteka finantzatze-
ko emandako 8.000 eu-
roak gehitu behar zaiz-
kio. Denera, 41.581,28
euro bildu ditu elkar -
teak. 

BATZORDE
EKONOMIKOAREN LANA
Emaitza borobil ho-

nen atzean batzorde
ekonomikoak egin du-
en lana dago. Batean
eta bestean aurkeztu-
tako proiektuak oso on-
gi landu dituzte eta gai-
nera, aurreikusi beza-
laxe, gauzatu dira. Zo-
rionik beroe-
nak. 

GIZARTEA � AURREKONTUAK

Aparteko  
diru-laguntza
izan du
elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

49 mendizalek mendi itzulixka egin dute Ezkurran barna 
Abuztuaren 22an, 49 mendizalek egin zuten Ezkurrako txokoak ezagutzeko ibi-
laldia. Latargi ingurutik pasatu ondotik, indarrak hartzeko geldialdia egin zuten eta
Iruñarriko menhirrean argazkiak aterata Elezmunora igo ziren. Gero, Olegi eta
Ezkainen barna Erakurrira igo ziren. Harmonikaren erritmora dantzan ari tzeko ani-
moa ere izan zuten batzuk. Segidan, Perralekura jeitsi ziren Idoiatik abiapuntura
joateko. Bazkarian 56 lagun bildu ziren eta bazkalondoan musikarik ez zen falta
izan. Urrian Artikutzara joanen dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Pirinioetan barna itzulia
Irailaren 4an, elkarteko 25 mendizalek itzulia egin zuten Pirinioetan barna.
 Lehenbiziko egunean La Sarra presatik Respomusoko aterpera igo ziren eta
bigarrenean Tebarray aintzira ingurutik pasata, Los Infiernos mendi-lepotik iga-
rota Azul eta Brachimana aintziren edertasunaz gozatzeko aukera izan zuten. 

UTZITAKO ARGAZKIA

220 bazkidek egin zuten Arantzazura bidaia  
Abuztuaren 31n, Arantzazuko Birjinaren bederatziurrenaren aitziakian, 220 bazki-
dek bidaiatu zuten santutegira. Mezaren ondotik, Urnietako Oianume jatetxera
 joan ziren bazkaltzera eta bertan ohikoa denez otordu bikaina eman zieten eta 
dan tzarako tokia ere badutenez, gustura aritu ziren batzuk 19:00 arte dantzan.

Ba al zenekien
Urriaren 19an ospatuko den bazkidearen egu-
nerako 630 pertsonek eman dutela izena. Ize-
na ematerakoan parte- hartze errekor guzti-
ak gainditu dira.

?
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Sesteorako
aukera irailaren
29an 20:00etan
bukatuko da

TTIPI-TTAPA
Aresoko udalak ehi-

za postuen enkantea
antolatu du iraileko
azken bi asteburueta-
rako. Irai laren 23an, la-
runbatean,  izango da
lehenbiziko enkantea
19:00e tan Udaletxean.
Urtero bezala,  26 pos-
tu aterako dituzte en-
kantera.  Gero, irailaren
29ra arte sesteorako au-
kera izango da. Udal or-
dutegian telefonoz dei-
tuta edo Udale txera ber-
taratuta egin daiteke es-
kaintza eta azken egu-
nean, ohiko ordutegiaz
gain, arra tsaldean ere

20:00 arte izango da au-
kera. Bigarren enkan-
tea i ra i laren 30ean
egingo dute, 19:00etan
Udaletxean. Ehiza pos-
tu guztiak txukuntzeko
konpromisoa hartu du
aurten Udalak eta tru -
kean ehiztariek 50 euro-
ko tasa bat ordaindu
 beharko dute. Ez da
ahaztu behar pasa den
urtean 14.000 euroko ira-
bazia izan zela ehiza pos-
tuen enkantetik.

Kinto bazkaria
Azken urtetako ohi-

turarekin segiz, 1959 eta
1964 urte artean jaiota-
koek kinto bazkaria
egingo dute irai l aren
30ean Pake Toki Elkar-
tean. Hauek emango dio-
te hasiera kinto bazkari-
en denboraldiari.

HITZORDUA � UDALETXEAN 19:00ETAN

Ehiza postuen
enkanteak
irailaren 23
eta 30ean 

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL

28 ikasle ariko dira Nazabal eskolan
Nazabal eskolan nabari da mugimendua, ikasturtea hasi baitute herriko 28 haur
eta gaztetxok. Argazkian ageri dira eskolara lehenbizikoz joan diren ikasle
 txikienak: Irai,  Telmo, Abel, Enara eta Nahikari. A ze boskote polita!

IRAILAREN 22RA ARTE

Kirol jardueretan izena emateko
azken egunak
TTIPI-TTAPA
Herrian bertan kirola eginez ongi pasatzeko

aukera izango da aurtengo ikasturtean ere.  Haur
eta helduentzako ikastaroak antolatu dituzte eta
izena emateko epea irailaren 22ra arte dago za-
balik. Helduek Funtzional Express ikastaroa izan-
go dute astelehen eta asteazkenetan 17:15etik
18:00etara. Haurrek berriz, Jolas mugi izango
dute asteazkenetan, Haur Hezkuntzakoak
17:00etatik 18:00etara eta Lehen Hezkuntzako-
ak 18:00etatik 19:00etara.  Astelehenetan, Kirol
mugi izango dute Lehen Hezkuntzakoek 17:00eta-
tik 18:00etara. Ikastaroei buruzko informazio
 gehiago www.kirolmank.eus-en lor dezakezue. 

ARGAZKIAK:  E. IRAOLA

400 mendizale bildu ziren hamargarren mendi martxan 
Hamargarren urteurrenak, parte-hartzaile kopuru borobila bildu zuen. Irailaren
3an 400 mendizale abiatu ziren goizeko 8etan herriko plazatik, 21 kilome troko
ibilbidea osatzeko asmotan. Plazara ailegatutakoan herritarrek mimoz sukal-
datutako zazpi paellak eta sagardo frexkoa zituzten esperoan, indarrak berres-
kuratzeko. Gustura agertu ziren parte hartzaileak eta arrakasta hori azaltzeko,
beste behin ere elkarlana aipatu behar da. Proba aurretik guztia antolatzen,
bezperan bidea markatzen, postuetan edaria eta janaria bana tzen, paella egi-
ten... herritarrak jo eta ke aritu  ziren lanean. Bejondeizuela! 

ARESO
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Egunean bertan
ez da izena
emateko
aukerarik izanen

JM BARRIOLA
Mendi bizikletaren

gainean goza tzeko au-
kera izanen dute zaleek
iraileko azken larunba-
tean. Aurrera Elkarteko
Mendibil BTT taldekoek
bigarrenez antolatu du-
te Leitzulia, 42 kilome tro
eta 1.400 metroko des-
nibel metatua duen ibil-
bidea osatuz.
09:00etan Leitzako

plazatik abiatuko dira  eta
42 kilometroak egin on-
dotik plazan izanen du-
te helmuga. Plazaolatik
barna eginen dituzte le-
henbiziko kilome troak
baina hortik aurrera -
koak Leitzako kaxkoak
zeharkatuz osatu behar-
ko dituzte. Ez da proba
lehiako rra eta guztia

mendiko xenda eta ba-
soetan barna eginen da,
errepiderik ia zapaldu ga-
be. Bidean, edariak es-
kainiko dizkiete parte
hartzaileei bi puntutan,
Basakabin eta Uitziko
gainean eta helmugan
jan-edanak ere ez dira
faltako.
18 urtetik gorakoei zu-

zenduta dagoen proba
da eta ibilbideak duen

 zailtasun maila dela eta
aldez aurretik presta tzea
beha rrez koa dela adie-
razi dute antolatzaileek. 
Izena emateko epea

irailaren 24ra arte dago
zabalik eta internet bi-
dez bakarrik egin daite-
ke www.kirolprobak.com
helbidean. Egunean be-
rean ez dute izena ema-
teko aukerarik emanen. 
Federatuta daudenek

15 euro ordaindu behar-
ko dituzte eta federatu-
ta ez daudenek berriz,
18 euro. Trukean,  par-
te-hartzaileek hainbat
opariz betetako pol tsa
jasoko dute. Horretaz
 gain, parte hartzaileen
erosotasunari begira,
dutxak, bizikletak garbi -
tzeko mangerak, apar-
kalekuak... pres tatuko
dituzte.

KIROLA � IZEN-EMATEA IRAILAREN 24RA ARTE

Leitzuliaren bigarren edizioa
irailaren 30ean

ARGAZKIA: KAXKABELTZA ELKARTEA

Euriak ez zuen moteldu pagotxen bila joateko gogoa
Kaxkabeltza herriko komertzianteen elkarteak stock azoka antolatu zuen irai -
leko bigarren asteburuan. Eguraldi kaxkarraren eraginez, plazatik pilotalekura
lekualdatu zuten azoka eta bi egunez luzatu. Bertaratutakoek Kapritxo, Kulun-
ka, Bi pauso, Ariztela, Leitza Kirolak, Biok eta Garbi komertzioetako produktu-
ak izan zituzten aukeran. Giro polita izan zen eta antolatzaileek balorazio po-
sitiboa egin dute. Zozketa bat ere antolatu zuten eta  Ainara eta Itziar izan zi-
ren Lopeneako 2 otordu eta Belarra dendan masaje bat eskuratu zituztenak.

ARGAZKIAK: LEITZULIA
300 parte-hartzaileren muga jarri dute aurtengoan ere. Iaz baino emakume gehiago
biltzea da erronka.

Kirol ikastaroetarako izen-ematea zabalik
Kirol Ikastaroetan izena emateko epea irailaren
28ra arte egonen da zabalik. Biharamunean, irai -
laren 29an, ate irekien eguna antolatu dute
 herritar guztiak kiroldegira joatera gonbidatuz. 

1.470 sinadura zinema  berritzearen alde
Herriko hainbat eragilek zinema zaharra be rri -
tzearen aldeko sinadura kanpaina jarri zuten mar -
txan. 1.470 sinadura bildu dituzte eta horiek irai -
laren 13an aurkeztu zituzten Nafarroako Gober-
nuko Kultura sailean.

Euskaltegian izen-emateko azken egunak
IKA euskaltegian izena emateko epea irailaren
22ra arte egonen da zabalik. Aurreko ikasturtee-
tan bezalaxe, maila guztiak eskainiko dituzte,
EGA, on-line eta baita autoikaskuntza ere.
Euskara Mankomunitateak diruz lagundutako
ikastaroak dira.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Urr ia ren  1ean,

igan  dean, Bertsolari
Txapelketa Nagusiko
final laurdenetako
kan poraketa jokatu-
ko da Udal Kiroldegi-
an. 17:00etan hasiko
da saioa eta Agin La-
buru, Iñaki Apalategi,
Julio Soto, Oiha na
Bar tra, Oihana Igua-
ran eta Unai Agi rre ari-
ko dira kantuan. Hel-
duen sarrera 12 euro
kostako da, 6-16 ur-
te artekoek 6 euro or-
dindu beharko dituzte
eta bertsozale elkar-
teko kideek 10. Saio
honetako irabazlea
azaroaren 12an Du-
rangon jokatuko den
finalaurreko saiora
pasako da eta beste-
ak puntuazioaren ara-
bera erabakiko dira.
Finala Barakaldoko
BEC aretoan izanen
da abenduaren 17an. 

BERTSOLARITZA

Txapelketa
Nagusiko final
laurdenetako
saioa urriaren
1ean

LEITZA
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Eskulanak,
Jumpfit, pilates
eta total
training/crosfit
eskainiko
dituzte aurten

TTIPI-TTAPA
Ekainean webgune

bidez egindako inkes-
taren emaitzetan jaso-
takoari erantzunez, he -
rritarren eskaerak kon-
tuan hartu eta beraien
nahiak ziren ikastaroen
aurrekontuak eskatu di-
tu Udalak. Eskulanez
gain, ikasturte honetan,
jumpfit, pilates eta cros-
fit ere eskainiko dira urri -
tik maiatzera. Izen ema-
teko epea irailaren 22an,
ostiralean bukatuko da.
Gutxienez 8 pertso-

nek eman behar dute
izena taldea ateratzeko
eta ikastaro guztiek pla-
za kopuru mugatua du-
te, 12 pertsona. Gehia-
gok izena emanen ba-
lute, beste talde bat ate-
rako litzateke, betiere
beste 8 pertsona ego-
nez gero.

BETIKO IKASTAROAK ETA
ESKAINTZA BERRIAK
Eskulan ikastaroa os-

tiraletan emanen da Me-
dikuaren etxean 16:30 -
etik 19:00etara. 28 saio
eginen dituzte eta pre-
zioa 213,75 eurokoa da.
Jumpfit ikastaroa

(tranpolin baten gaine-
an musikaren erritmoa
jarraituz saltoak eta ari-
ketak eginez burutzen
den zuzendutako jar-
duera) astelehen eta as-
teazkenetan 17:30etik
18:30 era eginen dute

dantzen lokalean. Pre-
zioa 312,15 eurokoa da
eta 55 saio eskainiko di-
tuzte.
Pilates ikastaroa bi

ordutegi ezberdinetan
eskainiko da dantzen lo-

kalean, goizez edo ar-
ratsaldez. Astelehen eta
asteazkenetan, 10:00 -
etatik 11:00etara eta as-
telehen eta asteazke-
netan, 18:30etik 19:30 -
era. Prezioa 216,50 eu-
rokoa da eta 55 saio egi-
nen dituzte.
Total training/crosfit

ikastaroa (gainkargen
eta autokargen bitartez
egiten den entrenamen-
dua), azkenik, astelehen
eta asteazkenetan es-
kainiko da 19:30etik
20:30era, zehazteke da-
goen lekuan. 55 saioa
eginen dira eta prezioa
216,50 eurokoa.
Izena emateko 16 ur-

te eduki behar dira
gutxienez eta epez kan-
po ez da izen-ematerik
onartuko. Zor tzi ikasle
baino gehiagok ematen
badute izena prezio
merkeagoa izanen da.
Ordainketa bi zatitan
eginen da, urri an eta ur-
tarrilean.
Informazio eskuorri-

ak herriko leku publi-
koetan eskuratu dai-
tezke.

Olatxoko erreka
garbitzeko
auzolana
irailaren 30ean
Irailak 30ean, larun-

bat goizeko 9tan jarri du
hitzordua plazan Uda-
lak, Olatxo ko erreka gar-
bitzeko auzolanean par-
te hartzeko.  Beha -
rrezkoa den asegurua
egiteko izena eman be-
har da aurretik Uda-
letxean. Aldez aurretik
eskerrak eman nahi
dizkie udalak he rritarrei
beraien parte hartzea-
gatik.

GOIZUETA

GIZARTEA � INKESTA BIDEZ JASOTAKOARI ERANTZUNEZ EGIN DA ESKAINTZA

Udal ikastaroetan izena emateko epea
irailaren 22an bukatuko da

Ba al zenekien
Hamar egunen barrenean bi gotzainek bisitatu
dutela gure herria? Abuztuaren 28an Donostia-
ko Jose Ignacio Munilla Artikutza auzoan izan
zen, eta irailaren 7an, berriz, Iruñeko Francisco
Perez herrian barrena ibili zen.

ARGAZKIA: INAKI ETXEBERRIA

Metroko plano batean baserrien mapa egin du Iñaki Etxeberriak
Iñaki Etxeberria Aranaz herritarrak Goizuetako baserrien mapa egin du era berezi
batean. Hiri handi bateko metroaren planoa ardatz hartuta baserrien izena eta ko-
kapena zehaztu ditu. Hala ere idea ez da berea izan. «Orain bi urte Leitzan antze-
ko planoa egin zuten eta bigarrren bat ere egin zuten Areson. Eta guk zergatik ez
egin Goizuetan? galdetu nuen eta horrelaxe hasi nintzen». Horrela hasi zen Iñaki la-
nean poliki poliki berak dioen bezala. «Ordu batzuk sartu ditut. Mapa hartu eta ba-
serrien izenak biltzen hasi nintzen galdetuz eta nik nekienarekin. Eskema bat egin
kokapenarekin arkatzez eta gero ordenagailura pasa nituen». Honelako lan bat egi-
teko laguntza behar izaten da eta hor bere aita aipatzen du Iñakik. «Aitak nik baino
baserri gehiago ezagutzen ditu eta izenak ere bai. Goizuetako baserri guztiak bildu
ditugu eta baita bordak ere. Hori bai bertan jendea baldin bada. Erdi eroriak baldin
badaude ez ditut bildu». Jendearen laguntza ere izan du zuzenketak egiteko gara-
ian eta planoa baliagarria izan daiteke baserrien kokapena ezagutzeko. «Goizueta-
ko auzoen eta baserrien eskema bat da, erabilgarria ezagutzen ez dituenentzako
eta baita ere medikuak joan behar baldin badu». Hori horrela izanik Uda-
lak ere interesa izan du planoan eta eskatu zioten Iñakiri planoa osatzeko
izen ofizialekin. ?
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Baztan zopak
ortziralean eta
zikiro jatea
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Ortziralean hasi eta

igandean akituko dira
aurten Anizko bestak.
Herritarrak izanen dira
bertze behin ere prota-
gonistak mimoz presta-
tu duten egitarauan. Bi-
sitarientzat, gan-torri au-
tobusa ibiliko da ortzi-
ralean herriz herriz.

ORTZIRALEA, IRAILAK 29
• 11:00etan ezkil jotzea,
eta altxaferoak. 
• 11:30ean herri-krosa:
haurrendako eta hel-
duendako ibilbide des-
berdinak.     
• 12:00etan aniztarren
arteko esku-pilota txa-
pelketa.

• 16:00etan frontenis
txapelketa aniztarren
artean.
• 18:00etan mus txa-
pelketa.
• 20:00etan Mutil-dan -
tzak
• 21:00etan Baztan zo-
pak (eguraldi ederra
eginez gero frontoian,
bertze gisa elkartean)
• 00:00etan dantzaldia
Salaberri musikariare-
kin.
• Akitzeko zingar jatea.

LARUNBATA, IRAILAK 30
• 11:00etatik aitzinera
puzgarriak, Kani txu -
txu Anizko haurrenda-
ko eta tirolina.
• 14:00etan paella eta
bizkotxo lehiaketa. Se-
gidan, lehiaketako pa-
ella eta postreekin
bazkaria.      
• 15:00etan puzgarriak
eta tirolina eta mus txa-
pelketa.

• 18:00etan txokolate
jatea.
• 19:00etan herritarren
arteko jokoak.
• Ondotik dantzaldia
Hauspolariek taldea-
rekin.         
•21 :00etan afaria fron-
toian eta afalondoan
dantzalia.
• Akitzeko zingar jatea.

IGANDEA, URRIAK 1
• 11:00etan meza.
• Ondotik, bertako pro-
duktuekin prestatuta-
ko otordua eta lehia-
ketarat aurkeztu di-
tuzten argazkiekin osa-
tutako erakusketa. 
• 14:00etan zikiro jatea
Santxotenak alaituta.
• 17:00etan II. Bingo

txapelketa.
• 18:00etan V. Boneta
jaurtiketa.
• 19:00etan karaokea.
• Ondotik, zingar jatea
eta suaren inguruan
kantaldia.
• Akitzeko herriari itzu-
lia gaizoak aniztarrak
eta zorionekoak kata-
lanak.

BESTAK � HIRU EGUNEKO EGITARAUA

Irailaren 29tik
urriaren 1era
besta giroa
nagusi Anizen

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Haur, gazte zein helduk primeran pasatzeko aukera izanen dute hiru egunez.
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147.045,62
euro baliatuko
dituzte
inbertsioetarako

TTIPI-TTAPA
2016ko kontuak liki-

datu ondotik, aurrekon-
tuen moldaketa propo-
samena aurkeztu du Ba -
lleko Etxeak. Horren ara-
bera, 147.045,62 euro
bideratuko dituzte inber -
tsioetarako eta finan tzie -
roki bideraga rriak izanik,
beren gauzapenak ez du
kostu gehigarririk eragi-
nen. Inbertsio hauek au -
rreikusten dituzte:
AAllmmaannddoozzeenn Itturri

ondoan autobusen ge-
ralekua eginen da. Ob-
ra hori aprobetxatuz, ber-
tan dagoen merendale-
ku ttipia geralekuaren
barnean sartuko da, llee--
hhoorrppeekkoo ttookkiiaa sortuz.
Udal eraikinetako

energia eraginkortasuna
hobetzeko ildoari jarrai-
ki AArrrraaiioozzkkoo eesskkoollaarreenn
lleeiihhooaakk aallddaattuukkoo ddiirraa.
Aldaketarekin ikasleen
erosotasuna hobetu eta
ikasketarako ingurune
egokiagoa erdietsiko da.
Lekarozeko Iñarango

bidean, Larraldeko bide-
an, Irulegian eta Leza-
ben kkaannaaddiiaarr eerraakkoo ppaa--
ssaabbiiddeeaakk eginen dira
ElizondokoEErraabbeettaa--

kkoo uurr--bbiilltteeggiiaa bbeehhiinn--bbee--
ttiikkoo eeggookkiittuukkoo da au-
zotarrek kalitatezko ura
izan dezaten eta Iturri-
Ederrak inguru horreta-
ko etxeei ura eman
diezaien. Horren ondo-
rioz Arlako iturburuak
ematen dituen arazoak
saihestuko dira.
AAddiinneekkooeenn zzaaiinnttzzaa--

rreenn aarrggaazzkkii oorrookkoorrrraa
egin eta horretan zahar
etxearen funtzioa zein
izanen den zehaztu. Plan
honek Baztango zahar
etxearen erre forma egi-
teko oinarria paratuko
du.
Nafarroako Osasun

Publikoko Institutuak
agindurik AArr iizzkkuunnggoo
BBeerrggaarraa eettaa AAiinnttzziiaallddee
aauuzzookkoo uurr--bbiilltteeggiieettaann
kklloorraattzzaaiilleeaakk paratuko
dira; beharrezkoak diren
etxolak eta gainerako
osagarriak eginez.
HHiilltteeggiiaann kkee eettaa lluu --

rrrruunnaakk eerraauuzztteekkoo  ssiiss--
tteemmaa paratuko da.
Baztan haur eskola-

ko sukaldean bertan su-
kaldatu ahal izateko
egokitzapenak eginen
dituzte. Elikadura hez -
kuntza proiektuan sar -
tzeaz gain, otordu osa-
sungarriagoak egin eta
bertako ekonomia pizte-
ko balioko du.
TTeelleeffoonniiaakkoo pplleegguuaa

pprreessttaattzzeeaa, Udalak di-
tuen telefonia kontratu
desberdinak, interes pu-
blikoa eta udalaren be-
harrak kontuan hartuz.
Horretarako ezagutza
teknikoa duen aholku-
laritza kontratatuko du-
te. Azken helburua uda-
laren beharretarat ho-
bekien eta merkeen
egokitzen den telefonia
kontratua egitea da.
AArriizzkkuunnggoo BBeerrggaarraa

eettaa AAiinnttzziiaallddee aauuzzooee--
ttaakkoo uuddaallaarreenn eerrrreeppii--
ddee zzaattiiaann bbrreeaa emanen
da, auzo horietarako iris-
bidea hobetuz. Gaur
den egunean bide zati
hori aski egoera txarre-
an dago. Aipatu bi au-
zoetan 80 biztanle in -
guru bizi dira.

BAZTAN

GIZARTEA � EZ DU KOSTU GEHIGARRIRIK ERAGINEN

2017ko udal aurrekontuak
moldatu ditu Balleko Etxeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Joxe Mari Apezetxea margolari
erratzuarra hil da 90 urterekin
Baztango Margolariak taldeko sustatzaileetako bat
izandakoa, irailaren 3an hil zen bere etxean, Zubie-
tean. Hantxe eskaini zuen, gainera, uda honetan
bere azken margolan erakusketa, Baztango Artea-
ren Ibilbidearen baitan. Euskal margolarien artean
nortasun berezia eta ibilbide luzea egin du Ape-
zetxeak eta hori guztia aintzat hartuta, omenaldia
ere jaso zuen 2015ean Baztan Ikastolaren eskutik,
Artea Oinezen barne. Baztango eta inguruko pin-
tore anitzen irakasle izan zen Apezetxea. Cezanne
izan zuen eragin nagusi eta naturan jasotakoa ide-
iak eta zertzeladak pintura bilakatzen zituen.

TTIPI-TTAPA
2017ko Arte eta

Kultura egitarauaren
baitan Asteazkenhaur
Zikloa antolatu du
Udaleko Kultura Ba -
tzordeak. Izenburuak
dioen bezala, iraila-
ren 27tik azaroaren
1era, asteazkenero
17:00etan haurren tzat
ipuin kontalaria, ma-
gia, sabeliztuna… iza-
nen dira Baztango li-
burutegi publikoan.
Sarrera doan izanen
da.
II rr aa ii ll aa rr eenn  2277aann

Imanol Ituño magoak
Magia parrastan ikus-
kizuna eskainiko du.
Urrian Lupe Le-

kuona ipuin kontala-
ria izanen da liburute -
gian. HHiillaarreenn 44aann Ani-
malien ipuinak, 1111nn
Haga Biga Higa, 1188aann
Hanhemengo ipuinak
eta 2255eeaannEta hala ba-
zan edo ez bazan ipui-
nak kontatuko ditu.
AAzzaarrooaarreenn 11eeaann,

azkenik, Elbi eta be-
re panpinak sabeliztu-
nak Nire maletatxoan
ikuskizuna eskainiko
du.

KULTURA

Asteazkenhaur
Zikloa abian
liburutegi
publikoan

IRAILAREN 29TIK URRIAREN 1ERA

Ondarearen inguruko solasaldia Arizkunenean
eta bisita gidatuak Baztango Museoan

TTIPI-TTAPA
Ondarea eta natura: aukeraz be-

tetako paisaia bat izenburupean os-
patzen ari diren 2017ko Ondarearen
Europako Jardunaldien harira, iraila-
ren 29an, ortzirale arratsaldeko 7etan
Eraikin historikoak Baionatik Iruñera
Baztango Donejakue bidetik solasal-
dia eskainiko dute Pepe Fernández

D’Arlas eta Jenaro Arretxea Iriarte
adituek Arizkunenean. Donejakue Bi-
dearen Lagunak elkarteak antolatu
du solasaldia. 
Irailaren 30ean eta urriaren 1ean,

Baztango Museoaren sarrera doan
izanen da eta 12:00etan bisita gida-
tuak eskainiko dituzte, larunbatean
gaztelaniaz eta igandean euskaraz. 
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Hogeita sei
abeltegietako
210 azienda
aurkeztuko dira
lehiaketara

TTIPI-TTAPA
Pirinioko behi azien-

den nazio mailako Le-
hiaketa-enkanteak 30.
edizioa beteko du irai -
laren 23 eta 24an Eli-
zondon, Baztango Uda-
lak eta Aspina eta Co-
naspi erakundeek, ber -
tze hainbat babesleren
laguntzarekin antolatua.
Irailaren 18an egindako
aurkezpenean aipatu
zutenez, 26 ganadute-
gitako aziendak espe-
ro dituzte, 15 Nafarroa-
koak, 6 Bizkaikoak eta
5 Gipuzkoakoak. 210
azienda aurkeztuko di-
tuzte lehiaketara eta
ber tze 30 saltzeko ja -
rriko dituzte.
Larunbat goizeko

9:00ak baino lehen sar-
tuko dira aziendak eta
ordu horretatik aitzine-
ra hasiko dira txanda
kalifikatzaileak. 10:00 -
e tatik 14:00etara eta

17:00etatik 20:00e tara
Baztango artisau tza eta
nekazaritza elika gaien
azoka eginen dute.
17:30etik 20:00etara be-
hi aziendaren erakus-

taldia eta txanda ka li -
fikatzaileak eginen dira. 
Igandeko egitaraua-

ri dagokionez, 09:00eta-
tik 12:00etara behi-azi-
endaren erakustaldia

eginen dute. 10:00eta-
tik 14:00etara artisau -
tza eta nekazaritza azo-
ka eginen da. 11:30ean,
Nafarroako aratxea ha-
ragi eta Kortariko gas-
na dastaketa. Azpilkue-
tako eskolako Guraso
Elkartea arduratuko da
ho r i ek  bana t zeaz .
12:30ean behi-azienda
enkantea eta 13:00etan
azienda lehiaketaren sa-
ri eta garaikur banake-
ta eginen dute. 

Irailaren 22an, ortzi-
ralean, abelburuak Mer-
katuko Plazan sartzeko
auke ra  i zanen  da
15:00etatik aitzinera.

Lehiaketa-enkantea
girotzeko, irailaren 18tik
24ra pintxo, salda eta
bustiez gozatzeko ibil-
bide bat egiteko auke-
ra eskaintzen dute 13
jate txe eta ostatutan:
Olaben Loren txo; Oro -
nozen Hotel Urgain; Eli-
zondon Sobrino, Goi -
zalde, Casi no, Futbolin,
Ka rrika eta Mendi; Iruri-
tan Olari; Elbeteko Osta-
tua; Arizkunen Bixta Eder
eta Uxoa eta Ordoki
auzoan  Ordoki Erretegi-
an.   

LEHIAKETAK � IRAILAREN 23 ETA 24AN ELIZONDON

Behi azienda lehiaketak eta
enkanteak 30. edizioa beteko du

Argazki 
erakusketak
Arizkunenean
Udazken honetan zen-
bait argazki erakuske-
ta eginen dituzte Eli-
zondoko Arizkunenea
Kultur Etxean. Haste-
ko, Udaleko Gizarte
Zerbitzuak eta Kultura
Batzordeak, 2017ko
Arte eta Kultura egita-
rauaren baitan antola-
tua, Iñaki Vergararen
Benin, kale gorriko hau -
rrak erakusketa izanen
da ikusgai irailaren
18tik 29ra. Urriaren 2tik
13ra, Ramon Serrano-
ren Etorkizuna gaur ha-
siko da erakusketa an-
tolatu du Vicente Fe -
rrer Fundazioak. Urria-
ren 16tik 31ra, Anto-
nio Ruizen Bigarren
mailako errefusiatuak
erakusketa antolatu
dute Ezkerraberri Fun-
dazioak, Udaleko Gi -
zar te Zerbitzuak eta
Kultura Batzordeak,
2017ko Arte eta Kultu -
ra egitarauaren baitan.

Euskal baleen 
triskantza
1615ean Islandian ger-
tatutakoaren inguruko
dokumentala eskaini-
ko dute urriaren 6an,
20:00etan Arizkunene-
an. Ondotik, Beñat Itu -
rrioz eta Eñaut Tolosa
zuzendariekin solasal-
dia izanen da.

� FLASH

ARGAZKIA: NEREA BEGINO
Nerea Begino igantziarrak irabazi du lehen aldiz antolatu-
tako argazki lehiaketa.
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Prebarikazioa
eta diru-
publikoaren
erabilera
makurra egitea
salatzen diete

TTIPI-TTAPA
Palacio de Aroztegi-

ak salaketa jarri du
Baztango Tokiko Go-
bernu Batzordea osat-
zen duten EH Bildu eta
Ezkerrako bortz hau-
tetsien kontra. Prebari-
kazio eta diru-publikoa-
ren erabilera makurra-
ga egitea salatzen die-
te, ekainaren hasieran
Aroztegiako Koman -
txeei Aroztegiako proi-
ektu urbanistikoaren
kontrako kanpaldia egi-
teko Elizondoko plaza
uzteagatik eta horreta-
rako argia emateagatik.

PRENTSAURREKO
AGERRALDIA
Egoeraren berri ema-

teko, prentsaurrekoa
egin zuten EHBildu eta
Ezkerrako ordezkariek
abuztuaren 31n Iruñe-
an. Bertan adierazi zu-
tenez, azken salaketak
«Palacio de Aroztegia
enpresak Baztango or-
dezkari instituzionalen
kontra abiatu duen ja-
zarpen edo pertsekuzio
judizialaren pausu be -
rria da». Aspaldikoa da
bi aldeen arteko tirabi-
ra: «Garbiñe Elizegi le-
hengo legealdiko alka-
tearen kontra pelotazo
urbanistiko errateaga-
tik salaketa paratu zu-
ten; ondotik, oraingo al-
katearen eta Elizegiren
kontra prebarikazio sa-

laketa eta, azkena, To-
kiko Gobernu Batzor-
deko  EH B i ldu  e ta
Ezkerrako bortz hau-
tetsien kontrakoa».

«PLAZA PUBLIKOAK
HERRITAR OROREN ESKU»
Baztango Udalak es-

pazio eta plaza publi-
koak, «bereizkeriarik ga-
be» herritar ororen es-
ku jartzen dituela azal-
du zuten: «Baztandar
guztiek dakiten bezala,
Baztango Udalak Toki-
ko Gobernu Batzordea-
ren erabakien bidez pla-
za eta plazako argia zer-
nahi ekitaldi eta hitzor-
durako uzten ditu: ne-
gu sasoian igandeare-
kin egiten diren bai-
lableetarako, bigarren
eskuko azoketarako, ar-
tisauen ferietarako, es-
ne sektorearen egoera
salatzeko manifestazio
akaberako ekitaldirako,
Blues elkartearen kont-
zertuetarako, erli j io
ebangelistako fededu-
nen bilkuretarako, erre-
ge-kabalgatarako, Eli-
zondoko herriari beste-
tarako… Eta, bistan de-

nez, Aroztegiako proi-
ektu urbanistikoaren
sustatzaileek proiektua-
ren aldeko herritarrek
plazan zerbait egin na-
hiko balute, baimena
izanen lukete».
Instituzio publikoak,

interes partikularretatik
ur run ,  «her r i ta r rek
emandako legitimitate
demokratikoan» oina -
rritu behar direla defen-
datzen dute: «Palacio
de Aroztegiak, bere in-
teres ekonomikoetarat
makurtzen diren or-
dezkariak eta instituzio-
ak nahi ditu. Baina
baztandarrak eta, bis-
tan gu, botere ekono-
mikoetatik independi-
enteak gara eta botere
ekonomikoetatik inde-
pendienteak diren insti-
tuzioak nahi eta defen-
ditzen ditugu». Eta mo-
du berean, «autonomia
munizipalaren defentsa
sutsua egiten» segitu
nahi dutela gaineratu
zuten, «oraingoan he -
rriko espazio publikoen
erabilera baimentzeari
buruz».  Palacio de
Aroztegiako promotore-

ak afera guzti honetan
«Baztango erakundeen
gainetik» pasatu nahi
dutela salatu zuten.
«Horretarako udal agin-
tarien kontra judizialki
jo dute, oraingoan, To-
kiko Gobernuko or-
dezkarien kontra eta
plazaren erabileraren
udal eskumenaren kon-
tra. Palacio de Arozte-

giak garbi izan behar du
botere ekonomikoak ez
dituela herritarren or-
dezkariak diren hautets-
iak menpean hartzen
ahal; eta ez gaituztela
menpean hartuko». Eta
etorkizunean hala se-
gitzeko asmoa dute:
«udalaren autonomia
eta hirigintza eskume-
nen alde eta, bistan de-
na, herritarren behar eta
adierazpenerako espa-
zio eta plaza irekien al-
de jarraituko dugu, na-
hi duen edo eskatzen
duen edozein baztan-
darrek erabiltzeko au-
kera izan dezan».

PRENTSAURREKOA� ABUZTUAREN 31N, EHBILDU ETA EZKERRAKO ORDEZKARIEK ESKAQINI ZUTEN

Palacio de Aroztegiak salaketa jarri du
Tokiko Gobernu Batzordeko kideen kontra

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango EHBildu eta Ezkerrako ordezkariek agerraldia egin zuten egoeraren berri emateko.

GOBERNU BATZORDEKO
KIDEEN ERANTZUNA

«Palacio de Aroztegia
enpresak Baztango
ordezkari instituzio -
nalen kontra abiatu
duen jazarpen eta
pertsekuzio judiziala-
ren pausu berria da».

UTZITAKO ARGAZKIA

Onddo galanta Arizkunen
Ez dago jakiterik aurtengo denboraldia nola joanen
den baina Arizkungo Iker Etxeberriak estreinaldi bi-
kaina izan du, 1,250 kiloko  onddo ederra bilduta.

BAZTAN



Zura lantzen,
xaboia edo ogi
ekologikoa
egiten, musika-
tresna
ezberdinak
jotzen,
birziklatuz
sortzen edo
margotzen ikas
daiteke aurten

TTIPI-TTAPA
Aurten ere ikastaro

eskaintza zabala pres -
tatu du Udaleko Kultu-
ra Batzordeak eta izen-
emateko epea irailaren
25etik 29rako astean ire-
kiko da, astelehenetik
or tziralera 07:30etik
15:00 etara Arizkunene-
an.
ZZuurraa llaannttzzeekkoo ikas-

taroa Mikel Okiñenak
eskainiko du asteazke-
netan 09:30etik 13:00 -
etara Arizkunenean, ur-
riaren 18tik aitzinera. 20
saio eginen dituzte, 70
ordu denera.
HHaassiibbeerrrriieennddaakkoo

xxaabbooii,, eerrrroommeerrii--aallkkoo--
hhooll eettaa ttxxaannppuu ssoolliiddooaa
eeggiitteekkoo lau orduko tai-
lerra urri aren 17an, as-
teartean 16:00etatik
20:00etara eskainiko du
Elena Ez kurdiak Arizku-
nenean.
AArriittuueennddaakkoo xxaabbooii

bbeerreezziiaakk eettaa ttxxaannppuu
ssoolliiddooaa eeggiitteekkoo taile -
rra, berriz, urriaren 24an,
asteartean 16:00etatik
20:00etara eskainiko du
Elena Ezkurdiak berak.
HHaassiibbeerrrriieennddaakkoo

eettaa aarriittuueennddaakkoo aattaa--

bbaallaa ikastaroa eskaini-
ko du Shanti Diaz Car-
monak urriaren 18an ha-
sita, asteazkenetan
17:00etatik 18:00etara
(20 ordu denera, 8 ur-
tetik goitikoendako).

MUTIL-DANTZAK ETA
BAZTANGO DANTZAK
MMuutt ii ll --ddaannttzzaa eettaa

BBaazz ttaannggoo ddaann tt zzeenn
ikastaroak, hastapene-
tik goi mailara antolatu
du Jo ala Jo Baztango
Dantza Eskolak. Infor-
mazio gehiago joala-
jo@gmail. comedo 618
460694 (Ane).
HHaassiibbeerrrriieennddaakkoo

eettaa aarriittuueennddaakkoo ggaaiittaa
ikastaroa eskainiko du
Tomas Diaz Peñalvak
urriaren 18an hasita, as-
teazkenetan 18:00eta-
tik 19:30era. 
55--88 uurrttee bbiittaarrtteekkoo

hhaauurrrreennttzzaatt ‘‘BBiirrzziikkllaa--
ttuuzz ssoorrttuu’’ tailerra es-

kainiko dute Amaia Zin-
kunegik eta Ines Gere-
kak urriaren 17tik mar -
txo aren 22ra, astearte-
ro 17:00etatik 18:30era.
AAhhoottss tteekknniikkaa iikkaass--

ttaarrooaa eskainiko du Isa-
bel Lakarrek urritik ekai-
nera, astelehenetan
18:00etatik 19:00etara
eta 19:00etatik 20:00 -

etara, Elizondo Abes-
batzak antolatuta. Izen-
ematea 670 322137 te-
lefonoan.
1166 uurrtteettiikk ggooiittiikkoo--

eennddaakkoo SSccrraappbbooookkiinngg
ikastaroa eskainiko du
Helena Xuriok azaroa-
ren 27an eta 28an,
16:00etatik 19:30era (7
ordu denera).

1166 uurrtteettiikk ggooiittiikkoo--
eennddaakkoo mmaarrggoo iikkaassttaa--
rrooaa eskainiko du Iciar
Mi kelperizenak astear -
te tan 19:00etatik 21:00 -
etara, urriaren 10etik a -
tzinera (22 ordu).

ABESBATZA TTIKIA ETA
OKINTZA EKOLOGIKOA
AAbbeessbbaattzzaa ttttiikkii ikas-

taroa eskainiko dute
Kristina eta Maki Urta-
sunek Iruritan urritik
maia tzera. Asteazkene-
tan izanen da, ttikiak
18:00etatik 18:45era eta
koxkorrak 18:45etik
20:00etara.
1166 uurrtteettiikk ggooiittiikkoo--

eennddaakkoo ookkiinnttzzaa eekkoo--
llooggiikkooaarrii buruzko ikas-
taroa eskainiko du Xa-
bier Akizuk azaroaren
17, 18, 24, 25 eta aben-
duaren 1 eta 2an (ortzi-
raletan 17:00etat ik
20:00etara eta larunba-
tetan 09:30etik 17:30 -
era, 30 ordu denera).
EEmmaakkuummeeeennttzzaatt

mmuussiikkootteerraappiiaa tailerra
eskainiko du Haizea Loi-
rak urriaren 17tik aben-
duaren 19ra, astearte-
tan 20:00etatik 21:40ra
(15 ordu denera).
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BAZTAN

GIZARTEA � KULTURA BATZORDEAREN ESKUTIK

Udal ikastaroetan izen-emateko epea
irailaren 21etik 25era irekiko dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Abesbatza ttiki ikastaroa Iruritan eskainiko dute aurten ere.
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BAZTAN

Menopausiari
buruz,
osasuntsu
zahartzeko,
estresa
gainditzeko edo
bizkarra
zaintzeko,
bertzeak bertze

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Osasun

Zentroak hainbat ikas-
taro eta tailer antolatu
ditu udazkenari begira.
IIrraaiillaarreenn 2200aann eettaa

2277aann, asteazkenetan
10:30etik 12:30era Osa-
suntsu zahartu ikasta-
roa eginen dute.
UUrrrriiaarreenn 44 eettaa 1111nn,

asteazkenetan 10:30 -
etik 12:30era Menopau-
sia tailerra eginen dute.

ESTRESA ETA
ANTSIETATEA
GAINDITZEKO TAILERRA
AAzzaarrooaarreenn 1155,, 2222

eettaa 2299aann, asteazkene-
tan 10:30etik 13:00eta-
ra Estresa eta antsieta-
tea gainditzeko tailerra

eginen dute Elizondo-
ko Osasun Etxeko era-
bilera anitzeko aretoan.
Tailer honen helburuen
artean, estresa zer den
eta sortzen duen jaki-
tea, erlaxatzeko tekni-
kak ikasi eta praktikatu
edo gure bizitzako al-
daketak pentsatu, ten -
tsio gutiago nola sortu
eta sortutakoak nola
atera jakiteko daude.
AAzzaarrooaarreenn 1166aann eettaa

2233aann, ortzegunetan
12.00etatik 13:30era
Zain tzailearen tailerrak
eginen dituzte.
AAbbeenndduuaarreenn 1133aann,

asteazkenean 11:00eta-
tik 13:00etara Biz kar tai-
lerra antolatu du.

Izen-emateak Eli -
zon doko Osasun Zen-
troan edo 948 581832
eta 948 581833 telefo-
nora deituz egin behar
dira.

OSASUNA � UDAZKENARI BEGIRA

Hainbat tailer eta ikastaro antolatu
ditu Elizondoko Osasun Zentroak  

UTZITAKO ARGAZKIAK

Luis Mari Ruiz gogoratu dute Belaten Donejakue Bideko Lagunek
Donejakue Bideko Lagunak elkarteak Belateko baselizan ongi merezitako omenaldia eskaini dio berriki hil-
dako Luis Mari Ruiz Mendibururi. Cesareo Soule eta Pepe Fernandez D’Arlas elkarteko kideek oroigarria
eman zioten Luisa Mariren alarguna den eta bere lanaren lekukoa hartu duen Bernadette Mihurari. Ramon
Apezetxea Almandozko apezak meza eskaini zuen eta berak ere gogoratu zuen Ruiz Mendiburuk Urdazu-
bi eta Baztango Donejakue Bidea berreskuratzeko egindako lan handia. Berrehun bat lagun bildu ziren ba-
seliza inguruan eta Erromesaren Kantua abestuz akitu zen ekitaldi hunkigarria.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Zaintzaileei zuzendutako
tailerrak ere eginen
dituzte Elizondoko
Osasun Zentroan.



HERRIZ HERRI | 39
ttipi-ttapa | 694 zk.

2017.09.21

Herriko 90
elkarteetarik
erdia hor zen,
Senpere bizi
dela ederki
frogatuz

Pierre BASTRES
Herriko Etxeak anto-

latuta, goizeko 9 orene-
tarik eguerdiko oren ba-
tetarat iragan zen eki-
taldia irailaren 2an. El-
karte bakoitzak bazeu-
kan bere tokia aitzine-
tik prest, zeinean iragai-
leeri beren aribideak
erakusten ahal ziozka-
ten. Honenbertzez, ba-
zen zer ikusteko edo zer
aditzeko ere. Izan ere,
harrigarria zen ikustea

zenbat arlo motako el-
karte baden herrian,
usaiakoak edo ez-ohi-
koak: kantu taldeak,  Zi-
rikolatz dantza elkartea,
SPUC kirola, kapoeira,
xake jokoa, natura edo
izadia ezagu tzeko ibi-
laldiak antola tzen ditue-
na, zunba, mi nia turazko
itsas-ontziak egiten di-
tuena…
Herritarren aldetik,

familia ainitz ibilki ziren
pasabideetan, jakinmi-
nez etorriak edo berdin
izena emaiteko elkarte
batetan. Adibidez, Ziri-
kolatz dantza taldeak
arrakasta ederra izan
du, eta Marie-Héléne ar-
duradunak erraiten du-
en bezala, «guraso ai-
nitz etorri zaizkigu hau -
rren izenen emaiterat,

pozik gara bai, eta orai-
no gehiago mutiko fran-
go izanen dugulakotz
aurten». Atseginez min -
tzo da ere Elur Alberdi
antolatzailea, bi gan-
etorrien artean: «Egia
erran, ezin hobeki ira-
gan da, ageri da elkar-

teen sarea azkar eta
sendoa izaiteaz gain,
bertzeeri idekia zaiote
ene ustez. Jendeen ar-
teko trukaketa gustura
ikusten dut, emankorra
da beti hori. Bertzalde,
Larreko gela ere arras
egokia da, aski zabala

da, eta horri esker ka-
poeira edo zunba era-
kustaldiak egin ahal izan
ditugu». 
Nolaz ez, goizaldia

burutu da zintzur bus-
titze on batekin, goiza-
go hasitako solasak fi-
nitzeko.

SENPERE

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 2AN

Elkarteen
eguna ospatu
dute Larrekon 

ARGAZKIAK: PIERRE BASTRES
Herriko elkarteen ordezkaritza, Larrekon egindako bilkuran.

Senpereko
Lapurdi 1
nagusitu zaio
Oiartzungo
taldeari, 7-3

Pierre BASTRES
2016an sortutako

Eskual Herriko Bote Lu-
ze txapelgoa hasi da
berriz. Gan den urtean
txapeldun atera zen
Senpereko taldea, eta
ongi hasi dute sasoin

berria, txapeldun-ordea
garaituz Senpereko pi-
lota plazan. Aurten ere,
Bixente Fagoaga, Pa txi
Thicoipe, Daniel Brave,
Eneko Bessonart, Pan -
txo Valencia, Seb Etche -
verry eta Filipe Otegi
atse gin eta emaitzen bi-
lat lehiatuko dira Gi-
puzkoa 1, Bizkaia eta
Baxe Nabarreren kon-
tra lehen fasean. Gero
jokatuko dira finalerako
partidak, eta abendua
gabe finituko da txapel-

keta. Bixenteren errane -
tan, «Bote Luzea  la xoa
bezalakoa da baina es-
ku huska hartzen da, es-
kularrurik gabe. Bortz
jokalari dira taldeka, par-
tida batek indar asko
galdegiten dautzu. Nik
joko hau ezagutu dut
gan den urteko txapel-
ketan parte hartuz Sen-
pereko bertze lagune-
kin, eta betiereko oroi-
tuko naiz txapelketaren
finalaz, Leitzan. Ez nu-
en sekula ikusi holako

giroa pilota plaza bate-
an!». Bixentek baino es-
perientzia gehixeago du
Enekok, zeren eta txa-
pelgoa sortu aitzin «he -
rriko bestetan ari tzen gi-
nen noizean behin la-
gun batzuekin, Ellan de
Alfarok antolatuta. Ho-
ni esker ha rre manetan
sartu gara Oiar tzungo
elkarte batekin, eta ho-

riek proposatu dauku-
te ekipa baten sortzea
txapelgo berrian parte
har tzeko. Herriko bes -
tetan, maiz eremua be -
la rrezkoa eta ttikia da,
partida ofizialetan aldiz
pilota plazetan aritzen
gara, 65 metroko luze-
rako eremuan. Ez da
gauza bera, baina arras
gustukoa dut!». 

KIROLA � BOTE LUZEAN SENPERTARRAK

Eskual Herriko txapelgoa
garaipen batez hasi dute

ARGAZKIA: BIXENTE FAGOAGA
Senpertarrak xapeldun iaz, Leitzako pilota plazan.



Maite ARBURUA JIMENEZ
I. URTEMUGA

Gero arte ezpainetan
orain gure ametsetan
bizirik zaude benetan
zeruko izar ederretan
eta gure bihotzetan.

ZURE FAMILIA
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Agustin
PORTU ETXABIDE
Beran, 2016ko irailaren 28an

I. URTEMUGA

Gure bihotzean zaude.

ZURE FAMILIA

Bere aldeko meza urriaren 1ean eginen da, 
Berako San Esteban Elizan, 10:00etan.
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GIZARTEA

Donezteben,
Leitzan eta
Elizondon ere
eginen dituzte

TTIPI-TTAPA
Cederna-Garalur era-

kundeak, Nafar lansarea-
ren laguntzaz bereziki en-
presa txikiei eta autono-
moei zuzendutako ikasta-
roak antolatu ditu.
UUrrrriiaarreenn 99aann, astelehe-

nean 10:00etatik 12:30era
Nola diseinatu fakturak zer-
ga-betebeharrak betetze-
ko tutoriala eskainiko du-
te Donezteben, Malerreka-
ko Mankomunitatearen
egoitzan. Informazio gehia-
go eta izen-ematea 606
431357 telefonoan edo bi-
dasoa@cederna.es helbi-
de elektronikoan.
UUrrrriiaarreenn 1166aann, astele-

henean  10 :00e ta t i k
14:00etara, Ekintzailetzari
buruzko tailer praktikoa, tu-
rismo sektoreari bideratua
tutoriala eskainiko dute Zu-
birin, Esteribarko udalean.
Informazio gehiago eta
izen-ematea 639 905357
te lefonoan edo erro-aez-
koa@cederna.es-en.
UUrrrriiaarreenn 2233aann, astele-

henean 10:00etatik 14:00 -
etara Nola antolatu zure
agiriak zerga-betebeharrak
betetzeko tutoriala eskai-
niko dute Leitzako Udale-
txean. Informazio gehiago
eta  i zen-ematea  617
609328 telefonora deituz
edo mendialdea@ceder-
na.es helbide elektroniko-
an egin daiteke.

AAzzaarrooaarreenn 66aann, astele-
henean 10:00etatik 12:00 -
etara Nola egin ogasuna-
rekin egin beharreko tra-
miteak online: ziurtagiri di-
gitala eta Nafarroako Go-
bernuaren laguntza-pro-
grama tutoriala eskainiko
dute Zaraitzuko Izize he-
rriko Cederna-Garalurren
bulegoan. Informazio
gehiago eta izen ematea
607678342 telefonoan edo
roncal-salazar@cederna.
es helbide elektronikoan.
AAzzaarrooaarreenn 1133aann, aste-

lehenean 10:00etat ik
14:00etara Nola antolatu
zure agiriak zerga-betebe-
harrak betetzeko tutoriala
eskainiko dute Elizondoko
Arizkunenea Kultur Etxe-
an. Informazio gehiago eta
izen-ematea 606 408613
telefonora deituz edo baz-
tan@cederna.es helbide-
an egin daiteke.

LANA � CEDERNA-GARALUR-EK ANTOLATUAK NAFAR LANSAREAREN LAGUNTZAZ

Enpresa ttiki eta autonomoei
zuzendutako ikastaroak prest

Beñat ETCHART VERDU 
Urdazubin, 2011ko urriaren 6an

VI. URTEURRENA

Ilargiraino eta buelta
Maite zaitugu

Beti gure bihotzean
AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA
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HERIOTZAK
JJoossee MMaarrii AAppeezzeettxxeeaa FFaaggooaaggaa,  Erra -
tzukoa, irailaren 2an, 90 urte
PPeettrraa IIrruunnggaarraaii DDoollaaggaarraaii,, Iruritakoa,
irailaren 2an, 98 urte.
BBiittttoorrii PPiikkaabbeeaa AAllttzzuuggaarraaii,, Lesaka-
koa, irailaren 4an, 90 urte.
FFeerrmmiinn IIssiiddrroo OOttxxootteekkoo MMaarrttiiaarreennaa,,
Lesakakoa, irailaren 4an, 90 urte.
JJoossee RRaammoonn BBllaannccoo HHiiddaallggoo MMoonn --
ttxxoo,,Urdazubikoa, irailaren 4an, 57  urte.
UUnnaaii MMuuttuubbeerrrriiaa OOtteerrmmiinn,, Saldias-
koa, irailaren 4an, 13 urte.
JJuulliiaa MMeennddiibbuurruu GGooiieenneettxxee,, Azpilkue-
takoa, irailaren 5ean, 88 urte.
JJooaaqquuiinn LLaarrrreettxxeeaa LLeeiizzaa, Arantzakoa,
irailaren 8an, 62 urte.
JJaabbiieerr SSaaggaasseettaa SSaaggaasseettaa,, Donama-
riakoa, irailaren 9an, 63 urte.
VViiccttoorriiaannoo NNeeooll LLaazzkkaannoo, Arizkungoa,
irailaren 10ean, 83 urte.
RRiiccaarrddoo AArriizztteeggii TTeelllleettxxeeaa, Lesaka-
koa, irailaren 11n, 86 urte.
MMaarriiaa AAssuunncciioonn DDuuffuurrrreennaa EEttxxeenniikkee,
Erratzukoa, irailaren 11n, 82 urte.
MMaarriiaa LLuuzz FFrruuttooss SSooggoo, Berakoa, irai-
laren 11n, 76 urte.
MMaaiittee BBaallllaarreennaa EErrrraammuuzzppee, Elizon-
dokoa, irailaren 13an, 86 urte.
RRoossaarriioo MMiittxxeelleennaa LLaarrrreettxxeeaa, Aran-
tzakoa, irailaren 13an, 88 urte.

AAnnaaiittzz VViicceennttee OOnnssaalloo,, Leitzakoa, irai-
laren 7an.
HHeeggooii GGaarrmmeennddiiaa IIrriiggooiieenn, Urrestilla
eta Arantzakoa, irailaren 5ean.
KKiirraa PPiittaarrcchh AAllkkoorrttaa, Zugarramurdi-
koa, irailaren 1ean.
AAmmaaiiuurr AArraannbbuurruu OOnnaannddiiaa, Lesaka-
koa, irailaren 8an.

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

SORTZEAK

EZKONTZAK
IIvvaann RRaammooss MMaarrqquueess eta AAlliicciiaa PPee--
rreezz PPiikkaabbeeaa, Donostia eta Irungoa,
Etxalarren irailaren 2an.
FFrraanncciissccoo JJaavviieerr BBaallllaarreennaa PPeerruurree--
nnaa eta GGiizzaannee SSoollaa GGaarrcciiaa, Erratzu eta
Arizkungo, Igantzin irailaren 2an.
IIvvaann LLeeaattxxee EEsseebbeerrrrii eta AArrggaaddii EEss--
ttaabboolliittee OOrrttiizz, Iruñeakoak, Igantzin,
irailaren 9an.
AAnnddeerr LLiizzaarrrraallddee JJiimmeennoo eta MMiirriiaamm
AAllttzzuurrii LLaassaarrttee, Oiartzungoa eta Itu-
rengoa, irailaren 8an.

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

.

Unai
MUTUBERRIA OTERMIN

2004/03/11-2017/09/04

Beno, Muttu, ze bizi gogorra
tokatu zaigun oraingun.

Gure ingurutik joan zara eta
denok gelditu gara ilun.

Nahiz eta ez egon hemen gurekin,
beti gure bihotz barrun.

Ez dugu sekula atzenduko,
zure irri hori, lagun.

Zure ikaskideak
DONEZTEBEKO MENDAUR INSTITUTUKO GURASO  ELKARTEA,
IRAKASLE, IKASLE ETA GAINERAKO LANGILEEN PARTETIK.

Unai MUTUBERRIA OTERMIN
2004/03/11-2017/09/04

Kuku gazte bat joan zaigu
Goizegi zerura hegan
Izar ttiki bat piztu da
Saldiasko aldean
Negua hotza eta

Gaua beltza denean
Zure irriak bezela

Argitu gaitzala bidean.
Aio, Unai. Gorde gure etxea.

ZURE FAMILIA

Unai 
MUTUBERRIA OTERMIN
Saldiasen hil zen, 2017ko irailaren 4an, 

13 urte zituela

Betiko gure bihotzetan
ez zaitugu ahaztuko.
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Lesakako Beti
Gaztek
garaipena lortu
zuen sokatiran
Nafarroarentzat

TTIPI-TTAPA | SARA
Bizkaiak irabazi zu-

en irailaren 9an Sarako
kiroldegian jokatu zen
Zazpi Herrialdeetako
txapelketa. Espero be-
zala, aurten ere Zube-
roak ez du txapelketan
parte hartu eta hortaz,
sei herrialde lehiatu di-
ra. Nafarroa Garaia
azpitxapeldun izan da.
Azken urteotan lehia

estua izan da Bizkaia,
Nafarroa eta Gipuzkoa-
ren artean eta bizpahi-
ru punturen barrenean
sailkatu dia. Aurten, or-
dea, lau puntuko aldea
atera dio Bizkaiak Na-

farroari eta zortzikoa Gi-
puzkoari. Laugarren
posturako borrokan La-
purdi nagusitu zaio Ara-
bari, nahiz eta araba -

rrek bi probatan garai-
pena lortu zuten. Nafa -
rroa Beherea seigarren
izan zen.
Nafarroak bi garai-

pen lortu zituen, zaku
lasterketan eta sokati-
ran,  Lesakako Bet i
Gaztek egindako lana-
ri esker. Arpanan, ordea,

bigarren izan ziren fa-
borito ziren Barberena
anaiak eta aizkoran ere,
bigarren izan zen Iker
Vicente, Aitzol Atutxa
bizkaitarraren ondotik.
Bizkaiak, arpanan eta

aizkoran ez ezik, kox-
kor biltzen eta orga jo-
koan ere garaipena lor-
tu zuen. Erran bezala,
Arabak bi garaipen lor-
tu zituen, ingude altxa -
tzen eta txingetan. Gi-
puzkoak lasto altxa tzen
lortu zuen irabaztea.

LAU PUNTUKO ALDEA
Gauzak  hone l a ,

Bizkaiak irabazi zuen
Zazpi Herrialdeetako
txapelketa, 47 punture-
kin; Nafarroa Garaiak 43
eskuratu zituen, Gi-
puzkoak 39 puntu, La-
purdik 33 puntu, Ara-
bak 31 puntu eta Nafa -
rroa Behereak 15 pun-
tu.

HERRI KIROLAK � IRAILAREN 9AN

Bizkaia txapeldun eta Nafarroa bigarren
Zazpi Herrialdeen txapelketan Saran

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazteko sokatira taldearen garaipena ez zen aski izan Nafarroak irabazteko.

ARTE MARTZIALAK � ESKUALDE OSOAN

Kenpo-kai
ikasteko aukera
bada aurten ere
Bera, Etxalar,
Ituren, Sunbilla,
Elizondo eta
Urdazubin 

TTIPI-TTAPA
Haurrek eta helduek

aurten ere kenpo-kai
ikastaroak egiteko au-
kera izanen dute esku-
alde osoan. Zehazki Be-

ra, Etxalar, Ituren, Sun-
billa, Elizondo eta Ur-
dazubin eskainiko dituz -
te ikastaroak. Izen-ema-
teko 686 557758 tele-
fonora deitu behar da.
Azken urteetan gure

eskualdean indarra har-
tu duen arte martzial ja-
poniarra da kenpo-kai.
Gorputza lantzeaz ga-
in, defentsa pertsona-
lerako baliagarria da eta

borroka kirolean konpe-
titzeko aukera ere ema-
ten du. Hain zuzen, es-

kualdeko hainbat kiro-
lari Espainiako txapel-
dunak izanak dira azken

urteetan eta maila han-
dia eman dute nazioar-
teko topaketetan ere.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kenpo-kaik arrakasta du eskualdean eta 2015ean nazioarteko topketa egin zen Beran.



ERREMONTEA � BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Urrizak
bosgarrena
lortu du Uterga
menperatuta
30-19 gailendu
zitzaion irailaren
9ko finalean

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Buruz buruko Kutxa -

bank 2017 erremonte
txapelketa irabazi du Ja-
vier Urrizak. Irailaren 9an
Galarretan jokatutako
finalean 30-19 gailendu
zitzaion Xanti Uterga do-
neztebarrari eta horre-
la, bosgarren txapela
jantzi du Iruñekoak.
Markagailuak era-

kusten duena baino ber-
dinduagoa joan zen par-
tida. Lehen hiru tanto-

ak Utergak egin zituen
eta launa berdindu ar-
te aitzinetik izan zen. 6-
7 aitzinetik ere izan zen
Uterga, baina bortz tan-
tu segidan egin zituen
Urrizak, lau tantoko le-
hen tartea lortzeko (11-
7). 15-9 ere aitzindu zen,
baina behin baino ge-
hiagotan bi tantura hur-
bildu zen Doneztebe-
koa (15-13, 16-14, 20-
18) berriz ere markagai-
lua berdintzea lortu ga-
be. Hortik aitzinera ne-
kea gehiago somatu zu-
en Utergak, pilota gar-
bi batzuk huts egin zi-
tuen eta tanto bakar bat

gehiago lortu zuen (23-
19). Azkeneko zazpiak
segidan egin zituen Urri -
zak, bosgarren txapela
janzteko. Txapeldunak
16 tanto egin zituen pi-
loteoan eta 9 sakeare-
kin. Lau pilota bakarrik
galdu zituen. Utergak,
berriz, 13 tanto egin zi-
tuen piloteoan, eta 2 sa-
kearekin. Bortz pilota
galdu zituen.
Urriza pozik zegoen

bere bosgarren txape-
larekin eta markagailu-
ak erakusten duena bai-
no final gogorragoa izan

zela onartu zuen: «Par-
tidaren erdi aldera mo-
mentu txarrak pasatu
ditut, baina gainditzea
lortu dut. Sakearekin as-
matu dut eta horri es-
ker lortu dut txapela
janztea».

XANTI UTERGA: «NAHI
ETA EZIN ARITU NAIZ»
Utergak bazekien de-

na ongi egin behar zue-
la irabazteko eta sakea-
rekin ez zuen bere egu-
na izan. «Nahi eta ezin
aritu naiz. Gehiago sa-
katu du berak eta nik a-

rras gutti. Ongi erres-
tatzen du gainera. 20-
18 eta gero egina nuen
tanto batean pilotak ihes
egin dit eta gehiago as-
matu du gero berak. Ni-
ri aldiz hankak ez zida-
ten berdin erantzuten.
Ezin da barkatu Urriza-
ren aurka. Finala egun
handia izaten da eta ho-
ri pozik egotekoa da.
Disfrutatzera atera naiz,
arriskatzera eta 0-3 ai -
tzinetik paratu naiz.
Ikusten nuen posible ze-
la irabaztea, baina ezin
izan dut».

KIROLA | 43
ttipi-ttapa | 694 zk.

2017.09.21

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Markagailuak adierazten duena baino lan gehiago egin behar izan zuen Urrizak.

PILOTA � JOXEAN TOLOSA TXAPELKETA

Jon Olaizola
txapeldun izan
da Amezketan
18-16 irabazi
zion finalean
Ultzamako
Etxeberriari

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Amezketako Joxean

Tolosa pilota txapelke-
ta irabazi du Jon Olai-

zola pilotari lesakarrak.
Irailaren 10ean Larru-
narri pilotalekuan joka-
tutako senior mailako fi-
nalean, 18-16 irabazi
zion Peio Etxeberria ul -
tzamarrari. 
Partida gogorra eta

orekatua jokatu zuten bi
pilotariek. Piloteoan 8
tanto egin zituen Olai-

zolak eta 10 Etxeberri-
ak eta saketik 5 lesa-
karrak eta 2 ultzama -
rrak. 5 pilota galdu zi-
tuen Etxeberriak eta 4

Olaizolak.
Kadete mailako fina-

lean, Unai Alberdi azpei-
tiarrak 18-2 irabazi zion
Zeanuriko Beñat Etxei-

tari eta jubenil mailan,
Julen Osa urnietarrak
18-13 irabazi zion Ju-
len Egiguren azpeitia -
rrari.

ARGAZKIA: NEREA BAZTERRIKA
Pilotari lesakarrak Joxean Tolosaren eskutik jaso zuen txapela eta kopa.
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ELIZONDO | 2017.09.23-24
Piniriotar arrazako behien lehiaketa-
enkante nazionala Elizondon

Bi egunez, piriniotar arrazako behiak ikus-
teko aukera izanen da. Baina aurten XXX.
edizioa duen lehiaketa-enkante naziona-
la ere eginen da. Artisautza eta nekazari -
tza elikagaien azoka ere eginen da. 

Lehiaketak

LEITZA | 2017.10.01
Txapelketa Nagusiko hirugarren final-
laurdena Leitzan

Irailaren 23an Baigorrin jokatuko da Bertso -
lari Txapelketa Nagusiko lehenbiziko final-
laurdena eta hirugarren saioa Leitzan egi-
nen da urriaren 1ean. Sei bertsolari ariko
dira 17:00etan Udal Kiroldegian.

Bertsoak 

ETXALAR-SARA | 2017.09.23
Usategietako tradizioaren besta
ospatuko da Lizarietan irailaren 24an  

Sara eta Etxalarren arteko sinadura berretsi
bidenabar, egun osoko besta antolatu dute:
merkatua, erakusketa, puzgarriak, bote luze
partida, karrote txapelketa, dantza rien saioa,
bazkaria, herri kirolak eta dan tzal  dia.

Ospakizunak

irailak 21 - urriak 5
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Solasaldiak
SARA
‘Xamanismoa eta gaur
egungo xamanismo
osasuntsua’ hizpide

Irailaren 16an 18:00etan.

ELIZONDO
‘Eraikin historikoak Baionatik
Iruñera Baztango
Donejakueren bidetik’ 

Irailaren 29an Arizkunene-
an, Pepe Fernandez D’artas
eta Jenaro Arretxea Iriartere-
kin. 19:00etan.

DONEZTEBE
Liburu aurkezpena

Irailaren 29an Eli Badiolaren
Aita, aun quedan nueces
liburuaren aurkezpena, 
Rocio Ortizekin. 19:00etan
Liburutegian.

Tailerrak
ELIZONDO
‘Osasuntsu zahartu’

Irailaren 20an eta 27an
Osasun Zentroan, 10:30etik
12:30era. Izen-ematea Eli-
zondoko Osasun Zentroan

edo 948 581832ra deituta.

Menopausiaren inguruan

Urriaren 4an eta 11n Osa-
sun Zentroan, 10:30etik
12:30era. Izen-ematea Eli-

zondoko Osasun Zentroan
edo 948 581832ra deituta.

DONEZTEBE
Zirku-tailerra

Urritik abendura. 4 urtetik
goitikoendako. Asteartetan
16:30etik 18:30era.

Ospakizunak
ITUREN
Joaldunen Eguna

Irailaren 23an.

ETXALAR-SARA
Usategietako tradizioaren
besta

Irailaren 24an Lizarietako 

lepoan: bote luze partida, 
ka rrote lehiaketa, hitzarmena,
baz  karia, herri kirolak,
 dantzak, musika...

Erakusketak
SARA
Valerie Perienneren margo
akrilikoen erakusketa

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

Dantzak
SUNBILLA
Herriko taldearen jaialdia
Irailaren 22an 20:00etan
frontoian.

Ikuskizunak
ELIZONDO
Imanol Ituinorekin magia
ikuskizuna

Irailaren 27an 17:00etan
Baz tango liburutegi
 publikoan.
Lupe Lekuona 
ipuin-kontalaria

Urriaren 4an 17:00etan Baz -
tango liburutegi publikoan.

BERA
Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen ikuskizuna

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

PROPOSAMENA

LESAKA
‘Dena ez delako lana beti’
egun osoko besta
Urriaren 15eko Nafarroa Oi-
nez besta haundiaren atari-
an, egun osoko besta antola -
tu du Nafarroa Oinezek iraila -
ren 23rako, Dena ez delako
lana beti izenburupean. Mu-
sikariak, burdinaren erakus-
keta, toberak, giza proba era-
kustaldia eta proba tzeko au-
kera, dantzaldia Gabenara
taldearekin, berendu-afaria,
eta gauez kon tzertuak iza-
nen dira Kalera, Autobus Ma-
gikoa eta Afu taldeekin. 
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Kontzertuak
SARA
Saiberri abesbatza elizan

Irailaren 22an 21:00etan.
Sartzea 5 euro. 16 urtetik
beheitikoek doan.
Mendi Xola abesbatza

Irailaren 29an 21:00etan 
elizan. Sartzea 5 euro.

ELIZONDO
Lur Aretoaren irekiera

Irailaren 23an Mikel Sevilla-
no eta JavilaZ 00:00etatik
aitzinera.
Irailaren 30ean 00:00etatik
aitzinera musika elektronikoa
Montxo, Dario Nuñez, Javi
Colina, Aimar, Asier Barburu,
David Ibero, Jabier Alberdi,
2oktal, Benöa, RED3R eta
musika komertziala: Pau
Brull, Mikel Sevillano eta 
Mikel Almaraz. 

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.

LEITZA
Bertsolari Txapelketa
Nagusiko final-laurdena

Urriaren 1ean Agin Laburu
Rezola, Iñaki Apalategi Asti-
garraga, Julio Soto Ezkurdia,
Oihana Bartra Arenas,
 Oihana Iguaran Barandiaran
eta Unai Agirre Goia ariko
 dira 17:00etan kiroldegian
eginen den saioan.

Bestak
IGANTZI
Herriko bestak

Irailaren 23an eta 24an eta
28tik urriaren 1era. Xeheta-
sunak gehigarrian.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 22an eta 23an.
Xehetasunak 22. orrialdean.

URROZ
Herriko bestak

Irailaren 28tik urriaren 2ra.
Xehetasunak 27. orrialdean.

ANIZ
Herriko bestak

Irailaren 29tik urriaren
 1era. Xehetasunak 
33. orrialdean.

Azokak
SARA
Ekoizleen azoka

Irailean ortziraletan
16:30etik 20:30era frontoian. 
Urrian larunbatetan
08:00etatik 13:00etara
frontoian.
Artisau, sortzaile eta
merkatarien azoka plazan

Irailaren 25ean 09:00etatik
 aitzinera plazan.

ELIZONDO
Piriniotar arrazako behien
lehiaketa-enkante nazionala

Irailaren 23an eta 24an. 
Xehetasunak 35. orrialdean.

Lehiaketak
BERA
Pintura lehiaketa aire
zabalean

Urriaren 1ean 16 urtetik
 goitikoentzat. 

Kirol-hitzorduak
LEITZA
Leitzulia

Irailaren 30ean. 42 kilome -
troko luzera eta 1.400 metro-
ko desnibel positiboa duen
itzulia. Xehetasunak 31. or. 

IGANTZI
Aizkora Txapelketako finala

Irailaren 30ean Nafarroako
III. Mailako Aizkolari Txapel-
ketako finala, 17:30ean.

Herriko mutiko gazte normal bat, alaia eta kaskagor xama -
rra» dela erranez aurkeztu du bere burua Ibaik, «nerea
lortu arte gogor saiatzen naiz». Asteburuetan  gehie -

netan lanean aritu beharra izaten du eta horregatik, tarte bat
duenean, «neska eta alabarekin ahalik eta gehien egoteko»
probesten du. Hala ere, datozen hilabeteetan salbuespena
izaten da, «ehiza garaia hasten da eta hilabete horiek sakra-
tuak izaten dira. Etxean  ere badakite eta moldatzen gara...».
Ehizarekin batera, futbola ere maite du «Osasuna zalea naiz»
eta pare bat minutuz berarekin solasean arituta, bistakoa da
bere herria ere zenbat maite duen. Urrozen sortu eta bertan
hagitz gustura bizi dela dio, «zu-
re herrian zaudela senti tzea, bi-
zi guztia bertan egin duzunean...
sentsazio berezia da». Herriko
jendea eta giroa aipatu ditu eta
baita parajeak ere, «Monozorro -
tzeko kaskotik Leur tza aldera da-
goen parajea» da bere ustez txo-
korik politenetakoa. Hemendik
gu txira, denboraldi baterako Zu-
bietara bizi tzera joatekoa bada
ere «Urrozera buelta tzeko asmoa  badut» gaineratu du bere-
hala. Hain juxtu, horixe du amets: «Urrozen nire tokia izan eta
bertan bizi nahi nuke etorkizunean». Aldaketa egitean  gehien
faltan botako duenaz galdetuta, «Urrozko tokiak, per tsonak
eta giroa» aipatu ditu,«baina hurbil daude». 
Laister hasiko diren bestetan agerian geratuko da Ibaik aipa -
tzen duen giro berezi hori. Aurten, «bezperan eta herri bazka-
rian besta polit bat egiteko asmoa daukat, aspaldian ez nai-
zelako denbora gehiegi egon kuadrillakoekin». Duela bi urte
izan zen aita eta horrek besta bizitzeko moduan aldaketa eka -
rri zuela ere aitortu digu «duela bi urtera arte, gehien bat lagun
artean eta familiakoekin bazkariren bat egiten nuen baina ala-
ba izan genuenetik, gehienbat familia giroa izaten dugu. An-
tolatzen diren aktibitate desberdinetaz disfrutatzen saiatzen
gara: aizkora apustua ikusi, musean aritu, lagunekin tragox-
karen batzuk edan...». Eta biharamunean Monozorro tzeko kas-
kora igotzen bada ajea ere ttikiagoa izanen da agian.

«Urrozen nire tokia izan eta bertan
bizi nahi nuke etorkizunean»

Nire aukera

Ibai IRIBARREN
Urrozko gaztea

«Aurtengo
 bestetan
 bezperan eta herri
 bazkarian besta
polit bat egiteko
asmoa daukat
kuadrillakoekin».
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TBOLA � URRIAREN 17AN GILTXAURDIN

Lehen aldiz
emakumeen ekipoa

Obrako teknikoa behar
da iparraldean lan egite-
ko. Frantsesez dakiena.
�639 708414.

ZUGARRAMURDI. Ber-
tako ile-apaindegi bate-
an lan egiteko langilea
behar da, esperientzia
duena eta frantsesez da-
kiena. �948 599079/ 619
372546.

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-

katua, Alzate karrikatik
hurbil. Guztiz berritua
dago, sukaldea estrei-
natu gabe. Berogailua
eta isolamendu ona di-
tu. Komunitateko gas-
tu gutxi ditu, atezaina-
rekin. �608 777926.

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
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.

BERA. Pisua errentan
emateko. Hiru logela, bi
komun, sukaldea, egon -

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).

ELIZONDO. Bidegain
arrain degian berehala la-
nean hasteko prest da-
goen langilea behar du-
te. Lan finkoa, astearte-
tik larunbatera goizez ari -
tzeko. Ezinbertzekoa da
gida-baimena izatea. In-
teresatuek deitu, denda-
ra joan edo curriculuma
bidali: info@pescadosbi
dega in . com .  � 606
585163/ 948 580496.
Eskualdeko enpresa bat
saltzaile baten bila da-
bil. Euskaraz jakitea eta
eskualdekoa izatea kon-
tuan hartuko da. �607
726548.

gela eta terraza eguzki -
tsua rekin. Orain dela gu -
tti berritua. �660 984215.

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. 

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 -

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.

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

ELIZONDO. 104 m2ko
pisua salgai Saskaitz
plaza 4. zenbakian. Hor-
nitua. Prezioa: 120.000
euro (tratuan zehazte-
ke). �658 758173.

BERA. 80 m2ko pisua
salgai. Lehenengo so-
lairuan, erdigunean ko-

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 ES86 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
1,410€ kiloa. 

Zerramak:
0,740 € 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: 8,20/8,80
8-10 kilokoak: 6,70/7,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 1etik 8ra bitarteko prezioak)
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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.

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.
Haurrak edo adineko
pertsonak zaintzeko
emakumea lan bi la.
�693 474983.
Adinekoak edota hau rrak
zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako lan bila.
�644 963709.
Adinekoak zaintzen inter-
na edo orduka, hau rrak
zaintzen edota garbike-
tan lan eginen nukeen
emakumea naiz. Adine-
koak zaintzen esperien -
tziaduna. �635 296717.

ZERBITZUAK
psikoanalistak

ZERBITZUAK
zurgindegiak

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

ARANTZA. Erremolkea
salgai. Hagitz ongi zain-
dua eta gutti erabi lia.
Kotxean sartzen ez de-
na eramateko egokia.
Ba r  neko  neu r r i ak :
115x96x60. Kanpoko
neurriak: 120x135x60.
Luzera osoa: 2,270. Do-
kumentazio guziarekin.
�608 174510.

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

Jimny 1.3 autoa salgai,
16v. 105.000 km. Egoe-
ra ezin hobean. Konpro-
misorik gabe probatu dai-
teke 4.700 euro. �630
221208.

Ford Focus autoa sal-
gai, 1,6 tdci, gasolioa,
115 zaldi. Egoera arras
onean eta extra askore-
kin. �699 375558.

Citroen Xsara VTS 2.0
autoa salgai, HDI, 110 cv,
diesela. 3 atekoa, 2003 -
koa, 194.000 Km. Oso on-
gi zaindua.  �646 762383.

ANIMALIAK
salgai

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

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.

ANIMALIAK
opari

Bi katakume oparitze-
ko. 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.

ELIZONDO. Ohe artiku-
latua eta eskailerak goi -
tzeko aulki motorduna
salgai. Prezio onean.
�948 581170.

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 sal-
gai. �669 185858.

LEGASA. Egurra leher -
tzeko gasolina makina
erren tan emateko. �669
332549.

Mahaia salgai bere sei
aulkiekin. Hagitz egoe-
ra onean. 150 euro (Pre-
zio negoziagarria). �685
764400.
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Doneztebeko
HEGOI GARTXITO -
RENA ZABALETA k
irailaren 9an 
9 urte bete ditu.
Urte askoz
Doneztebeko
familiaren 
partetik.

OIER TABERNA LASCANOk urtea
bete du irailaren 20an. Zorionak
familia guztiaren partetik. Aunitz
matte zattugu nene!

Urdazubiko mutil jator hauei,
ZUHAITZ BAZTERRIKA MASKOTENA

eta PABLO IRAZOKI OLAIZOLA k 15
eta 13 urte beteko dituzte urriaren
7an eta 10ean. Zorionak eta
aunitz urtez!! Landibar auzoko
kaxkotik.

Goizuetako URKI LARRALDE
AROTZENAk bi urte beteko ditu
 irailaren 28an. Zorionak pottoko
eta muxu asko etxekoen partetik!

Sunbillako
OIERrek irailaren
16an urteak bete
ditu. Aunitz urtez!
Geren diain, Le -
kunberri eta Sun -
billako familiak
eta berexiki gura-
soak eta Argia.

Aresoko ENARA
BARANDARAIN
MITXAUSek 3
urte beteko ditu
urriaren 3an.
Muxu pottolo
pottoloak Bi
ahizpetako
bihurri ttikiari!

Doneztebeko IRAI LOPEZek urtea
beteko du irailaren 29an. Zorionak
eta muxu haundi bat etxekoen
partetik, bereziki Oier anaiaren
partetik.

Aunitz urtez Az -
pil  kuetako MARIA

JESUS MENDIBU RU -
ri irailaren 29an
90 urte beteko 
di tuelako. Seme-
alabak, bilobak
eta birloben par-
tetik. Muxu pila!

EKHI JAURENA
EIZAGIRREk
urriaren 1ean 3
urte beteko
ditu. Zorionak
eta aunitz urtez
attatto eta ama -
ttoren partetik!!
Mila muxu!!!

Igantziko UNAX URTXEGI RODRIGOk
6 urte beteko ditu irailaren 29an.
Zorionak eta muxu potolo bat
familia guziaren eta berexiki zure
arreba Izaroren partetik!!

Goizuetako ANARTZ LUJANBIO
NARBARTEk 9 urte beteko ditu 
irailaren 25ean. Harro nago urte
hauetan egoera ezberdinei nola
aurre egin diezun, seme bikaina
izateaz gain, pertsona bikaina
zara, eta segi horrela. Bihotzez
maite zaituen amatxoren partetik,
zorionak!

Goizuetako ANARTZ LUJANBIO
NARBARTEk 9 urte beteko ditu 
irailaren 25ean. Zorionak Nahia,
Elaia eta Beñaten partetik.
Prestatu berendu goxo goxoa, 
eta hortxe izango gara zurekin
 ospatzeko. Zorionak! Maite 
zaitugu!

ENEKO IRIARTE ITURZAETAk urteak
bete zituen irailaren 14an. Aunitz
urtezzzzzz Enekobitx!!!! Etxeko
guzien partetik!! Aupa Reala!!!

ANAITZ VICENTE
ONSALO leitzarra
irailaren 7an jaio
da. Ongi etorri
familiara! Muxu
haundi bat
Aresoko Irai eta
Aret lehengu-
suen eta izeba-
osaben partetik.
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