
Gehigarri berezia
Santu Guztien Eguna ➜45-48

BAZTAN ➜ 38
Larraldetarren sagar eta 
soka-dantzen ikerketa

 2017ko urriaren 19a  |  XXXVII. urtea  |  696. zenbakia erran.eus
ERRAN.EUS ➜ 10
Argazki lehiaketako 
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Lanbide Heziketako Zentro 
berria Oronozen nahi dute 

LEITZA ➜ 37
Mikologialdia urriaren 
25etik 29ra

Aitaren heriotzak eskainitako irakaspenean oina-
rrituta, Aita, aún quedan nueces eleberria kaleratu 
berri du. Malerrekako Udazken Literarioaren barne, 

urriaren 27an aurkeztuko du. Ez da, ordea, 
Badiolak kaleratu duen liburu bakarra. Poesia-
gintzan ibilitakoa da eta eleberriekin ari da orain.

Elixabet BADIOLA   |  Donamarian bizi den idazle donostiarra

«Aunitzek lasterka egiteko beharra duten bezala, 
nik idazteko beharra dut»

Bortziriak eta inguruko 70 bat neska-mutikok Manttale Ttiki atletismo eskolaren aurtengo denboraldia hasiko dute larunbat 
honetan. Mendialde osoan dagoen haurrentzako atletismo eskola bakarra da Berakoa eta dagoeneko bederatzi urte pasatu 
dira sortu zutenetik.
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urriaren 21ean Arizkunen

ERREPORTAJEA ➜ 4-5

Adi, prest, ja! 
Laster egitera!

Elizondoko feriak 
urriaren 27an eta 28an 

Elizondokoak izanen dira udazkeneko 
lehendabiziko feriak. Ortziralean, 10:00etatik 

eguerdira bitarte Merkatu Plazan Baztango 
aziendarik ederrenak ikusgai izanen dira eta 

trikitilariak giroa alaitzen ibiliko dira. Laxoa Plazan, 
berriz, makineriak ikusteko aukera izanen da. 

Horrez gain, nekazaritzako lehengaiak, tresnak, 
jatekoa, arropak... ikusi eta erosteko aukera iza-

nen da. Arratsaldez aizkora apustua eginen dute.

trikitilariak giroa alaitzen ibiliko dira. Laxoa Plazan, 

jatekoa, arropak... ikusi eta erosteko aukera iza-
nen da. Arratsaldez aizkora apustua eginen dute.

ELKARRIZKETA ➜ 3

ARANTZA ➜ 14

Baserritarren  
Eguna prest
Baserritarren Eguna-
ren 22. edizioa eginen 
dute azaroaren 1ean. ➜ 25-33

Kirikoketa besta
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Urriaren 27an, II.Udazken Literarioa ekimena-
ren baitan, Elixabet Badiolaren Aita, aún que-
dan nueces liburua aurkeztuko da. Badiolak,
idazteko sena ttikitatik izanagatik, 1974an

poesiagintza ardatz zuela ekin zion bere ibilbi-
de literarioa mahairatzeari. Ondotik, ordea,
eleberrigintzan jardun du. Eleberrigintzan
autoeditore gisa hasi zen, Glicinia rota lanare-

kin. Orain, aldiz, aitaren heriotzak eskainiriko
irakaspena oinarri, Aita, aún quedan nueces
eleberria kaleratu berri du. Elkarren osagarri
diren sei kontaketa laburrez osaturiko lana.

N. BAZTERRIKA | DONAMARIA
11997744aann PPooeemmaass ddee mmuu--
jjeerr lliibbuurruuaarreekkiinn hhaassii
zzeenn zzuurree iibbiillbbiiddee lliitteerraa--
rriiooaa..
Bai, ibilbide literarioa lan
horrekin hasi nuen. Ha-
lere, aspaldian hasi nin -
tzen  idazten. Gure ga-
raian, egunez kalean jo-
lasten ibiltzen ginen,
gauez, berriz, telebista-
rik ez genuenez, iraku rri
eta  idazteko joera han-
dia zegoen. Ondotik,
80ko hamarkadan, kon-
taketa laburrak eta ber -
tzelako lan ttikiak idatzi
nituen.  Tarte horietan
egunerokoak eta bertze
idatzi izan ditut. Donos-
tiatik Donamariara jo nue-
nean, lan kontuak tarte-
ko, idazteko astirik ez nu-
en har tzen. Egunerokoa
egonkortu ahala, ordea,
be rriz berrartu nuen.
Emakume idazleen el-
karte batean ere hasi nin -
tzen. Hasieran bertze
emakume batzuen lanak
irakurtzen genituen, bai-
na pixkanaka, kontake-
ta laburrak idatzi eta tal-
dean partekatzen geni-
tuen. 
22001144aann eelleebbeerrrriiggiinnttzzaa--
rraa jjoo zzeennuueenn,, GGlliicciinniiaa
rroottaa llaannaarreekkiinn......
Donostiatik Donamaria-
ra ailegatu berritan ba -
rrideek kontatu zidaten
historiak sortutako hun-
kipenaren emaitza da.
Pixkanaka ikertzen hasi
nintzen. Halere, gertuta-
kariaren arrazoi sendo-
rik ez nuen aurkitu... be-
raz, fikziora ere jo behar

izan nuen. Neronek pla-
zaratu banuen ere, Txa-
laparta argitaletxearen-
gan interesa piztu zuen.
Horrela, Sagardia fami-
lia ardatz zuen kontake-
tak La sima izenburua
hartu zuen.
PPooeessiiaattiikk eelleebbeerrrriiggiinn --
ttzzaarraa...... zzeerrggaattiikk??
Poesia dut ardatz, hor-
taz, kontaketa laburrak
maite ditut. Areago, nire
sentimenduak kontake-
ta labur bidez eta tonu
poetikoz zipriztindurik
hobe azaleratzen direla
erranen nuke. Pentsa-
menduak bi hitzetan esan
banitzake bi hitzetan esa-
nen nituzke. Glicinia ro-
ta idazterakoan orrialde
anitz bota ditut, ezerta-
rako balio ez zutelako-
an. Edonola ere, bertze

idazleengan gustura ira-
kurtzen ditut.
AAiittaa,, aaúúnn qquueeddaann nnuuee--
cceess lliibbuurruuaakk zzeerr dduu ooii--
nnaarrrrii?? 
Nire aitaren heriotza. Ai-
ta azkenekotan zela, in -
txaurrak hausten aritzen
zen, horrek baliagarri
sentiarazten baitzuen.
Izugarria izan da bera-
rengandik ikasi duguna:
heriotzak ez luke duen
izaera tragikoa izan be-
har, hiltzea ederra dela
erakutsi digu. Hortik abia-
tuz, gaixotasun psikiko-
ak harilkatzen dituen sei
kontaketa biltzen dira.
Halaber, guztietan alda-
keta bat antzematen da.  
EErrrreeaalliittaatteettiikk ffiikkzziioorraa--
kkoo bbiiddeeaa eeddoo ffiikkzziiooaa
eerrrree aalliittaatteezz zziipprriizzttiinn--
dduuaa?? 

Sentimendu erreala ar-
datz harturik sortutako
fikziozko kontaketak di-
rela erranen nuke. Esa-
terako, ‘verde lloro’ kon-
taketak magrebiar ema-
kume batekin izandako
esperientzia du ardatz.
Kasu honetan nik idazten
erakutsi nion, berak, al-
diz, errealitatea bertze
modu batera bizitzen.
Halere, errealitatea tonu
poetikoz kontatzen dut.
Horrek ikuspegia aldat-
zen duela iruditzen zait.
Gure hizkera arruntetik
ateratzeak gora jauzi egi-
tea da. 
NNoorrii aahhoollkkaattuukkoo zzeenniioo--
kkee??
Poesia irakurtzeko ohi-
turarik ez duten gazteek
ez dute ulertzen. Bilobak
maiz esaten dit, ‘amona
noiz idatziko duzu uler -
tzeko moduko zerbait?’.
Gainera, nire istorioek
emakumeak dituzte oi-
narri eta emakumezko-
ek irakurtzen dituzte. Gi-
zonezkoek ez dute nire
lanik irakurtzen, ‘emaku-
meen kontuak’ direlako-
an. Gehiagok irakur tzea
gustatuko litzaidake. 
EEttoorrkkiizzuunneerraa bbeeggiirraa,,
bbaadduuzzuu aarrggiittaallppeenniikk
bbuurruuaann??
Idazten jarraituko dut,
zentratzeko, kontzentra -
tzeko, pentsarazteko...
bide ematen baitit. Pen -
tsamenduak idazteak
pentsamenduak antola -
tzen laguntzen dit. Ha-
lere, ez dut editatzea
pentsatzen... Hori bat-
batean erabakitzen dut.    

Elixabet Badiola | Donamarian bizi den idazle donostiarra

«Pentsamenduak bi hitzetan erran
banitzake, bitan erranen nituzke»

IDAZTEA
«Idazteak zentratze-
ko, kontzentratzeko,
pentsarazteko...
bide ematen dit.
Anitzek korrika egi-
teko beharra duten
gisa bertsuan, nik
idazteko beharra
dut».

UTZITAKO ARGAZKIA

Urriaren 27an aurkeztuko du Aita, aún quedan nueces liburua

IRAKURLEAK
«Nire istorioek ema-
kumezkoak dituzte
oinarri. Irakurle ani -
tzek identifikaturik
sentitzen direla erra-
ten didate.
Gizonezko gehiagok
irakurtzea gustatuko
litzaidake».
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G. PIKABEA
Hutsu ne  bat betetze -

ko sortu zuten, baina
urruti rago ailegatu dira,
espero  ez zuten arra kas  -
ta lor tuz. Horixe gertatu
zaio Bera ko Man tta le Tti-
ki atletis mo  eskolari. Ari
eta ari, dagoe neko bede -
ra tzi  urte  pa sa tu dira

2008  an hau rrei   las ter egi-
ten erakusten hasi zirene -
tik.
Manttale Mendi Las-

terketaren arrimuan, bi
arrazoigatik paratu zu-
ten ttikien atletismo es-
kola martxan. Honela
azaldu digute Iñaki Pika-
bea eta Jone Zelaieta es-

kolaren sortzaileetako
bik. Alde batetik, «laster
egitea kirol  auni tzetara -
ko  oina rria da, baina ho -
rri  ga rran tzirik eman ga-
be, hau rrak edo  zein kiro -
letan has ten  zirela ikus-
ten genuen». Bertzetik,
«urte au ni tzez, Beran las-
ter egiteko afizio haun -

KIROLA � MANTTALE TTIKI ATLETISMO ESKOLA

Laster egit en ere
ikasi egiten delako
Neska-mutikoei laster egiten erakusteko Beran
sortu zen eskolak bederatzi urte bete ditu

Larunbat honetan eskualdeko 
70 bat neska-mutikok hasiko dute
Manttale Ttiki atletismo eskolaren
aurtengo denboraldia. Bederatzi
urte pasatu dira haurrei laster egi-
ten erakusten hasi zirenetik, eta

dagoeneko talde sendoa bihurtu
da. 6 eta 12 urteko neska-muti -
koak bi taldetan banatuta larunbat
goizero bi orduko saioa egiten
dute. 12-16 urte bitartekoak
 asteazkenetan biltzen dira.

dia izandu zen, baina 
galdu egin zen. Hori be -
rresku ratze ko zer bait   egi-
ten hasten  ahal gine la 
pen tsa tu  genuen, eta
nes ka-mu ti koekin pro -
ba  tzea era ba ki genuen».
Pro ba tu eta gehia go ere
egin dute. «Es pe  ro  ez ge -
nuen   erantzu na jaso du-
gu», aipatu digute Pika -
beak eta Zelaietak. «Ez
genuen pen tsatuko ho-
nek hain ber tze urtez ja -
rraituko zuenik».  
Jone eta Iñaki berata -

rrak eta Patxi Irazoki eta
Kristina Arbues igantzia -
rrak izan ziren eskolari
ha sie ra eman ziotenak:
«Ezagu tza zutenak Cristi -
na eta Jone ziren. Pa -
txik  eta nik ibiliz ikasi du -
gu  na rekin osa tzen ge-
nuen entrenamendua»,
dio Iñakik. Eta hara non,
30 bat neska-muti kore -
kin hasi zen egitasmoa,
gaur egun, urtero 60-70
ikasle dituen atletis mo
eskola izatera pasatu  da. 
Emaitzak ikusita, kon-

tent daude eskolak izan

duen bilakaerarekin: «ha-
sieran gure kontu bat zen,
haur mul tzo bat biltzen
genuen gure inguruan.
Baina orain, jendeak es-
kertzen duen lan bat de-
la ohartu gara, eta onar-
tua dagoela». Are gehia-
go, «bertze kiroletan has-
teko aukera izanda ere,
orain dik haur batzuek
Manttale Ttikira etor tzen
segi tzen dutela ikusteak
gurasoek ere egindako
lana balora tzen dutela
erran  nahi du eta hori
gure tzat hagitz ga rrantzi -
tsua da, fun tzio na  tzen

DATUA

70
HAUR 

ibiltzen dira Manttale Ttiki
atletismo eskolan.

Bortziriak eta Malerrekako
neska-mutikoak dira.

ARGAZKIAK IÑAKI PIKABEAK UTZITAKOAK

Manttale Ttikiko neska-mutikoak eta arduradunak 2014an Larunera egindako ateraldian.
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duen seinale». Gainera,
«ber tze kiroletan hasten
dire nerako, Man ttale  Tti -
ki ri  esker, neska-mutiko-
ek oina rrizko ezagutza
badute». 

ARDURADUNEN
INPLIKAZIOA
Larunbatero-larunba-

tero biltzen dira. «Bi or-
duko saioa izaten da, bai-
na aitzinetik entrenamen-
dua prestatu behar iza-
ten dugu». Ho rrek inpli -
ka zio haundia eskatzen
duela azpimarratu digu-
te Berako las terkariek,
«denok gure bizia badu-
gu, eta geroz eta zaila-
goa egiten zaigu inplika-
zioa mantentzea». Pika-
beak kontatu digunez:
«azken urteotan, Jone
Zelaieta eta Aitziber Gar-
mendia beratarrak izan-
du dira hau rren begira-
leak, eta Man ttale Mendi 
Lasterketako sei-zor tzi
lagun ibili gara eurekin,
taldeka banatu eta guta-
ko bi edo hiru lagunekin
osatu izandu dugu entre -

namendua». Aur ten, be -
rriz, Ane El tzaur dia bera-
tarra eta Manttale Ttiki-
ren so r re ra tik lan horre -
tan ari den Jone ibiliko
dira  begirale. Eta eurekin 
batera, Man ttaleko las-
terkari talde bat: «Mikel,
Pa txi, Adrian,  Asier, La -
rra, Iñaki, Anjel, Juan Luis ,
Ugaitz, Asier, Andoni...»,
aipatu dizkigute.
Prest dira, beraz, ira-

kasleak eta prest dira
neska-mutikoak. Dagoe-
neko Bera, Lesaka, Aran -
tza, Sunbilla eta Donezte-

beko 70 bat neska-mu-
tikok eman dute Man -
ttale Ttiki atletismo esko -
lan izena eta larunbat ho-
netan, urriak 21, emanen
diote aurtengo denbo-
raldiari hasiera. Ondoko
hiru asteak proba tzeko
erabiliko dituzte eta «gus-
tura baldin badaude segi -
tzeko aukera izanen du-
te. Hortik ai tzinera talde-

ak zehaztuko ditugu, ba-
koitzari bere kamiseta ba-
natuko diogu eta entre-
namenduak serio egiten
hasiko gara». 
Dedikazio haundia es-

katu arren, ilusioz eta go-
gotsu sumatu ditugu Iña-
ki eta Jone, eta onartu
digutenez, «gus tatzen
zaigulako egiten dugu».
Gainera, ez dira bakarrik 

ari, talde  sendo baten ba-
besean baizik: «Man -
ttale Mendi Lasterketa
Taldea talde sendoa da,
eta talde hori sendo da-
goen bitartean, erraza-
goa izanen du Manttale
Ttikik aitzinera segi tzea.
Ez dugu goiti egitea es-
pero, baina beheiti egi-
tea ere ez, mantentzea
nahi dugu». 

«Manttale Mendi
Lasterketa Taldea
talde sendoa da,  
eta talde hori sendo
dagoen bitartean,
errazagoa izanen du
Manttale Ttikik
 aitzinera segitzea».

Iñaki PIKABEA eta 
Jone ZELAIETA 
Manttale Ttikiren 
sorrerako kideak

Sei urterekin hasten dira haurrak Manttale Ttikin, eta bi taldetan 
bana tzen dituzte: 6 eta 9 urte  bitartekoak alde batetik, eta 9 eta
12 urte bitartekoak bertzetik. Larunbat goizetan egiten dute  hi -
tzordua, 10:00 etan, eta 12:00 bitarte egoten dira  elkarrekin. Baina 
arrakasta ikusita, gehiago ere zabaldua dute eskola, «larunbate -
koari segida emateko 15-16 urte artekoekin asteazkenetan hasi 
ginen. Adin horre tan segitu nahi  duenak auke ra izatea ga rrantzi -
tsua  iruditzen zaigu. Hortik aitzinera, zerbait zehatza goa  nahi ba-

dute, kanpora joateko aukera dute», diote Pikabeak 
eta Zelaietak. Argi baitute: «gure helburua ez da las-
terkari haundiak sortzea, laster egiteko ohitura  osa-
suntsua zabaltzea baizik. Egunerokotik atera tze -
ko zerbait egiteko aukera ere eskaini nahi dugu» .

ADINAREN ARABERAKO ERRONKAK
Urritik ekainera irauten du eskolak, eta ikastur -

tea hiru zatitan bana tzen dute: urritik abendu-
ra, urtarriletik martxo-apirilera eta martxo-apiri-

letik ekainera. 6-9 urtekoen taldean, «ariketa eta
jolasen bitartez, lasterka egiteko ohitura eta tekni -
kak lantzen ditugu, baita psikomotrizitatea ere», ai-
patu digute beratarrek. «Adin horretan naturalki egiten 
dute laster, eta aunitzek erraza dela pentsa tu ko dute ,
baina laster egitetik laster egitera alde haundia dago .
Teknikak zerikusi haundia du, eta adin horretan tek-

nika nola landu ikasten badute, gerorako balioko die,

bertzeak bertze, lesioak ekiditeko». 
9-12 urtekoei bertzelako gauzak erakusten dizkiete: «esprin-

tak egiten, erritmoa manten tzen, beroketak egiten, luzaketak...
Laster egiterakoan beharrezkoa den ezagutza erakusten diegu».
Saltoak, jaurtiketak eta atletismoaren barne dauden bertze mo-
dalitateetan ere ibiltzen omen dira. Eta horrez gain, «nahi duten
neska-mutikoak lasterketa herrikoietara eramaten ditugu». Azal-
du digutenez, «badira konpetitu nahi ez duten hau rrak, ongi pa-
satzera edo laster egitera  etortzen direnak, baina bertze batzuei
konpetizioetan parte hartzea gustatzen zaie». Ho rregatik, hain
zuzen, «aurten, esfortzu berezia egin nahi dugu haur horiek las-
terketetan parte har tzera animatuz». 
Ateraldiak eginez borobiltzen dute ikasturtea: «lehenbiziko hi-

ruhilekoan, Berako edo inguruko mendi batera irteera bat egi-
ten dugu, bigarren hiruhilekoan, bizikletarekin ibiltzera ateratzen
gara eta hirugarrenean, egun guziko txangoa egiten dugu. Ur-
tea bukatzeko, neska-mutiko guztiak elkarrekin gozatzeko plan
politak bila tzen ditugu». 

Iñaki Pikabea, Manttale Ttikiren sorrerako kidea

«Gure helburua laster egiteko
ohitura osasuntsua zabaltzea da»

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Manttale Ttikiko neska-mutikoak 2009an egindako irteera batean. 

Manttale Ttikikoak 
joan den urtean. 



Nabarmentzekoak

Parapentean hegaka Miguel Solano Berako jauzilariarekin
Parapentean Liga Norte izeneko txapelketa irabazi zuen duela hamar urte Be-
rako Miguel Solano jauzilariak eta hori aitzaki hartuta, kirol honen inguruan gal-
de egin genion. «Arriskua badu parapenteak, baina jendeak uste baino auni -
tzez guttiago». Halaxe onartu zigun Solanok. Izan ere, Berako kirolariak zioe-
na, «ongi pasatzeko hegatzen gara, beldurra pasatzea ez zaigu inori gusta tzen.
Horregatik, haizea zakartzen denean berehala lur hartzen dugu». Hamar ur te
lehenago hasia zen parapentean eta bere ustez, ez zen prestakun tza fisiko han-
dia eskatzen duen kirola, hori bai, «ordu aunitz sartu behar dituzu».

Topikoa izanen dugu udazkenaz aritzea, bai-
na ez naiz udazkeneko hosto idorrez, perre -
txikoez edo gaztainez arituko, nere haurtza-

ro eta gaztaroko oroimen batzuk aipatu nahi ditut,
gaur egun desagertzen ari diren lanen buel tan. Ira-
il hondar aldera, lizarrak egiten ziren, alegia, ada -
rrak moztu, zatuketan paratu, lotu, eta bordan sar-
tu, gero, neguan, ardientzat bazka izateko. Oroi -
tzen naiz Sanmigelak aintzinetik egiten genituela,
eguraldi epela, haizegoa, lizar hosto idor usaia...
Besten ataria, egun polit hoiek ailegatzeko aihe-
rra... Gaur egun ez dut ikusten inor lizarrak egiten,
haizegotik gutti izan dugu aurten... Sanmigelen on-
dotik, lan berria. Udan belarrak, besta aintzinetik
lizarrak, eta ondotik, iratzeak. Oroimen goxoa dut
lan honena, lanean baino gehiago, iratzelaian pa-
satzen nituen hainbat momentuena. Ordu bata al-
dera ama bazkariakin agertzen zeneko hura, bazkal-
du eta gero iratzeaz kamaina egin eta egiten ge-
nuen siesta, haizego epela, meta akitu eta gaine-
tik salto, ilunabarrean erremintak bildu eta etxera...
Afaltzeko gaztain egosiak... Nostalgikoa nabil ber-
riz ere, udazkena bezala.

Udazkeneko oroimenak

Nire txanda
Joseba URROTZ

Dolores REDONDO
Baztango Udalak omendua

Dagoeneko 36 hiz kun -
tzatara itzuli diren Baz-
tango Trilogiako elebe -
rrietan bailara susta -
tzeko egin duen lana es-
kertuz omenaldia eskai-
ni zion Baztango Udalak
idazle donostiarrari.

Patxi LARRALDE
Baztango sagar dantzaz lana

Txistulari aldizkari an bil-
du da Arizkungo Javier
eta Patxi Larralde aita-
se meek egindako lana,
Baztango sagar dantzen
eta soka dan tzen inguru -
an. Berres ku ratutako pie -
zak ere argitaratu dira. 

Juan Carlos PIKABEA
Onddo eta Zizen kofrade

Elgorriagako Onddo eta
Zizen Kofradiak urriaren
8an egindako 24. ospa-
kizunean kofrade berri
izendatutakoen artean
Lesakako margolaria
izan da eskualdeko or-
dezkari bakarra.

Nagusiak buelta eman orduko Silvestre katu
gaiztoak Pio lin txori maitagarria erasotu du.
Oraingoan ere hala kontatu digute telebistan.

Silvestre maltzurraren begi, kaskezur eta saihe tsak
kanario errugabearen porren eta gomazko piloten
kontra gogor oldartzen. Baina, ez dakit zerga tik,
lehen aldiz katuak irabazi duela irudi tu zait. Eta Pio -
lin eta nagusia zein gorrotagarriak izan daitezkeen…

Silvestre eta Piolin mokoka

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

EZ erraten ikasi behar dut nik, BAI erraten soilik da-
kidan arren; edo kosta egiten zait bederen EZ erra -
tea bertzea ez mintzeko. Artikulu hau idazteko be-

harra du ene bihotz ukatuak, eta hitz hauek ez dira bik-
tima batenak, dena eta bihotz osoa maitasunez eman
duen batena baizik. 
Aurtengo esaldia hauxe litzateke: EZ DA EZ. Emakume-
ok “ez” erran arren, ez da erraten ezetzik, eta or duan gi-
zonezko batzuek DA soilik entzuten dute. Beharbada jen-
darte hau aldatzen hasi nahi badugu, hizkera aldatu
 behar dugu, slogan eta leloak eraldatu, geu aldatuz ing-
urukoa aldatzeko.  Adibidez, herri euskaldun aunitzeta-
ko sarreretan “Herri honetan ez da eraso sexistarik onart-
zen” irakurri dut, eta bertzelako erasoak bai, onartzen di-
tugu? Hori da ene zalantza. Badakit gaur egun dugun
arazo larri itsu eta gorra gizon batzuek emakume batzu-
enganako bortizkeria irrazionala dela, baina ez dakit ha-
lako leloek eta esaldiek zerbaitetan laguntzen duten. Bert-
zelako lelo batzuk beharbada eraginkorragoak izan dai-
tezke, hala nola “he rri honetan elkarrenganako errespe-
tuaren alde gaude” edo “herri honetan tratu onaren alde
gaude”. Halako lelo baikor berritzaileak sustatu beharko
genituzke, benetan gure pentsaerak aldatzeko. Izan ere,
oroitzen naiz ETA erakunde armatua indarrean zegoen
garaian, hain bat udaletxetan ETA EZ jartzen zuela, eta
orduan buru ra etortzen zitzaidan hitz bakarra ETA zen; ni
poETA izanik, proETA baten aldeko jarrera hartzera bult-
zatzen ote ninduen lelo horrek? Txantxak alde batera, eta
burua era biliz, ekiteko eta sortzeko garaia dugu; GURE
ESKU DAGOren manifestazioan Angel Oiarbidek aldar-
rikatu zuen bezala, ez da garaia begira egoteko. Hala, SÍ
erraten dute katalanek, aurtengoa baita katalanen urte
erabakigarria. Eta bai, “bai” erraten dutelarik, bai erraten
dutela zerbait. DA aditza bakarrik ez. SÍ horren gibelean
demokrazia aldarrikatzen dute katalanek. 
GURE ESKU DAGO egiten dugun guztiaren emaitza, gu-
re esku baitago hitzak erabiltzea eta hitzak isiltzea. Gu-
re esku dago ozen eta irmo erratea zer nahi dugun eta
zer ez dugun nahi, eta gure esku dago bitartekoak jar -
tzea herri oso baten nahia eta boza entzunarazteko, hau-
testontziak jartzea eta demokrazia praktikatzea. Helbu-
ruak helburu, gure eskubidea jadanik badugu bitarteko
guztiak jartzeko helbururantz.  
Gure esku ez dagoena da, hain zuzen ere, helburu horre -
tara iristea. Adibidez, maitasunezko eskutitzak eta oler-
kiak idatzi ondoren, baiezkorik ez jasotzea ez dago gure
esku, dena maitasunez emanagatik ere ez da neu rri be-
rean jasotzen. Gure esku ez dagoena da independen tzia,
herriaren borondatea ez bada hori. Gure esku dagoen
bakarra da egunero jaiki eta irri barre batez gure helburu-
en nahiz ametsen gibeletik abiatzea. Irribarrearen iraul -
tza susta dezagun, aurten katalanek hasi duten iraultza. 
Aurtengo nire esaldia honako hau da: EZINA EKINEZ EGI-
NA. Etxalarko Karmen haren gisa, ijitoa ez banaiz ere, nik
ebazten dut norekin ibil, nik erabakitzen dut nor hartu er-
romintxelaz romtzat eta nor minchorrotzat, senartzat eta
maitaletzat alegia. Erabakiak erabaki, ez dago neure es-
ku bakarrik edo bikotean bizitzea, baina amets horren gi-
beletik joanen naiz bihotza lema harturik. 

Bai da bai

Ainara MAIA URROZ

Hego Amerikan heriotzaren eskuadroiak era-
biltzen dituzte nekazari txikiak ezabatzeko.
Europan, zibilizatuagoak izanik, osasun arau-

ak baliatzen dituzte helburu horretarako». Hala adie-
razi zuen Jean-Michel Berhok, Euskal Herriko ekoiz-
leen elkarteko administrazio kontseiluko kideak, ekai-
naren 28an egindako batzar orokorrean. 
Gurean zer gertatuko da? Nafarroako Gobernua
abeltzaintzako ustiategietako animalien garbitasun
eta osasun baldintzak eta antolaketa zooteknikoa
arautuko dituen foru-dekretua lantzen ari da. Hain-
bat zirriborro aztertu ondotik, gure iritzia eta kezka
azaldu nahi dugu Na-
farroa osoko hainbat
haztegi txikitako ja-
beok. 
Abeltzaintza jardue-
ra ekonomiko garran -
tzitsua izan da Nafa -
rroan, maila kualitati-
bo eta kuantitaboan.
Herritarrak landa-ere-
muan bizi, lurraldea
gestionatu eta biodi-
bertsitatea kontserbatzeko funtsezkoa da. Histori-
koki tokian tokiko orografia, klima eta lurraldearen
antolaketaren arabera antolatu dira haz tegiak, lu-
rrak e ma ten dituen baliabideak ahalik eta hobekien
probesteko. Gainera, dibertsifikaziorako gaitasuna-
gatik nabarmendu izan dira: instalazio, belaze eta
mendietan animalia mota bat baino gehiago haziz.
Egia da ordea, azken 20-30 urtetan, Nafarroako
abeltzaintza eredu tradizionala aldarazi duten neka-
zaritza-politikak bultzatu dituztela. Abeltzaina edo
sektorea profesionalizatu dira, abeltzaintza intentsi-
borako joera hartuz; lurrarekin loturarik ez duen ere-
dua indartuz, abelburu kopurua handitu eta bertze
ezer kontuan izan gabe, asko eta merke ekoizteko.
Orain arteko zirriborroetan proposatu dituzten neu -
rriek ez dituzte aintzakotzat hartzen egungo ekoiz-
pen ereduak. Haztegi txiki eta ertainak kaltetu eta
haztegi industrial eta intentsiboen mesedetan joka -
tzen ari dira, eredu jasangarrien bizkar. Gainera, ez
dituzte aurreikusi neurri berri hauek ezartzeak eka -
rriko dituzten gainkostuak, belaunaldi aldaketa ger-
tatzea galaraziz. 
Hau guztia dela eta, orain arteko zirriborroak albo
batera utzi eta bestelako neurriak proposatzeko es-
katzen diogu Nafarroako Gobernuari. Haztegien erre -
gulazioak abeltzaintza estensiboa bultzatu behar du,
haztegi ttiki eta ertainak ain tzakotzat hartzen ditue-
na eta ekoizpen intentsiboa eta haztegi handien jar-
duna mugatu. Horrela lortuko baita bertako arrazak
eta paisaiak mantendu, inguruan lanpostuak sortu
eta tokiko ekonomiaren garapena sustatzea.

Nafarroako abeltzaintzako
ustiategien erregulazioaz
Jose Javier SESTORAIN eta Juan Martin ALEMAN
(Nafarroako hainbat abeltzainen izenean)

«Haztegi txiki eta
ertainak kaltetu eta
haztegi industrial eta
intentsiboen
mesedetan jokatzen 
ari dira, eredu
jasangarrien bizkar».



Bazterrik bazter:
Karmen 
Etxalarkoa
Jexux AIZPURUA
BARANDIARAN (Ataun)

Irailaren 16a, larun-
bata. Eguraldi  hezea-
ren baitan heldu gara
bazkalostean Etxalarre-
ra. Dagoeneko, bazen
auto-katramila; haiek
kantonatzen  bazuten
nahikoa lan boronda-
tezko herritarrek. Hor-
retarako, herriko kale-
zirrikitu eta txoko gu-
ziez baliatu beste erre-
mediorik ez zegoen.
Oren bat aurrez  fron-

toia  erdi betea zen; ga-
raiz joatearen abantai-
lak badu onura. Tranpa-
la prest, ikusleak behe-
ko nahiz harmailetako
eserlekuetan zain aitzi-
nerat beha, lehen ikus-
kizun honen irrikaz. Nor
ote zen Karmen delako
hura? Zergatik egin ote
diote pastorala?
Horma nagusian

KARMEN ETXALARRE-
KO PASTORALA eta
pastoralari dagozkion
osagai guztiak; Zübe-
roan geundela zirudien.
1845ean Merimée

idazleak idatziriko Car-
men eleberriaren gaine-
an Gerardo Mungiak iru-
insemeak  izkiriatua eta
Pantxika Urrutyk bar-
koxtarrak zuzendutakoa
da.

Lau oren inguruko
pastorala izan da, es-
kenatokiko atrezzoaren
arlo guztiak ondo josi-
ta zirela ekin zaio saioa-
ri, pixkanaka ikuslea
gaia ren barnean murgil -
duz. Bideko gorabehe-
rek trama areagotu egin
dute, ikusleen bat-ba-
teko txalozko eta  alde-
ko nahiz aurkako intzi-
riak sortuz.
Protagonista nagu-

sien rola hazten joan da
ekitaldietan zehar, Jo-
se eta Karmenen arte-
ko harremana ardatz
izanik. Maitasun-drama
baten atal guztiak osa-
tuz, garaiko girora era-
bat egokituz iragan da
historia txundigarria.
Batez ere, Andaluzia

izan da kokagune indar -
tsuena, bertako leku ja-
kinak ederki margotu-
ak azaltzen zirelarik.
Nabarmentzeko da

Karmenen papera joka-
tu Miren Olaetxea etxa -
lartar emaztearen patxa -
da eta berezkotasuna;
edozein zine zuzenda-
rik pozarren bere talde-
an hartuko lukeena. Bu-
ru argia, egokitasuna,
pertsonaiaren baitan zi-
nez egotea, indarra eta
gaiarekiko atxikimen-
dua, musika eta histo-
riari itsatsia. 
Pastoralaren ahapal-

dietakoa batean hara
zer zioen Karmenek hil
aurretik: “ezin zaitut ja-
da maite, ez dut zure-

kin bizi nahi, cañi sortu
bainintzen ni, libre naiz,
hilko naiz cañi”. Ezin
ahantzi, ordea, Joseren
eginkizun harrigarria ere,
Amaiurko Migel Jose
Ariztiak zoragarri an -
tzeztuz. Karmenek jo-
an-etorriko lagun izan
zuen. Biak bikain. 
Baina Karmenek, ge-

zurra dirudien arren XIX.
mendean, ez zuen ino-
lako loturarik nahi izan
eta heriotzak berdindu
zuen bere bizia.
Amaitzeko, aipa de-

zadan zerbait bertan sal-
gai zegoen liburuaz; ezin
ederragoa eta osatua-
goa eginikoa. Diseinua,
atalak, euskararen abe-
rastasuna, parte-har -
tzaile bakoitzak bere
etxearen izena alboan
zuela… etxeko nahiz
edozein liburutegirako
altxor preziatua. 
Nafarroako Gober-

nua, Eusko Jaurlaritza
eta Akitania-Euskadi-
Nafarroa Euro-eskual-
dearen laguntza ere izan
du, besteak beste. 
Eskergaitza eta, bi-

de batez, eredugarri da
hainbat etxarlartarrek
eta gainerakoek musu-
truk egindako lan hau,
herriari urtetan sona
handia emanen diona,
bide batez; bejondei-
zuela zuer!

Zorionak, hamar
gazte sasoiko
Juan Mari ZUGARRAMURDI
(Goizueta)

Ama birjinetan ez nu-
en modurik izan zuen
lanak ikusteko eta pe-
na izan nuen. Iskibira-
ko denbora hartu nuen
eta benetan gustatu
zitzaidan zuen edertasu -
na ikustea. Hamar gaz -
te sasoiko, denak gazte
eta serio, lanerako prest.
Sartu nintzenerako esan
nuen egurrak politak,
txiki xamarrak, baina on-
doratu nintzenean ño,
txiki xamarrak baina ez
xamurrak, gogorrak be-
netan. Aizkoraren bat
hautsi ezkero denak pe-
netan. Asto gaineko
egurra, bera nahiko xa-
murra. Soskorrak filan,
hartan ere bazegoen na-
hikoa lan eta zakuak
berrogeina kilo, horie-
kin korrika egiteko. ‘Ho-
rientzako ho be ak dituk,
niretzako baino!’-esan
nion lagun bati. Gero
beste gauza bat esan
nien: neska lirain eta bi-
guinak bazeudek ba
herri honetan soskor
biltzeko edo beste ikus-
kizunen bat asmatzeko.
Trontzan ere bai, gim-
nasia pixka bat eginez.
Neska batek esan zi-
dan: ni aizkoran! Eta nik
esan nion hura zela
arris ku gehien ikusten
nion kirola. Hankatik aiz-

kora zentimetro gutxi -
tara izaten zela. Gizon
gazte batek esan zidan:
nik gurdia bueltaka! Eta
nik erantzun nion, bere -
hala: nik ekarriko dut,
bai na ez da nirea, base -
rrikoa eta nagusia anaia,
ez dut uste ezetz esan-
go lukeenik. Ez du ia
inork behie tan lotuko.
Mutil gazte batek bere
izebaren izena esan zi-
dan: bizkorra duk hi!
Bes te batek andre ba-
ten izena: hura ere gal -
tzak dituen horietakoa!
Horrela, luzatu gabe,
animo emakumeak ere! 
Feriak badatoz ea

lanketa berriren bat egi-
ten dugun. Ni laguntze-
ko prest! Animo adine-
koak eta gazteak atera
garai bateko trasteak!

Gauza polita egin dezute
lan horietan hasteak,
ederki asko astinduz denak
ekarritako trasteak.
Guraso asko pozik begira
neska eta emazteak,
gehiagok ere zuen ondoan
merezi du ikasteak, 
sasoi bikaina dezute eta
segi horrela gazteak.

Bertso horiekin eskertu nahirik 
zuek egindako lanak,
gustagarriak izandu ziran
Gogor saiatuaz danak,
eta bide batez animatzeko
andre, gazte edo damak
bertsoa horrela bukatzen zuen
askotan Baserri zanak:
ongi esanak gogoak hartu
barkatu gaizki esanak.
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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
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Prentsatik bildutakoak

«Beharbada une
zehatzetan laguntza
eman diogu [Chris
Froomeri], baina argi
erakutsi du txirrindula-
ririk indartsuena izan
dela bi itzuli handie-
tan. Beharbada gure-
kin errazagoa egin
izango zaio, baina
azkenean bera izan
da indartsuena. Akaso
gehiago sufritu izanen
luke, izan daiteke,
baina arrakasta handi
horiek berdin lortu
izango lituzke».

Mikel NIEVE
Leitzako txirrindularia
D.NOTICIAS 2017.10.05

«Sarerik gabe liburua-
ren bitartez, lehengo
neskei eta emakumeei
ez zietela dena egina
ematen ikusteko
aukera izanen dute
gaur egungo gazteek.
Orain gazteek dena
mastikatua dute, dena
edo gehiena egina…
Eta liburu honek era-
kusten die aldaketa-
ren bat nahi badute,
lorpen bat nahi badu-
te, hori landu eta
borrokatu egin behar
dutela».

Izaskun ZUBIALDE
Zubietako idazlea
D.NOTICIAS 2017.10.07

NNoorr dduugguu FFeerrnnaannddoo OOiiaarrttzzuunn??
Iruñean lan eginagatik egunero
herrira bueltatzeko beharra duen
leitzarra.

ZZaalleettaassuunn aanniittzz oommeenn ddiittuuzzuu......
Kultura eta ohitura kontuak gus-
tatzen zaizkit, baina bestelako za-
letasunak ere baditut: bidaiatzea,
irakurtzea, mendian ibiltzea...

MMeennddiikkoo bbuueellttaa ssaasskkiiaa bbeetteerriikk......
Intxaurrak, sagarrak... biltzen ditut .
Sagarrekin mermelada ere egiten
dugu. Baina bereziki onddo ak
biltze ko ohitura dut. 

NNoonnddiikk ddaattoorrkkiizzuu oohhiittuurraa hhoorrii??
Familiatik. Etxeko txikiena izan-
da ere, bost edo sei urtetarako
hasia nintzen.

MMeennddiirraa oonnddddoo bbiillaa eeddoo oonnddddooaakk
mmeennddiirraa jjooaatteekkoo aaiittzzaakkii??
Onddoen aitzakiarekin maizago
joaten gara, baina bestela ere ba-
dugu joera.

TTookkii eessttrraatteeggiikkooeenn bbeerrrrii eemmaatteenn
eezz dduueenneettaakkooaa zzaarraa??
Aita zenak erakutsi zizkidan  eta
horiek gorde nituen. Batzuk  atzen -
duta dauzkat eta beste etan da-
bilen jende pilarekin ez dagoela
esanen nuke. Beraz, ez dago se-
kreturako tarterik! 

OOnnddddooaakk bbeerreeiizztteenn bbaaddaakkiizzuu??
Bai, gaztetan Leitza eta Tolosan
egiten ziren lehiaketetan parte

hartua  naiz, koadrilakoekin... Ho -
rre tarako liburuetatik ikasi nuen.

MMeennddiiaann iikkuussii eeddoo ppllaatteerreettiikk jjaann??
Mendian nabilela inguruaren eta
eguraldiaren arabera aldatzen di-
rela ikustea gustatzen zait. Baina
norberak bildutako onddoak pla-
terean ikustea izugarria da.

MMiikkoollooggiiaallddiiaarreenn bbeerreezziittaassuunnaa??
Haur, guraso, dendari, taberna-
ri... herri guztiak parte hartzen
duen  ekimen sozial eta anitza
bihur tu dela.

ZZeerr dduu LLeeiittzzaakk bbeessttee hheerrrriieekk eezz dduu--
tteennaa??
Norberak bere kabia maite du...
baina gure kasuan nortasunari eta
ohiturei dezente eutsi diegula esa-
nen nuke.

AAmmeettss bbaatt??
Leitza, urte gutxi -
ren buruan,
Euskal  Herri
libre indepen-
dente batean
ikustea.

11 galdera labur

� Fernando OIARTZUN � Leitzako mikologialdiko partaidea
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Epaimahaiaren
saria
Elizondoko
Bego
Arizmendik
irabazi du eta
erabiltzaileena
Leitzako Amaia
Iparragirrek

TTIPI-TTAPA
85 argazki aurkeztu

dituzte erran.eus atariak
hirugarren aldiz antola-
tutako argazki lehiake-
tara, eta horien artean,
Eli zondoko Bego Ariz -
mendiren Auzara begira
argazkiak irabazi du epai-

mahaiaren saria. Hala,
Mutrikuko Haitzalde
landetxean bi lagunen-
dako bi gau eta bi gosa-
ri eskaintzen duen ego-
naldia irabazi du.
Erabiltzaileek ere izan

dute hitza eta kasu hone -
tan, Leitzako Amaia Ipar-
ragirreren Polenaren bi-
la argazkiak jaso du bo-
to ge hien. Honenber tzez,
Le sakako Nafarroa Oi-
nezeko material-lotea
izanen du saritzat. 
Bozka emanez parte

hartu duten 71 erabiltzai-
leen artean Donamaria-
ko Bentan bi lagunenda-
ko otordua zozketatu da
eta hori Marijo Garmen-
dia elizondarrari egokitu
zaio.

KULTURA

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA � ERRAN.EUS ATARIAK

Udako argazki
lehiaketako
saridunak
jakinarazi ditu

ARGAZKIAK: BEGO ARIZMENDI ETA AMAIA IPARRAGIRRE
Epaimahaiak ‘Auzara begira’ aukeratu du eta erabiltzaileek ‘Polenaren bila’.
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BERA

Ekitaldiz
betetako
asteburua ate
joka

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz betetako

asteburua izanen da hel-
du dena. Hasi ortzirale-
tik eta iganderaino ez
baita aspertzeko astirik
izanen. Ortziralean,
urriak  20, soinu, kanta
eta dantza emanaldi be-
rezia eskainiko dute Gu-
re Txokoa Dantza Tal-
deak, Berako Musika
Bandak eta Berako
Abes batzak. Hiru talde-
ak elkarrekin ariko dira
Herriko Etxeko Plazan
eskainiko duten saioan.
22:00etan hasiko dira
eta euria eginez gero,
Altza teko frontoian egi-
nen dute. 
Larunbatean, berriz,

11:30ean, Jakoba Erre-
kondok Landareak lan -
tzen bere azken liburua
aurkeztuko du Beralan-
detan. 15:30ean, ttiki-
en lasterketa abiatuko
da Iamoteneatik, eta
17:00etan, berriz, Lizu-
niagako igoera. 18:30 -

ean argazki erakusketa
zabalduko dute Labia-
ga Ikastolan eta ordu er-
di beranduago, XI. Ba-
razki-opil lehiaketa ha-
siko da Altzateko fron-
toian. 20:00etan Bera
kantari eta trikitilariak
ibiliko dira. 

XXXI. LURRAREN EGUNA
Aurten 31. edizioa

beteko duen Lurraren
Egunarekin borobildu-
ko dute asteburua.
10:00etan, eskulangile-
en eta elikadura azoka,
barazkien eta Olakoren
erakusketak eta taile -
rrak irekiko dituzte Al -
tzaten. Horrez gain,
Bortzirietako 31. gasna
lehiaketa eta 20. sagar-
do lehiaketa ere eginen
dituzte igandean. Mu-
sikarik ere ez da falta-
ko, ez Altzateko plazan
eta ez karriketan ere.
Arratsaldean, Kux-

kuxtu txaranga ibiliko
da. 17:00etan, Altza te -
ko plazan, Nafa rroako
Arpana Txapelketa Mis-
toa eta harri-jasotze era-
kustaldia jokatuko di-
tuzte. 18:00etan bertso -
lariek zuzenduko dute
sari banaketa eta ondo-

tik, dantzaldia izanen da
Oharkabe taldearekin. 

Kultur ekitaldi
gehiago
Asteburua ez ezik, hi-

labetea ere mugitua iza-
nen da. Urriaren 27an,
jostun tailerra izanen da
eta urriaren 29an, be -
rriz, Kultur Batzordeak

antolatuta, Peter Punk
haurrentzako ekitaldia.
17:00etan hasiko da
Kultur Etxean eta sa -
rrera 3 euro ordaindu
beharko da.
Urriaren 28an eta

29an, bertzalde, Asier
Gogortza herritarrak
erakusketa zabalduko
du. Urriaren 31n, azke-

nik, Nafarroako Nazioar -
teko XXIII. Ziklo Kora-
laren barrenean, Eslo-
ven i ako  Women ’s
Chamber Choir Carni-
ce abesbatzak kontzer-
tua eskainiko du Kultur
Etxean. 20:00 etan ha-
siko da saioa eta sei eu-
ro ordaindu beharko di-
ra sartzeko. 

KULTURA � URRIAREN 20TIK 22RA

Soinu, kanta eta
dantza saio
berezia eskainiko
dute Lurraren
Egunaren atarian UTZITAKO ARGAZKIA

13 margolari izan ziren XIII. margo lehiaketan
Gure Txokoa elkarteak, Udalaren babesarekin antolatutako XIII. margo lehiake-
ta aire zabalean egin zen urriaren 1ean. Eguraldi kaxkarra zela eta 13 margolari
bakarrik agertu ziren. Horien artean, Erandioko (Bizkaia) Jose Miguel Arranzek
lortu zuen lehen saria, Artziniegako (Araba) Fernando Uretak bigarrena eta Eli-
zondon bizi den Jesus Sanz beratarrak hirugarrena. Epaimahaikideak Juan Car-
los Olaetxea, Oaia Peruarena eta Javier Sagarzazu izan ziren. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Patina izan da protagonista Ibardinen
Patina bere modalitate eta kategoria ezberdinetan protagonista izan urriaren 6tik
8rako asteburuan. Ortziralean Longboard klaseak eman zituzten Toki Onan eta
larunbatean eta igandean Freeride jautsiera txapelketak eta King of the hill fina-
lak Ibardinen. Alkaiagako industrialdean egoitza duen Goat Longboards enpre-
sak antolatu zuen asteburua, bertze zenbait erakunde eta enpresa laguntzaile-
rekin batera.
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Solasaldia
izanen da
hilaren 27an
eta erakusketa
urriko azken
aste
hondarrean

Aitor AROTZENA
1992ko urrian Lesa-

ka eta Madril lotu zitu-
en Marcha del Hierro
edo Burdinaren Martxa -
ren 25. urteurrenaren
harira, zenbait ekitaldi
antolatu dituzte garai
hartako Laminaciones
de Lesaka lantegiko lan-
gileek urriko azken as-
te hondarrerako. Hiru
ilaratan antolatu zen
martxa hark, estatu oso-
ko siderurgiako langile-
ak eraman zituen Ovie-
dotik, Bilbotik eta Lesa-
katik Madrilera, sekto-
rearen krisi egoera la -
rriaren aurka eta gober-
nuaren politika aldatzea
eskatuz protesta egite-
ko. Lesakatik 25-26 lan-
gile oinez joan zirela go-
goan du Pello Astiz, ga-
rai hartako langileetako
batek eta batez, ere,
«herriz herri jasotako el-
kartasuna eta Madrilen
estatu osoko langileak
eta babesa ematera jo-
andako herritarrak el-
kartzerakoan izan ge-
nuen harrotasuna, Le-
sakatik sei autobus jo-

an ziren Madrilera» azpi-
marratu ditu. Urriaren
9an abiatu eta urriaren
26an ailegatu zen Ma-
drilera, manifestazio
handi bat egiteko.
Hura gogoratzeko,

urriaren 27an, ortzirale-
an, arratsaldeko 7etan
Bizkaiko Labe Garaien
itxiera (Azterketa kriti-
koa eta testigantza) hi-
tzaldia eskainiko du Xa-
bier Barrutia Etxeberria,
Euskal Herriko Uniber -
tsitateko katedratiko eta
ekonomia-doktoreak
Harriondoa Kultur Etxe-
an. Ondotik, leku bere-
an asteburu osoan ikus-

gai izanen den erakus-
ketako ateak zabaldu-
ko dira.  Argazkiak,
prentsa agiriak, bideoak
eta bertze hainbat ma-
terial bilduko ditu era -
kus  ketak. Urriaren 28an,
larunbatean, 10:00eta-
tik 14:00etara eta 16:00 -
etatik 20:30era; eta urri -
aren 29an, igandean,
10:00etatik 14:00etara
izanen da ikusgai.

San Fermin
elkartearen eguna
San Fermin jubilatu

Elkartearen Eguna urri -
aren 20an, ortziralean
ospatuko dute. Aurten

ere, diamantezko eta
Urrezko ezteiak ospa -
tzen dituzten bikoteei
eta 85 urte betetzen di-
tuzten bazkideei ome-
naldia eskainiko zaie. 
12:30ean Meza Na-

gusia ospatuko da San
Martin elizan. 13:30ean
Aurreskua eskainiko
zaie plazan omenduei.
14:00etan bazkaria iza-
nen dute Kasinoan. Baz -
kalondoan, omenaldiak
egin eta elkarteak an-
tolatutako txapelketa
ezberdinetako sariak eta
trofeoak banatuko di-
tuzte eta 17:30ean dan -
tzaldia izanen dute.

LESAKA

GIZARTEA � URRIAREN 27TIK 29RA HARRIONDOA KULTUR ETXEAN

Burdinaren Martxaren 25.
urteurrena gogoratuko dute

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Ion Areitioren erakustaldia I. Bizikletaren Egunean
Udal kiroldegiak, Beti Gazte elkartearen eta Berako Katea Bike dendaren la-
guntzarekin lehen aldiz antolatutako Bizikletaren Eguna arrakastatsua suerta-
tu zen urriaren 8an. Lehenik haurrentzako bizikleta ginkana eta helduendako
spinning izan zen eta gero,  trial sin erakustaldi ikusgarria Ion Areitio hondarri-
bitarraren eskutik.

� FLASH
Bertso doinuak
eta kantaera
Bortzirietako Bertso
Eskolak antolatuta,
Bertso doinuak eta
kantaera solasaldia es-
kainiko du Eñaut Agi -
rrek urriaren 20an, or -
tziralean, arratsaldeko
5:30ean Harriondoa
Kultur Etxean.

Itoitz-en ‘Urpeko
ipuinak’ 
Olaia Inziarte eta Amaia
Elizagoien baztanda-
rrek osatzen duten I -
toitz bikoteak Urpeko
ipuinak ikuskizuna es-
kainiko du urriaren
28an, 17:30ean, Ha-
rri  ondoa Kultur Etxe-
an. Bortzirietako Ber -
tso Eskolak antolatu
du emanaldia.

Zokiren azken
liburuaren 
aurkezpena
Aspaldian Parisen bi-
zi den Francisco Javi-
er Irazoki, Zoki,  idazle -
a ren Ciento noventa
es pejos liburuaren
aurkez pena eginen du-
te urri aren 28an, larun-
batean, 19:00etan
uda letxe ko batzar are-
toan.

Enpresa ttiki eta
ertainendako
Europako 
laguntzak
Enpresa ttiki eta ertai-
nedako Europako
Funtsen Gida azkarra.
Europako finantziazioa
Nafarroako enpresa tti-
ki eta ertainei hurbil -
tzen jardunaldia anto-
latu dute Cederna-Ga-
ralur eta AIN erakun-
deek urriaren 19an, or -
tziralean 12:00etatik
14:00etara Harriondoa
Kultur Etxean. Infor-
mazio gehiago eta
izen-ematea bidasoa.
admon@cederna.es
helbide elektronikoan.
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ETXALAR

Sarrerak
internet bidez
eros daitezke
eta laister,
Elutsan eta
Herriko
Ostatuan ere

Irune ELIZAGOIEN
Bi urte inguru dara-

matza Itsaso Elizagoi-
en herritarrak Carlos Nu-
ñez Galiziako musikari
ezagunarekin kontzer-
tuak eskaintzen. Pasa
den urtean Espainiako
eta Estatu Batuetako bi-
ra egin zuten eta aurten
abenduan berriro Espai-
niako bira eginen dute.
Granada, Palencia, Fe -
rrol, eta Bartzelonan jo-
ko dute hiri batzuk ai-
patzekotan eta tartean
Etxalarren ere kontzer-
tua eskainiko dute. 
Sarrerak dagoeneko

salgai daude interneten
www.ataquilla.comhel-
bidean. Sarrera fisiko-
ak erosteko aukera ere
izanen da Elutsan eta
Herriko Ostatuan 19 eu-
rotan.

Eskolaz kanpoko
ikastaroak martxan
Urrian sartzearekin

batera, eskolaz kanpo-
ko jarduerak ere hasi di-
ra. Aukera zabala dago

ia asteko egun guztie-
tan. Pasa den urtean be-
zala aurten ere, Euskal
dantzak, pilota, trikitixa,
pandereta, bertsolari -
tza,  ingelesa, esku la-
nak, kenpo kai, futbo-
la, gimnasia, aerodan-
ce etab izanen dira.

Bisita gidatuak
Usategietan
Azken urteetan be-

zala, aurten ere sarezko
uso harrapaketa tradi-
zionala ezagutu nahi
duenarentzat bisita gi-
datuak egiteko aukera
izanen da Usategietan.
Azaroaren 20a arte iza-
nen dira larunbat eta
igandeetan goizeko
11:00etan eta 5 euro or-
daindu behar da per -
tsonako. Aldez aurretik
deitu behar da erreser-
ba egiteko (690267756)  

2018. urterako
etxerako su egurra
Su egurra eskatzeko

epea urriaren 1etik urri -
aren 31ra izanen da uda-
letxean (epez kanpoko
eskaerak 5 euro gehia-
go kostako dira). 10 eu-
ro ordaindu behar dira
eskaera egiterakoan eta
ondoren egurra prestat-
zeko lanen kostea ere
norberak or dainduko
du. Eskaera epea bu-
katuta zuhai tzen mar-
katzea eginen da ondo-

tik loteen zozketa. De-
bekatuta dago egur lo-
tea herritik kanpora ate-
ratzea, herriko bizilagu-
nek aprobetxa tzeko iza-
nen baita. Xehetasun
gehiago udaletxean iza-
nen dira eskuragarri. 

Usategietako
igandean uso pasa
handia
Eguraldi ezin hobea-

rekin, urriaren 8an jen-
de aunitz ibili zen goi-
zean usategietan eta
baita arratsaldean he -
rrian ere. Sareak bisita -
tzera hurbildu zirenek
usoak nola harrapatzen
diren ikusteko aukera
ere izan zuten, Usate-
gietako Igandearekin 6
dozena eta 2 uso ha -
rrapatu baitzituzten. 
Bezperan ere jende

mordoxka hurbildu zen
frontoira patata tortila
txapelketan parte har-
tu eta musikaz goza -
tzera. Guztira 19 hiru-
kotek hartu zuten par-
te eta honela geratu zen
txapelketa. Txapeldu-
nak Iker Ansalas, An gel
Mari Iribarren eta Paco
Zozaia;  bigarrenak Mi-
ren Lasaga, Izaro Iriba -
rren eta Maialen Mutu-
berria eta hirugarrenak
Ainara Arburua, Lurdes
Galarregi eta Ana Ga-
larregi. Zorionak parte
hartzaile guztiei!

KULTURA � ABENDUAREN 17AN

Carlos Nuñez
musikariak
kontzertua
eskainiko du
elizan

ARGAZKIAK: LAURA ELIZAGOIEN ETA AMAIA ZELAIETA
74 uso harrapatu zituzten Usategietako Igandean.
Bezperako patata tortilla txapelketan hemeretzi hirukote
aritu ziren. Argazkietan, hiru lehenbizikoak.
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Urriaren 28, 29
eta azaroaren
1ean izanen dira
kultur egunak

Nerea ALTZURI
Guztia zehaztua du

Euskara Batzordeak,
hondarreko hilabeteetan,
urteroko kultur egunak
prestatzen lan eta lan ari-
tu ondotik. Aitzineratu
bezala, urriaren 28an Ba-
ga,  biga,  higa ikuskizu-
naz gozatzeko aukera
izanen da Eñaut Elorrie-
ta eta Mikel Markez kan-
tari eta musikarien esku-
tik. Emanadiak euskaraz -
ko musikaren transmi-
sioa eta sustapena ditu
helburu eta multimedia
formatua du, biek izanen
dira hizlari eta kantari. 
Urriaren 29an, Inazio

Tolosa eta Ramon Agirre 
aktore ezagunek Putinen

Guardasola antzez lana
eskainiko dute. 
Kultur Egunak aza-

roaren 1ean borobildu-
ko dituzte, Baserritarren
Egunarekin eta arratsal-
deko haurren ekitaldia-
rekin. Goizez, Baserrita -
rren Eguna eginen da eta
horretarako antolaketa
lanetan ari dira Ekaitza
Elkartean. Beti bezala,
egun horretan, herriko
plaza eta frontoian, he -
rritarrek euren produk -
tuak, nekazal tresnak, es-
kulanak edota aziendak
ikusgai edota salgai pa-
ratuko dituzte. Bertze al-
di batez, gazta eta aha-
ri lehiaketak ere eginen
dituzte.
Arratsaldean, berriz,

17:00 etan, Ameli ipuin-
kon talaria eskolako gim-
nasioan ariko da eta on-
dotik, Guraso Elkarteak
berendua emanen die
neska-mutikoei. 

GIZARTEA � KULTUR EGUNAK

Udazkeneko
kulturaldirako
egitaraua prest
du Euskara
Batzordeak

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Kataluniarekin bat herritarrak
Batzuk Kataluniara joanez eta bertzeak herrian geldituz, baina aranztarrek ere
elkarta suna  adierazi nahi izan zieten katalanei. Hala, Kataluniarekin eta demokrazia -
rekin bat lelopean, elkarretaratzea egin zuten urriaren 1ean, Kataluniako errefe-
rendun egunean.

EKAITZA ELKARTEA

Baserritarren Egunari begira oharrak
Baserritarren Egunari begira, Ekai -

tza Elkarteak hainbat ohar jakinarazi
ditu. GGaazzttaa lleehhiiaakkeettaari dagokionez,
lehiaketako partaideek gazta bakoi -
tza gatik 15 euro hartuko dituzte. Sa-
riei dagokienez, lehenbiziko saria 60
eurokoa izanen da, bigarrena 40koa
eta hirugarrena 20 eurokoa. Aitziber
Almandoz batzordeko kideari abisatu 
behar zaio lehiaketan parte hartzeko. 
AAhhaarrii lleehhiiaakkeettaan, bi sari emanen

dituzte: lehen saria 50 euro eta biga -
rren saria 25 euro. Parte-hartu nahi iza-
nez gero, Imanol Lukanbio batzorde-
kideari jakinarazi behar zaio. 
AAzziieennddeenn eerraakkuusskkeettaari dagokioe-

nez, berriz, ardiak eta ahuntzak era-
man nahi badira, guttienez zazpi buru -
ko loteak izan beharko dute eta  ekar -
tzea ren alde 40 euro emanen zaizkie
artzainei. Gehienez ere, lote bat ordain -
duko zaio jabeari. 

Aberekien kasuan, gehienez hiru
buruko loteak izan beharko dute eta
baserritar bakoitzari buruko hamar eu-
ro ordainduko zaizkio. 
Behikietan, gu ttienez bi buruko lo-

teak izanen dira eta baserritar bakoitza -
ri buruko 15 euro ordainduko diete.
Bertzalde, urtero bezala, Ekaitza El-

kartetik, bertzelako deiak ere egin di-
tuzte. Alde batetik, jakinarazi dute bi
motatako postuak izanen direla. Era-
kusketarako postuetako mahaiak pa-
ratzeaz elkartekoak arduratuko dira,
aitzineko urteetan bezala. Salmenta-
rako postuen kokapena, berriz, bezpe-
ran, urria ren 31n, zozketatuko dute.
Zozketa publikoa izanen da eta zozke-
ta egin ondotik, postuetako mahaiak
denen artean paratuko dituzte. 
Egunean bertan, frontoia 08:00etan

irekiko dute eta baserritar bakoi tza be-
re azienden erantzule izanen da.
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IGANTZI

TTIPI-TTAPA
Joan den ikasturte-

an bezalaxe, aurten ere,
Igantziko Liburutegi Tal-
dean bildutako herritar
talde batek Igantziko Li-
burutegi-Lan Txokoa
martxan jarri du, Bara-
zarrea Etxean, Osasun
zentroaren gainean.
Liburutegian dauden

l iburuak (euskaraz,
gazteleraz, inglesez eta
frantzesez), aldizkariak,
pelikulak,.. maileguan

hartzeko aukera dute
herritar guztiek.
Liburutegi zerbitzu-

az gain, LH eta DBH
ikasten duten herriko
neska-mutikoek etxeko
lanak bertan egin ahal
izango dituzte.
Urrian, asteazkene-

tan 16:30etik 19:30era
irekitzen ari dira liburu-
tegia eta azarotik aitzi-
ne ra ,  as tea r te tan ,
16:30etik 19:30era ire-
kiko ditu ateak.

GIZARTEA � IKASTURTE OSOAN

Liburutegia-
Lan Txokoa
aurten ere
martxan da

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Herri Kirolek eta bestek badute etorkizuna herrian
San Migel bestak bikain joan dira. Jende aunitz ekitakdi guzietan. Berriz ere
azpimarratzekoa gazte koadrilaren inplikazioa: oraintxe dantza saioan, orain -
txe bertso pilotan, geroxeago txoznan lanean, ixtantean herri kiroletan edo be-
tizuen aitzinean, buruhandi eta erraldoiekin... Eta berdin musikari taldearekin
ere. Aurten, gazteek ez ezik, gaztetxoek ere parte hartu zuten herri kirol ikus-
kizunean… Txapelketa ofiziala garrantzitsua da, baina bistakoa da gazte na-
hiz gaztetxoek egiten duten lana ikustera herritarrak nahiz herritik kanpokoak
hurbiltzen direla.UTZITAKO ARGAZKIA

Osasun Zentroaren gainean dago Liburutegia-Lan Txokoa.



16 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 6965 zk.

2017.10.19

BORTZIRIAK

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitate-
ak ohartari
duenez,
«errautsa ongi
itzali behar da,
eta hobe
bustitzen bada»

TTIPI-TTAPA
Urriaren 7-8ko aste-

buruan Lesakako Na-
baz auzoan dagoen
edukiontzien puntuak
su hartu zuen. Horren
ondorioz hor zeuden
edukiontzi guztiak (erre -
fusarako 3, paper eta
kartoiarako 1, ontzieta-
rako 1 eta beirarako 1)
kiskalita gelditu ziren,
baita hauek ingu ratzen

dituen zerrakurak ere.
Bortzirietako Hiri Hon-
dakinen Mankomunita-
teak horrelakoak ez
erre pikatzeko zenbait
aholku eman ditu.
Mankomunitatearen

oharrak dioenez, «pen -
tsatzen dugu ezbehar
bat izan dela, baina on-
dorioak larriak izan di-
ra. Eta larriagoak izaten

ahal dira bertze batean
sua zabaltzen baldin ba-
da, bai mendian baita
herrigunean ere». 

«EDUKIONTZIRA BOTA
BAINO LEHEN BUSTI»
Horregatik, hondaki-

nak edukiontzietara bo-
tatzerakoan kontuz ari -
tzeko eskatu nahi diete
erabiltzaileei: «Batez

ere, hemendik aitzine-
ra, etxean sua pizten ha-
siko garelako eta errau -
tsak sortuko ditugula-
ko. Ziur tatu behar du-
gu hauek ongi itzali di-
tugula eta hoztu direla,
eta ho rretarako kome -
niga rria da edukiontzie-
tara bota baino lehen
ongi bustitzea», jakina-
razi dute.  

GERTAERAK � URRIAREN 7-8KO ASTEBURUAN

Lesakako
Nabaz auzoko
edukiontzien
puntuak su
hartu du 

UTZITAKO ARGAZKIA

Nabazko edukiontzien gunea suak kiskalia.

URRIAREN 6AN EGIN ZUTEN AURKEZPENA

Artikutzako trenari buruzko
liburua argitaratu dute
Oiartzunen
TTIPI-TTAPA
Europako Ondarea-

ren Jardunaldiaren bai-
tan, Artikutzako Trena-
ren Eguna ospatu zuten
urriaren 6an Oiartzunen,
Udalak antolatuta. Mu-
garri elkarteak argitara-
tu duen Artikutzako tre-
na liburuaren aurkezpen
ofizialarekin osatu zen
egitaraua.
Oiartzungo Altzibar

auzotik Eskasera, tre-
nak egiten zuen bidea
oinez edo bizikletaz egi-
teko aukera  izan zuten.

Oinezkoei azalpenak
Anton Mendizabalek eta
Suberri Matelok eman
zizkieten, eta txirrindu-
lari eta korrikalariei, Fe-
lipe Mitxelenak.

ZALDINGO PILOTA-
SOROA BERRESKURATUA
Artikutzako trenari

buruzko azalpenak en -
t zuteaz gain, Zaldingo
pilota-soroan bote lu-
zeko partida bat ikus-
teko aukera izan zuten. 
Mugarria elkartearen

eskutik argitaratutako
Artikutzako trena libu-
rua ere aurkeztu zuten

bi egileek, Anton Men-
dizabal eta Suberri Ma-

telok, Oiartzungo uda-
letxeko areto nagusian.

GIZARTEA

ARGAZKIA: P. AMUCHASTEGUI
Artikutzako trenari ateratako argazkia. Gisa honetako irudi bakan batzuk besterik ez dira
gorde eta Antton Mendizabal eta Suberri Matelok idatzitako liburuan ageri dira.
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HEZKUNTZA � 2017-2020 LANBIDE HEZIKETA PLANARI BURUZKO SAIOA BERTIZEN

Lanbide Heziketa Zentro
berria Oronozen egitea
aurre ikusi du Gobernuak

BAZTAN-BIDASOA

TTIPI-TTAPA
Maria Solana, Nafa -

rroako Gobernuko Hez -
kuntza kontseilaria eta
Isabel Elizalde, Landa
Garapen, Ingurumen eta
Toki Administraziokoa
izan ziren urriaren 4an
Bertizen, Nafarroako
Lanbide Heziketa Pla-
nari buruzko saioan.
Bertan erran zutenez,
Baztan-Bidasoaldeko
Lanbide Heziketa Zen-
tro berria egiteko azter-
tu dituzten hiru kokale-
kuen artean Oronoz le-
henetsi dute. Nafarroa-
ko Gobernuaren lur-ere-
mu batean eginen litza-
teke, baina gaur egun
Artzapezpikutzari era-
biltzen utzia diote eta
honek, aldi berean, he -
rritarrei utzia die bara -
tzeak egiteko. Donezte-
bek ere, zerbitzu alde-
tik, aukera ona ematen
duela onartu zuen, «bai-
na eremua altueran da-
go eta hagitz sarbide
kaxkarra dauka». Hiru-
garren aukerak, Narbar-
tek, zerbitzu guttiago
dauzka». «Zentro ber-
ria erreferentzia zentroa
izatea nahi dugu, eta
orain arte Berako Toki
Onak, Elizondoko Lan-
bide Eskolak eta Leka-
rozko institutuek egin-
dako lana sendotzea»,
adierazi zuten.
2017-18 ikasturtean

bi ziklo berri ezari di-
tuzte Baztan-Bidasoal-
deko LH eskaintzan, bi-
ak Elizondoko institutu-
an: erizaintzako zaintza
auxiliarren ziklo ertaina
eta turismo ostatuen ku-
deaketarako goi zikloa. 

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Kontseilariak eta Elizondoko LH ikastetxeko Maite Ariztegi.



SUNBILLA

Guztira 89
ikasle eta 17
irakasle ditu
eskolak eta
lehen
ateraldiak
egiten hasi dira

Maider PETRIRENA
Irailaren 6an hasi zen

2017-2018 ikasturtea
herriko eskolan ere. Aur-
tengoan 8 neska-muti-
kok (Endara Larzabal
Arriola, Iraitz Sarratea
Arretxea, Yeray Jime-
nez Etcheverri, Oñatz
Korta Gartzia, Eñaut
Eraçarret Goñi, Nahia
Bazterrika Larralde, Ju-
len Gartzia Sanzberro
eta Leire Maritxalar Iba -
rra) hasi dira lehen al-
diz eskolara eta guztira
89 ikasle eta 17 irakas-
le (Itineranteak barne)
daude Sunbillako esko-
lan. Honekin batera ere
jangela zerbitzua era-

biltzen duten guztien -
tzat lehen egunatik
martxan jarri zen. 

Gaztain biltzera
Ikasturteari hasiera

ematearekin batera ja-
da lehen irteera egin du-
te. Urriaren 5ean gaz -
tain biltzera joan ziren
herrian barna eskolako
ikasle eta irakasle guzti-
ak. Hagitz ongi pasatu
zuten eta gainera gazta-
in mordoxka bildu ere
otordu polit bat egite-
ko. 

Eskolaz kanpoko
jarduerak
Horrez gain eskolaz

kanpoko jarduerak ere
aipatuko ditugu: Triki-
tixa (Astelehenetan),
Happy schooll (aste-
azken eta ortzegunak),
zunba (ortzegunetan),
soinketa helduentzat
(astearte eta ortzegu-
netan) eta kenpo-kai os-
tiraletan. 

GIZARTEA � IRAILAREN 6AN HASIA

Lehen aldiz
hasi dira
eskolan zortzi
neska-mutiko

ARGAZKIA: MARISOL SANCHEZ

Jubiloteka zerbitzua ortzegunero Udaletxeko hirugarren solairuan
Jubiloteka zerbitzua ere eskaintzen da herrian Malerrekako Mankomunitateak
eta La Caixaren Gizarte Ekintzak antolatua. Ramoni Ordokiren zuzendaritza-
pean herritar kuadrilla elkartzen dira ortzegunero goizeko 10etatik 12:30era,
tarte polit bat pasatzeko Udaletxeko hirugarren solairuan.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea San Donatotik Anbotora
Ulibeltzak Mendi Taldekoak jada ikasturte berriko irteerak martxan jarri dituzte.
Lehena San Donatora izan zen irailaren 24an eta, argazkian ageri denez, giro
ezin hobea izan zuten. Hurrengoa urriaren 22an egiteko asmoa dute. Igande
honetan Anbotora joanen dira.
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ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

Ikasturte berriari ekin diote eskolan eta udazkeneko eguraldi polita aprobetxatuz, gaztain
biltzera ere atera ziren.

URRIAREN 28AN ESKOLAN

Ameli ipuin-kontalaria
Malerrekako Biraren baitan
TTIPI-TTAPA
Malerrekako Kultur Biraren baitan, urriaren 28an,

azkenik, Ameli ipuin-kontalaria izanen da Legasa-
ko eskolan: larunbatean 11:00etan, 3 eta 6 urte bi-
tarteko haurrentzat eta 12:30ean, 7 urtetik goiti-
koentzat. Ameli ipuin kontalaria herriz herri, ipui-
nak ametsekin josten aritzen den neska gaztea da.

LEGASA
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Bestaren 24.
edizioan
izendatu
dituzte, tartean
Juan Carlos
Pikabea
margolari
lesakarra

TTIPI-TTAPA
Aurten hogeita lau-

garren edizioa bete du
Nafarroako Onddo eta
Zizen Egun haundiak El-
gorriagan, Onddo eta
Zizen Kofradiak antola-
tua. Aurtengoan, Imel-

da Ribón enologoa eta
Ribera del Dueroko ko -
fradiako kidea; Javier
Izu RNE irratiko kaze-
taria; Javier Molina pe-
diatra; Miguel Angel Fer-
nandez Torán Cofren-
tesko bainuetxeko zu-
zendari medikoa eta Es-
painiako Bainuetxeen
Elkarteko presidente or-
dea eta Juan Carlos Pi-
kabea Lesakako mar-
golaria izendatu dituzte
Onddo eta Zizen Kofra-
diako kide.
Egun handia urriaren

8a izan bazen ere,
bezperan Errioxako ar-
doaren dastaketa bere-
zia eta Xalbador Aro tze -

naren omenez on ddo
kaxuela lehiaketa egin
zuten.
Igande goizean, ko -

fradien kalejira eta ibi-
laldia egin zuten kofra-
diako kide berriek bai-
nuetxetik herriraino, Zu-
bietako joaldunen la-
guntzarekin. Onddo iku-
sezinen bilketa ere egin
zen eta mezan Santa
Maria la Real ahots ba -
xuen Abesbatzak kan-
tatu zuen.

Ondotik kofrade be -
rrien izendapena egin
zen. Zubietako joaldu-
nak eta txaranga karri-
kaz karrika ibili ziren eta
emakumezko aizkola-
riek erakustaldia ere
egin zuten. Eguerdian,
kofradien eta gonbida-
tuen artean ohiko on -
ddo kaxuela lehiaketa
egin zen frontoian, Jua-
nito Mariezkurrena ze-
naren omenez. Ondo-
tik, onddoz betetako

saskiak eta sari ezber-
dinen zozketa egin zen,
baita onddo eta Nafa -
rroako produktuen das-
taketa ere.

Malerrekako Kultur
Biran klown-a
Urriaren 21ean, la-

runbat arratsaldeko
6etan Pepa ta Kutxo bi-
kotearen klown ikuski-
zuna izanen da Kultur
Etxean. 

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 7AN ETA 8AN

Kide berriak
izendatu ditu
Onddo eta
Zizen Kofradiak

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Zubietako joaldunak, kofradietako kideei bidea irekitzen.
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DONEZTEBE

Vianako
Printzea
Erakundeko
teknikariek
oniritzia eman
diote planari

Marga ERDOZAIN
Joan den urriaren

9an egin zuten Herrigu-
ne Historikoko Hirigin -
tza Planaren aurkezpen
publikoa eta behin aur-
kezpen hori eginda, he -
rritarrek aukera izanen
dute erre klama zioak,
galderak eta abar egite -
ko. Horrez gain, aipa -
tzekoa da, plan honek
Nafarroako Gobernuko
Vianako Printzea Era-
kundeko teknikarien
oniritzia lortu duela.
Parte-hartze proze-

suan, gune historikoan
dauden eraikin guztiek
fitxa  bana dute. Fi txa
horretan egoitza horiek
dituzten ezaugarriak eta
bete beharreko irizpide-
ak zehaztuak daude. Hi-
rigintza Planean, trafi-
koa arautzeko balizko
aktuazioak ere ageri di-
ra. Akitzeko, etorkizu-
nean herrigune histori-
koaren gunea hobetze-
ko egin ahalko lirateke-
en proposamenak ere
ageri dira. 
Parte-hartze proze-

sua akitutakoan,  urria -
ren 30ean, Udalak be-
hin behineko onarpena
emanen dio. Gero, Na-
farroako Gobernuko Al-
dizkari Ofizialean argi-
taratuko dute dagokion
ondorioak izan di tzan. 

2015ETIK LANEAN
Historia ttiki bat egi-

nez, aipatzen ahal da

2015. urtearen bukae-
ran, Udala Nafarroako
Gobernuarekin harre-
manetan jarri zen plan
hau egiteko asmoa azal-
duz. Urte horretan ber-
tan diru-laguntza lortu
zuen. Dagokion eslei-
pen publikoa egin on-
dotik, azkeneko urte ho-
netan arkitektuek plana
diseinatu dute. Eginda-
ko urratsetan azpima -
rratu behar da egin di-
ren diren ekimen parte-
hartzaileak: aurkezpe-
nak, inkestak… Horiei
esker, doneztebarrek
herriguneak dituen be-
harrak eta kezkak zein
diren jakinarazi dizkio-
te Udalari. 
Etorkizunean eginen

diren jardueretan ere
herritarren ekarpenak
kontuan hartzeko as-
moa du Udalak.

HIRIGINTZA � AURKEZPEN PUBLIKOA EGIN ONDOTIK

Herrigune historikoko hirigintza
planaren parte-hartze prozesua abian

� FLASH
Osasun zentroko
urbanizazioa
Urte honen bukaeran
erai kiko den osasun
zentro berriaren urbani -
za  zioaren esleipena egin
du Udalak. Eraiki honen
obra Nafarroako  Gober-
nuak eginen du, baina
urbanizazioa Uda lari da-
gokio. Plegu baldintzak
behin onartuta, Udalak
esleipen publikoa egi-
nen du, epe eta lege-
iriz pideak. Aipatu behar
da Gobernuak obraren
esleipena dagoeneko
egina duela eta Río Va -
lle en presari egokitu
zaio  la zentro berri hau
eraiki tzeko lana.

Jubiloteka martxan
Irailaren 18an ireki zu-
ten Doneztebe ko jubi-
loteka eta orain  arte, ba-
taz bertze berta ratze ko-
purua 5 edo 7 lagune-
koa izan da. Ekimen
iraunkorra denez, aste-
lehenero 10:00  etatik
12:30 era ateak za balik
izanen ditu. Animatu,
ederki erakusten dute
gure be teranoek  zein
sasoi ona eta ekin tzak
egiteko gogoa duten.

Lau bertso eskola
Aurtengo ikasturtean
San Miguel ikastetxean
hiru bertso eskola osa-
tu dituzte eta Mendaur
ins titutuan bat. Beraz,
aurten ere harrobi polita .

ARGAZKIA: M. ERDOZAIN

Basajaun hizpide Patziku Perurenarekin
Urriaren 20an Basajaun pertsonaiari buruzko solasal -
dia eskainiko du Patziku Perurenak. Hitzordua
20:00etan izanen da, liburutegian. Perurenaren emanal -
dia II. Udazken Literarioren barrenean kokatu behar 
da. Aipatu behar da bertako idazlea den Luis Gardek 
aurkeztuko duela Patziku Perurena eta bien artean
bideratuko dutela solasaldia. Dagoeneko bi idaz le
pa satu dira liburutegian ziklo honetarako hostoz bete -
ta  ko alfonbra koloretsutik: Elixabet Badiola eta Tibur -
tzio Arraztoa. Azarorako bertze bi hitzor du polit ba-
dira: Lau estazio, lau emozio emanaldi poeti koa  (Or -
tzi Oihartzabal bibolin jolea eta Jon Garmendia re kin)
eta Miren Lantzen Gogoratzen nauzuenetan. Aben-
duan, berriz, Luis Gardek bere poema liburu berria
aurkeztuko du (Barbaroak baratzean) eta Iñaki  Peru-
renak Harria maitasun historia emanaldia eginen du.                                   

Udalak antolatutako ikastaroak
Argazkigintza 
hasiberrientzat
Ikastaro honek 12 or -

du  izanen ditu, lau saio-
tan banatuta (hiru teo ri -
ko  eta bat praktikoa).
Eus ka raz eta erdaraz egi-
teko aukera izanen da
eta he rritarrek 40 euro
or dainduko dute eta ber-
takoa ez denak  60 euro .
Apuntatzeko 618 485567
telefonora deitu edo ber -
tzela, alkatetza@donezte
be.eus-era idatzi. 

Sormenezko
narratiba tailerra
Tailer hau hilean be -

hin  eginen da, ortzegune -
tan 19:00etatik 20:30era.
Lehenbiziko hitzordua
urria ren 19an izanen da
eta dohainik izanen da.
Norberak bere ideiak or-
denatzea, pertsonaiak
sortzea, istorioak eraiki
eta irudimenari hegan
egitea dira helburuak. In-
teresatuek liburutegian
izena ematen ahal dute.

Gaita eta atabala
ikastaroak
Udalak bultzatzen du-

en agendaren barrene-
an, bi ikastaro interesga -
rri eskainiko dira: gaita
eta atabala. 40 orduko
ikastaro hauek  bertako
musika eskolan larunba-
tetan eginen dituzte. Inte -
resatuek alkatetza@do
neztebe.eus-era idatziz
edo 615 567458ra dei-
tuz informazioa jasotzen
ahal dute. 

UDALAREN ONESPENA

Parte-hartze prozesua
akituta, urriaren 30ean
behin-behineko 
onarpena emanen dio
Herrigune historikoko
Hirigintza Planari.
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35 eurotik
beheitiko
eskaintza duten
Euskal
Autonomia
Erkidegoko,
Kantabriako eta
Nafarroako
jatetxeak

TTIPI-TTAPA
Donamariako Ben-

tak Big Gourmand Mi-
chelin saria jaso zuen
irailaren 29an, Michelin
eta Mahou/San Mige-
len eskutik, Bilboko
Azkuna Zentroan egin-
dako ekitaldian. Kalita-
tea eta prezioa ardatz
dituen saria jaso ahal
izateko baldintza, ja-
tetxean 35 eurotik be-

heitiko eskaintza bat iza-
tea da eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko, Na-
farroako zein Kantabria-
ko hainbat jatetxe sari-
tu zituzten.
Donamariako Benta

Luzuriaga-Badiola fa-
miliaren proiektua da.
Bertako sukaldaria Hai-
zea Luzuriaga da. Do-
nostiako Luis Irizar es-
kolan ikasi ondotik, Ber-
garako Koldo Lasan ze-

in Ibizako La Masia d’en
Sort jatetxean ibilia da.
Besteak beste, Japo-
nia, Mexiko, Italia eta
Grezian izan da, kultu-
ra gastronomikoak eza-
gutzen. 

GIZARTEA � IRAILAREN 29AN JASO ZUEN BILBON

Big Gourmand
Michelin saria
Donamariako
Bentarentzat

DONAMARIA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Donamariako Bentako sukaldariak gastronomia adituekin, 2012. urtean.
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Eskualdeko
hamar
jatetxetan
eskainiko
dituzte menu
bereziak

Marga ERDOZAIN
Baztan-Bidasoa Tu-

rismoa Elkargoak anto-
latzen dituen ehiza jar-
dunaldi gastronomiko-
ak ortzegun honetan,
urriaren 12an hasi eta
azaroaren 30era arte lu-
zatuko dira. Horixe da
aurtengo berrikuntza
bat. Urrira aitzineratu
eta azaro guztia iraunen
dutela, bezeroen eska-
riei erantzun emateko.
Bereziak izanen dira

aurtengoak, 25 urte be-
tetzen baitituzte. 25 ur-
te ehiza eta gastrono-
mia uztartuz, eskualde-
ko jatetxeetan eskain -
tza bereziak eginez, ehi-
za denen eskura eta pla-
terean jarriz.
Aurtengo edizioan 10

jatetxek parte hartuko
dute: BBoorrttzziirriieettaann, Ater-
pe eta Burlada Aran -
tzan;  La Villa eta Pala-
cio de Irrisarri Igantzin
eta;  Etxalarko Herriko
Ostatua  Etxalarren. MMaa--
lleerrrreekkaann, Donamariako
Benta. Eta BBaazzttaanneenn,
Arizkungo Ordoki, Elbe-
teko Posada, Iruritako
Olari eta Oronoz Mugai-
reko, Urgain. 

Pirineos Exdim eta
ehiza produktuak ko-
merzializatzeko berezi-
ki sortutako Pirynèes
markaren bermea dara-
mate Baztan-Bidasoko
XXV. Ehiza Jardunaldiek.
Baita Inurrieta arnote-
gietako bermea ere. Ur-
tero bezala babesle di-
tugu Pirineos Exdim eta
Inurrieta arnotegia, Na-
farroako Gobernuare-
kin batera. 
Baztan-Bidasoa Tu-

rismoak jatetxe guztiak
biltzen dituen kartela eta
eskuorria argitaratu di-
tu. Eskuorri hauek, ja-
tetxeetan eta turismo
informazio guneetan es-
kuragarri egonen dira

baita www.baztan-bida-
soa.comweb orrian eta
sare sozialetan ere. 
Material grafikoko

irudia joan den urteko
argazki sariduna da,
“Usoa ohiko erara egi-
na” izena duen argazkia,
Carlos Salaverrik, iaz
Donamaria’ko Bentan
ateratakoa. Irabazlea
izanik, bere argazkia es-
kuorrian agertzen da eta
eskualdeko jatetxeetan
bi pertsonendako me-
nuaren irabazlea da.

III. ARGAZKI LEHIAKETA
Iazkoa, argazki lehia-

ketaren II. Edizioa izan
zen eta aurten hirugar-
rena ospatuko dugu.

Parte hartu nahi due-
nak jatetxe partehartzai-
leetan otordu goxoa egi-
tera hurbildu eta dasta-
tuko dituen ehiza plate-
re i  a rgazk i a  a t e ra
 beharko die. 
Ondoren, argazkiak

info@baztan-bidasoa.
com helbidera bidali.
Irabazleak Baztan-Bi-
dasoko jatetxeren ba-
tean 2 pertsonentzako
bazkaria dastatzeko au-
kera izanen du (heldu
den urtean) eta bere ar-
gazkia heldu den edi-
zioko Jardunaldien iru-
diaa izanen da. Lehia-
ketaren oinarriak ja-
tetxeetan eskuragarri
izanen dira. 

KULTURA � URRIAREN 12TIK AZAROAREN 30ERA

Ehiza Jardunaldi Gastronomikoak
25 urte bete ditu aurten

ARGAZKIA: CARLOS SALAVERRI
Iazko argazki lehiaketako irudia erabili da aurten kartelean eta esku-orrian.

BAZTAN-BIDASOA

TTIPI-TTAPA
Urriko asteburue-

tan Aizkolegiko Jau-
regira bisita gidatuak
egiten ari dira mikro-
busean. Bisita hauen
helburua Pedro Ciga
eta Dorotea Fernan-
dezek Nafarroako
Gobernuari utzitako
ondarea ezagutzera
ematea da. 
Bisita mikrobuse-

an egiten dute Aizko-
legiko gainera doan
pis tan barna. Ibilbi-
deak bi ordu irauten
du, guti goiti-beheiti
eta Bertizko Jaurerri-
ko historia, Pedro Ci-
ga eta Dorotea Fer-
nandezek Nafarroa-
ko Gobernuari utzita-
ko ondarea, 1984. ur-
tean Bertizko Jaure-
rria Nafa rroako lehen
Natur Parkea izenda-
tzea eragin zuten ba-
so a tlantikoaren ba-
lio ekologikoak… jo-
rratzen dituzte. Bisi-
ta Aizkolegiko Jaure-
gian akituko da. Kon-
tserbazio egoera es-
kasa dela eta, Jaure-
gia soi lik kanpotik bi-
sitatzen da. Aitzinetik
izena ematea derrigo -
rrezkoa da (5 euro or-
dainduta), cinberti
@navarra.es helbide
elektronikora idatziz
edo 948 592121 te-
lefonora deituz. 

GIZARTEA

Aizkolegira
bisita gidatuak
eskaintzen ari
dira urriko
asteburutan
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OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 28TIK URRIAREN 1ERA

Giro ederrean
eta animatuak
izan dira aurten
ere bestak 

URROZ

Herriko
dantzariek udan
ikasitakoa
plazaratu zuten
egun handian

Jaione ARIZTEGI
Ortzegun arratseko

zopekin hasi ziren San
Migel bestak. Batzuk
etxean eta bertzeak
ostatuan afaldu ondo-
ren jai giroa nagusitu zen

plazan goizeko ordu txi-
kiak arte. 
Biharamunean, San

Miguel eguna, meza na-
gusiarekin hasi zen eta
ondotik, herriko dantza-
riak  aritu ziren plazan,
udan zehar ikasitakoa
plazaratzen. Bukatzera-
koan, hurbildu zen guz -
tiarentzako luntxa izan
zen ostatuan. Arratsal-
dean, haur jokoak egin
ziren herriko gazteenen -
tzat, eta berrikuntza be-

zala, aparraren jaia izan
zen plaza ondoan. Osta-
tuan mus txapelketa os-
patzen zen bitartean.
Eguna akitzeko, gaz -
teen afaria egin zen fron-
toian, eta berriz ere bes -
ta egiteko aukera izan
zen. 
Larunbatarekin, mus

txapelketaren finala jo-
katu zen. Irabazleak,
Juanito eta Markos izan
ziren eta segidan, egu-
erdian, herri bazkarian

bildu ziren herrita rrak,
Amets  Arzallus eta Se-
bastian Lizasok botata-
ko bertsoen eta Joxe an-
gelen musikaren buel-
tan. 
Igandean, aizkora

apustua izan zen fron-
toian eta arratsaldean
Doneztebeko dantzari-
ak eta Gorritiren anima-
liak izan ziren ikusgai.
Ilunabarrean tortila eta
postre txapelketa egin
zen. Tortiletan lehen pos-

tua Maitek lortu zuen,
eta bigarrena Nekanek.
Postreetan, aldiz, Jua-
nak lortu zuen lehen sa-
ria eta Mari Josek biga -
rrena. Jarraian, bingoa
ere jokatu zen frontoian.
Aurtengo bestak akitze-
ko, su artifizialak bota zi-
ren herri guztiaren go-
zagarri. Giro paregabe-
an joan dira aurtengo
bes tak ere, eta orain hu -
rrengoen esperoan gel-
dituko gara.

ARGAZKIA: JAIONE ARIZTEGI
Herriko dantzariak, San Migel egunez eskainitako saioaren ondotik.
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10 kanaerdiko
mozteko eta
Loitzateko
atakara joateko
ordubete eta
40 minutu
behar izan
zituen Palaxiok 

Fermin ETXEKOLONEA
Ber r i kun t za  e t a

erron ka politak izan di-
tu aurten Zubietako
gazteek antolatutako
Euskararen Egunak.
Azken asteetako entsa-
ioen ondotik, larunbat
eguerdian, Dantza Lu-
zea berreskuratu zuten
herriko 42 dantzarik. Mi-
kel Indakoetxea Pala -
xiok, berriz, ordubete
eta 40 minutu behar izan
zituen hamar kanaerdi-
ko aizkoraz moztu eta
Loitzateko atakara joa-
teko.
Ostiraleko pintxo le-

hiaketara hamar aur-
keztu ziren eta Eva Eli-
zalde suertatu zen txa -
peldun. Ander Mutube -
rria, Sagrario Etxekolo-
nea eta Maritxu San -
txez ek osatu zuten epai-
mahaia. Mus txapelke-
tan, berriz, Francisco
eta Jesus suertatu ziren
irabazle.
Larunbatean, herri-

ko eskulangileen lanak
ikusteko aukera izan zen
beste behin. Gazta eta
urdaiazpikoaren pisua
asmatzeko postua ere
jarri zen eta aurtengo-
an, kalabaza ere izan
zuten. Arantxi Diezek
eskuratu zuen urda-
iazpikoa, Ander Mutu-
berriak gazta eta Izas-
kun Santestebanek ka-

labaza. Goiz partean,
Palaxioren erronka eta
dantza luzea berresku-
ratzeaz gain, joaldunek
ere egin zituzten berai-
en harat-honatak. Kan-
tu bazkarian giro bikai-
na izan zen eta Azpei-
tiko trikitilariekin 80 la-
gun elkartu ziren.
Arratsalde eta gau

partean ere giro polita
izan zen, haurrendako
jokoak eta musika izan
baitzen plazan.

OSPAKIZUNA � URRIAREN 6AN ETA 7AN OSPATU ZUTEN

Dantza Luzea berreskuratu
dute Euskararen Egunean

ZUBIETA

Ostatuak ateak
itxi ditu
Lau urteko kontratua
akitu ondotik, ostatu-
ak ateak itxi zituen ur-
riaren 8an. Irailaren
11n, Zubietako Uda-
lak eginiko osoko bil-
kuran, lehiaketa publi-
koa egitea erabaki zen.
Proposamenak aur-
kezteko epea urriaren
2an, 11:00etan akitua-
gatik, ez da eskaintza-
rik aurkeztu. 

Ludoteka
Uxoa Elizalde herrita -
rrak Zubietako eskola
zaharrean ludoteka
zer  bitzua eskainiko du
astelehen eta aste-
azkenetan, 17:00eta-
tik 19:00ak bitarte. He -
rriko haurrak, udazken-
neguko hotz eta euri-
ak etxean ez geldia-
razteko Udalak 2010 -
ean zaharberrituriko
eskola zaharrean bildu-
ko dira. Hasieran urri -
aren 10ean hastea au -
rre ikusten bazen ere,
aurrerago hasiko dira.
Orain arte zazpi dira
izena eman dutenak. 

Zaintzatik 
bizitzaren 
sustengura
Urriaren 15ean Landa
Eremuko Emakumeen
Nazioarteko Eguna iza-
nen da. Malerrekako
Mankomunitateko pre-
bentzio batzordetik an-
tolatua herrian Zain -
tzatik bizitzaren susten -
gura hitzaldia eskaini-
ko du Emagin elkarte-
ak urriaren 20an, osti-
ralearratsaldeko 7etan
eskolan.

Mieltxo Mindegia
Euskal Herriko 2.
mailako finalean
Urriaren 29an Azkoiti-
an jokatuko den fina-
lerako sailkatu da he -
rriko aizkolaria.

� FLASH

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Aspaldiko partez berreskuratutako Dantza Luzea eta
Palaxioren erronka izan dira aurtengo berrikuntzak.
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POSTUZ POSTUKO
ERRONDA PAGOTXAREN BILA
Ortziralean eta larunbatean, egun osoz, postu batetik bertzerako joan-etorrian
ibiltzeko aukerarik ez da faltako. Galtzerdiak, atorrak, oinetakoak… datozen hi-
labeteetan goxo goxo ibiltzeko mota guztietako produktuak eskaintzen dituzte
batetik eta bertzetik etorritako saltzaileek. Tartean, artisau eta ekoizleek ere beren
txokoa izaten dute jatekoak, bitxiak, egurrez egindako tresneriak… salduz. Bara-
txuriak ere ferietako bertze klasikoa izaten dira eta ziur horiek ere ez direla faltako
aurtengoan. Denera 200 postu inguru izatea aurreikusten dute antolatzaileek, be-
raz, batean edo bertzean izanen da poltsikoa astintzeko aukera.

ELKARTASUNERAKO TARTEA
Saharako herritarrei laguntzeko asmoz Saharaztan elkarteak antolatzen duen ton-
bolakereezduhutsik eginen.Elkartasunaadierazi eta zortea lagunoparirenbatekin
etxeratzeko aukera ere izanen dute bisitariek.

400 ABELBURU BAINO GEHIAGOREN
ERAKUSTOKI
ElizondokoMerkatu Plazak garai bateko itxura hartzen du feria eguneko ortziralean.
Urriaren 27an, goizeko 10etatik aitzinera inguruko abeltzainek plazaratutako hain-
bat abelburu ikusteko aukera izanen da. Banaz bertze, 100 bat zatalbere: zaldiak,
astoak eta poniak; 250 bat ardi inguru; 20 bat behi eta aurten lehenbiziko aldiz 30
bat ahuntz nano ere eramanen dituzte. Abeltzainek egiten duten lanaren zati bat
ikusteko aukera izaten da bisitarientzat eta aitortu digutenez, traturen bat ere egi-
ten da tartean. Aurten gainera, trikitilariek saioa eskainiko dute larunbat goizean,
giroa alaituz.

HERRI-KIROLAK ARRATSALDEAN
Herri-kirolak ferietako ezinbertzeko osagaia izaten dira.Bazkari legea egin ondotik,
18:00etan aizkora apustua antolatu dute Baztan pilotalekuan. Vicente eta Josean
Etxeberria, Donato Larretxea eta Anjel Arrospideren kontra ariko dira. 1.000 euro
jarri dituzte jokoan eta sei kanaerdiko eta sei 60 ontzako ebaki beharko dituzte.
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MAKINERIA IKUSI, PROBATU ETA
EROSTEKO AUKERA
Negurako prestatzeko, hamaika lan egin behar izaten dira udazkenean etxean eta
inguruan. Horren jakitun, sasoiko lan horietan aritzeko beharrezko makineria eta
tresneria karrikara ateratzen dute saltzaileek. Produktuak bertatik bertara ikuste-
ko aukera ona izaten da bezeroentzat eta saltzaileentzat, zuzeneko hartu-emana
izatekoa.

Aroz-berri saltokiko Jon Urrutiak azaldu digunez normalki betiko bezeroak izaten
dira, «nekazal munduan denok ezagutzen dugu elkar. Hala ere, azokaren aitzaki-
an etorri den bezero berriren bat ere izaten da beti». Beraiek «traktoreak, belarra
ebaki, bueltatu eta bolak egiteko makinak, egurra lehertzekoak, ongarria zabal-
tzekoak…» jartzen dituzte salgai eta «interesa erakutsi edota erosten dutenak ba-
tzu batzuk izaten dira».

Biok Bat tailerrekoek ere urteak daramatzate beren produktuak karrikara atera-
tzen «hogei urtetik goiti» azaldu digu Jon Larregi jabeak: «Goizalde ostatuaren pa-
rean jartzen dugu gure postua». Denetarik izaten omen dute bertan salgai, baina
batez ere,urte sasoi honetan beharrezkoa denmakineria: «motozerrak,haize-ema-
tekoak, traktoreak, egurra lehertzekomakinak, segadorak...». Lanean hastekoma-
terial faltak behintzat ez luke aitzakia izan behar.
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Leitzarrasortzez,Baztan,IruñeaetaLeitza
artean ematen du asteaMarianek.Due-
la bi urte hasi zen Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdiko Enpeglu eta Garapen
Agentzian lanean: «oso gustura ari naiz
lanean eskualde honetan. Zailtasunak
zailtasun,aukeraetapotentzialitateede-
rrak ditu zonaldeak». Aholkularitza eta
laguntza teknikoa ematea da bere egin-
beharretako bat: «sustatzaile pribatuei,
martxan dauden enpresei, udalei, ne-
gozio-ideiak dituztenei edota negozioa
jarri berria dutenei laguntza eskaintzea
eta PDR programara aurkezten dituzten
proiektuen tramitazioa eta jarraipena
egitea».Zonaldearibultzadabatemateko
moduak aurkitzea da bere lanaren ar-
datza eta, horretarako, «Nafarroako Go-
bernukoataldesberdinetakoegitasmoak
lurralderaekartzen lagundu,dinamizatu
eta zabaldu behar ditugu ere».

LEHIAKETA-ENKANTEAREN
ANTOLAKUNTZA
Bere zereginenarteandagoPirinioetako
behi-azienda lehiaketa-enkantea anto-
latzea: «antolakuntza batzorde bat osa-
tu dugu eta hainbatetan biltzen gara
urtean zehar,gure artean ardurak,eran-
tzukizunak eta eginbeharreko lan ze-
hatzakbanatuz». Antolakuntzabatzorde
honi dagozkio: «data eta egitaraua
adosteaetaosatzea,parte-hartzaileguzti-
guztiekin harremanetan jartzea,publizi-
tatea egitea, prentsaurrekoak deitu eta

hedabideei informazioaematea..zeregi-
nen zerrenda luzea da oso». Aurtengoa
izan da lehiaketa dela eta, astebukaera
guztia Elizondon pasatu duen lehenen-
goa: «benetan,osogiropolita, jatorraeta
zintzoa sumatudut.Ezagutzen ez nituen
hainbat gauzetaz jabetzeko aukera izan
dut, esaterako, horrelako feria batera
azienda ekartzeko aurretik eta denbora

Marian CESTAU BARAIBAR I Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdin Cederna Garalur Elkarteko teknikaria

««ZZaaiillttaassuunnaakk zzaaiillttaassuunn,,
 aauukkeerraa eettaa ppootteennttzziiaalliittaattee
eeddeerrrraakk ddiittuu zzoonnaallddeeaakk»»

«Abeltzainek egiten duten
lanaz jabetzeko, beraien
larruan jarri eta beraiek
bezala bizi beharko
ginateke  denboralditxo bat
bada ere!» 
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luzez egin behar den lanaren zati txiki
batetaz; abeltzainek egiten duten es-
fortzua eta ilusioa ere nabaritu ditut, be-
raientzat elkargune ere bihurtzen baita.
Elkartu, konpartitu, ikusi, ikasi…».

ABELTZAINEN LANAREN 
ERAKUSLEIHO
Abeltzainek egindako lanaren era -
kusleihoa  ere badira Elizondon anto-
latzen diren lehiaketa eta enkanteak:
«halere, astebukaera bat ez da nahikoa
jabetzeko eta benetan lan guzti hau
ezagutzeko. Abeltzainek egiten duten
lanaz jabetzeko, beraien larruan jarri  eta
beraiek bezala bizi beharko ginateke
denboralditxo bat bada ere!

LEHENENGO SEKTOREARI
BULTZADA
Hain juxtu, eskualdean landu beharreko
arloen artean, lehenbiziko sektorearen
egoera aipatu du: «dagokion balioa eman
beharko genioke eta horretan, adminis-
trazio eta erakundeek, gizarteak eta
nekazari eta abel tzainek, denok, dugu
gure betebeha rra eta ardura». Hasteko,
administrazio eta era kundeek tramiteak
eta baimenak erraztu beharko lituzketela
uste du: «bai epeei dago kienez eta bai-
ta betebeha rrei dago kienez ere. Eta le -
gedia eta diru-laguntzak gaur egungo
egoe rara eta errealitatera egokitu be-
harko lituzkete». 

Sektoreari dagokion balioa ematea ere
funtsezkoa da: «administrazioek bertako
produktuen kon tsumoa eta herritarrek,

bertan ekoizten diren produktuak kon -
tsumitu, bertakoa erosi eta honekin
elikatzea». Produktu hauen presentzia
gure egu nerokoan areagotzea pro-
posatzen du:«etxeetan, eskoletan ikas-
gai bezala eta baita jangeletan ere, jate -
txeetan, elkarteetan, ostatuetan…».

LAN AUKERA ETA BIZIMODU GISA
Nekazaritza eta abeltzaintza eredutzat
hartzea ere ezinbestekoa da: «lan  au -
kera eta bizimodu gisa ulertu behar dugu,
dagokion duintasuna aitortuz. Nekazari
eta abeltzainek ere gizarte osoari  egi -
ten dioten ekarmena balioan jarri  beharko
genuke». Eta tartean, bide berriak ere
jorratu beharra dago: «ustia penen
kudeaketarako formula berriak aztertu
(kooperatibak, kudeaketa par tekatua…)
eta ustiapen eta belaunaldien erreleboa
ahalbideratu eta suspertu behar da».

ETORKIZUNA
Badaki lan saila dagoela egiteko, baina,
argi du datozen urteetan zein norantzatan
egin behar den lan. Lehenengo sekto -
rean, «gazteen eskutik eta formula
berritzai leak erabiliz, ustiapenen hazkun-
dea izatea eta ekoizleen eta transfor-
matzaileen elkarlana ere indartzea».
Turis mo eta ostalaritza arloan, «2020rako
sektorea  erabat profesionalizatua egotea
eta sektorean jarduten duten gehien-
goak egi turatuta egotea, elkarlanerako
eta elkarri laguntzeko anto latu ta».
Merkataritza arloan, «denda itxieraren
jarioa etetea, alde batetik, sustatzaile
berriei esker eta bestetik, hemen, es-
kualde osoan, bertako produktuak
kontsumitzeko aukera lehenetsi delako,
barne ekonomia bul tzatuz eta indartuz».
Guzti hau lortzeko, zonaldeak duen balia -
bide preziatuena  giza-baliabidea dela
uste du: «biztanlegoa eskualdearen gara-
penerako helburu amankomun eta jakin
batzuekin era bat konprometituta,  eran -
tzukizunez arduratuta, gogotsu eta ak-
tibo».  

«Lehenengo sektoreari
dagokion garrantzia eman
beharko genioke eta
 horretan, administrazio eta
erakundeek, gizarteak,
nekazari eta abeltzainek,
denok dugu gure ardura» 
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Urte hasieran hartu zuen Elizondoko
alkate kargua Alaznek eta horrek daka -
rren ardura ongi daramala dio: «bai  etxean
eta baita herrian ere laguntza haundia
dudalako». Gainera, ez zen kontu berria
beretzat: «aurreko bi urtetan kargodun
ibili nintzenez banekien gutti gora  behera
non sartzen nintzen. Egia da alkate gi -
sara lan pixka bat gehiago dagoela,
gehienbat bilerak».

UDAZKENEKO FERIEN 
ANTOLAKUNTZA
Azken hilabeteetan Udazkeneko feriak
antolatzen aritu da  buru-belarri: «alkate,
kargodun eta bertze bizpahiru lagunen
artean antolatzen dugu guztia». Aurretik
eta egunean berean izaten dute zeregi-
na: «aitzineko urtetatik lan haundia egi-
na dago, postuak paratzen diren karri -
ken planoak, errate rako, baina bertze
hainbat gauza lotu beharrak izaten di-
ra». Feria egun borobila izan dadin: «abel -
tzainekin solastu behar da jakiteko zen-
bat buru ekarri behar dituzten Merkatu
Plaza antolatu ahal izateko; ferianteekin
ere bai, jakiteko zenbat heldu diren eta
zenbat metro behar dituzten karrikan
koka tzeko». Azken hauena urte batetik
bertzera lotzen ahal dela ere azaldu digu:
«nahi izanez gero errepikatzen ahal dute-
lako eta libre gelditzen diren lekuak fe-
riante berriekin betetzen direlako».  Urtetik
urtera geroz eta postu gehiago izaten
dira karriketan: «zenbaki zehatzik er-
rateko gai ez naiz, baina urtetik urtera
saltzaile gehiago etortzen dira. Ferian te

aunitzek deitzen dute etorri nahi dute-
lako eta saiatzen gara denendako leku
egiten».

AZIENDA ERAKUSKETA BERPIZTUTA
Aziendak dira goizeko bertze protago-
nistak: «duela urte batzuk nahiko motel
ibili zen azienda erakusketa baina orain
gehiago  izaten da, gehienbat zaldiak

Alazne SANSIÑENA I  Elizondoko alkatea

««NNiikk uussttee bbaasseerrrrii ttaarrrreennddaakkoo
oorraaiinnddiikk eerree bbeerreezziiaa ddeellaa
UUddaazzkkeenneekkoo ffeerriiaa eegguunnaa»»

«Duela urte batzuk nahiko
motel ibili zen azienda
erakusketa baina orain
gehiago izaten da.
Gehienbat zaldiak eta
argiak eta astoren bat 
ere bai» 
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eta ardiak eta astoren bat ere bai». He -
rrian saltsa izateko, bertzelako ekitaldiak
antolatzen ere saiatzen dira: «aur ten
Merkatu Plazan trikitilariak ibiliko  dira
giroa alaitzen eta arratsaldean aizkora
era kustaldia izanen da Baztan frontoian».

EGITARAUAN ALDAKETA
HANDIEGIRIK EZ
Urtetan ez dira aldatu ferien osagaiak:
«nik beti ezagutu dut feria orain den
bezala. Ortzirale goizean nekazaritzako
tresneria eta azienda eta arratsaldean
eta larunbatean postuak». Eta berri -
kuntzarik ez duten arren, gustura ibiltzen
da Alazne herriko karriketan barna egun
horietan. Aurten ere ez du hutsik eginen:
«ortzirale goizean azienda sartzen ikusi
ondotik, buelta bat emanen dugu ferian -
teekin pixka bat solasteko eta heldu den
urtean berriz etorri nahi badute zer egin
behar duten azaltzeko eta gero baz -
kaltzera joanen gara. Larunbatean la-
saiago postuetatik buelta bat emanen
dut». Egun horietan herrian izaten den
giro berezia nabarmendu nahi izan du:
«nik uste baserritarrendako oraindik ere
egun berezia dela.  Aunitz goizetik etortzen
dira aziendak ikusi, gustura bazkaldu eta
arratsaldean buelta bat ematera eta
larunbatean ere etortzen dira zerbait
erostera».

Inguruko abeltzain aunitzen bilgune bi-
hurtzen da Merkatu Plaza eta postuz
postuko bueltaxka egitera ere xoko guztie -
tatik etortzen da jendea. Horrek, bere
ustez, mesede egiten die bertze sek-
toreei eta orokorrean baita herri osoari
ere: «Elizondon egia erra teko lehenen-
go sektora ez dago sobera indartsu, nahiz
eta baserri batzuk badiren. Baztango
herri guztietatik ekartzen dituzte azien-
dak. Gurean, zerbitzuak dira nagusi, den-
dak, ostatuak... hauendako ere fe riak
ongi heldu dira, jende aunitz ibiltzen de-
lako herrian eta hori denendako ona da».

Aziendak ukuiluetan prest, salgaiak on-
gi antolatuta eta bestarako giroa airean.
Dagoeneko, urriaren 27 eta 28an egu-
nak nola argitzen duen ikustea bertzerik
ez da falta: «ea eguraldiak laguntzen
duen. Denok gonbidatuak zau dete Eli-
zondoko ferietara etortzera. Animatu
zaitezte!».

«Aurten Merkatu Plazan
trikitilariak ibiliko dira
giroa alaitzen eta
 arratsalden aizkora
erakustaldia izanen da
Baztan frontoian» 
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Aurten 30. edizioa bete du Piriniar  arrazako behien estatu mailako lehiaketa-enkan-
teak. Buru hoberenak hartuta Euskal Herri osoko abeltzainak bildu ziren eta Na-
farroakoak eta Bizkaikoak izan ziren sari gehien eskuratu zituztenak. Baztango
zezenko hoberenaren saria Erratzuko Juan Jose Iñarreak lortu zuen eta behirik
onenarena Arraiozko Isabel Laurnagak. Denera, 70 bat sari eman zituzten.

URRUXAK
8-12 hilabete:
1. Peio Franziskonea
2. Marianela Vittorini
3. Carlos eta Laura Oroz

12-18 hilabete
1. Prudencio Urkia
2. Joseba Rekalde
3. Isabel Laurnaga

18-24 hilabete:
1. Asier Bilbao
2. Juan Luis Irazola
3. Gregorio Iraola

2-3 urte:
1. Leire Amundarain
2. Jon Koldo Bikandi
3. Isabel Ibarrola

3-4 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi
2. Isabel Ibarrola
3. Marianela Vittorini

4-6 urtekoak umatuak:
1. Gregorio Iraola
2. Jon Koldo Bikandi

6-8 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi
2. Gregorio Iraila
3. Leire Amundarain

8-12 urtekoak umatuak:
1. Joseba Rekalde
2. Isabel Ibarrola
3. Jon Koldo Bikandi

12 urtetik goitiko  umatuak:
1. Marianela Vittorini
2. Prudencio Urkia
3. Isabel Laurnaga

ZEZENKOAK
24 hilabete artekoak:
1. Angel Mitxelena
2. Isabel Ibarrola
3. Juan Jose Iñarrea

2 eta 4 urte artekoak:
1. Jon Koldo Bikandi 
2. Isabel Ibarrola
3. Maria Isabel Aguirre

4 urtetik goitikoak:
1. Juan Jose Iñarrea 
2. Asier Bilbao
3. Joseba Rekalde

*SARI BEREZIAK 

Azienda bururik onena:
Isabel Ibarrola

Ernalkuntza artifizialeko
 arrik onena:  Juan Luis  Irazola 

Ernalkuntza artifizialeko
emerik onena:  Carlos eta
 Laura Oroz 

Indize genetiko onenak
dituen arra: Joseba Rekalde 

Indize genetiko onenak
dituen emea:  Isabel  Ibarrola  

Baztango arrik onena: 
Juan Jose Iñarrea 

Baztango emerik onena: 
Isabel Laurnaga 

Ernalkuntza artifizialaren
era bilerarik onena: Iñiguez
anaiak 

Ustiategiaren 
ugalkortasuna: SAT Sarvil 

Nafarroako Aretxea
INVAC Saria: Fernando Izkue
eta Gonzalo Palacios

26 abeltzainek, 210 buru inguru eraman zituzten  Elizondoko Merkatu Plazara
eta horietatik, 184 aurkeztu zituzten lehiaketa-enkantera

ELIZONDOKO 30.LEHIAKETA-ENKANTEA

Pirinioetako arrazaren alde
egindako apustua

SARIDUNAK
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Azpilkuetako Bizarrenea baserrian jaio eta
bertan bizi da Fermin: «aziendak betitik
ikusi izan ditut etxean eta nik ere horre-
tan segi dut afizioz». Lesakako lantegiko
lana eta afizioa uztartu ditu urtetan: «emaz -
teak ere laguntzen dit eta eskerrak, de-
nen beharra baita».

1964TIK LEHIAKETA-ENKANTEA 
ANTOLATZEN
Elizondon egiten den lehiaketa-enkan-
tearen barrenak aski ongi ezagutzen di-
tu Ferminek. Afizioak bultzatuta eta aita
eta aitxari segika, aziendak aurkeztu eta
sariak irabazi izan ditu hainbatetan.  Baina
parte-hartzaile baino gehiago antolaketa
lanetan aritzeagatik da ezaguna: «ez da
gaur arratseko kontua, hamasei urterekin
hasi nintzen antolakuntza lanetan. Urte
batzuk joan dira... 1964tik honat ari naiz
horretan». Bera izanen da beteranoena
antolakuntza batzordeko kideen artean:
«Baztango Udaleko Juan Kruz Iriarte zine-
gotzia, Aspina elkarteko Patxi Aranguren,
Cederna Garalurreko Marian Cestau eta
baztango hiru abeltzain boluntario biltzen
gara». 

Egun bateko ekitaldiaren gibelean, «ikusten
ez den lan aunitz dago gibelean. Aunitz
ordu behar da pasatu hor lanean». Lanik
gogorrena «dirua biltzea izaten da. Eskean
ibili behar hori... Bertze lanetan badugu
aunitz urtetako esperientzia eta egiten da
franko aisa».  

UDAZKENEKO FERIAK 
GOZATZEKO
Lana soilik ez, ongi pasatzeko aukera ere
ematen die aziendek. Elizondoko udaz -
keneko feriak ailegatzen direnean: «urtero
joaten naiz, hutsik egin gabe». Goizean
goizetik, gai nera, «aziendak aurkezten di-
tut jendeak ikus ditzan. Bederatziak aldera
aurkezten ditugu eta egun osoa ematen
dugu bertan». Azienda erakusketak saleros-
ketarako aukera ere ematen duela azal-
du digu: «beti izaten da aukera bakarren
bat saltzeko. Edo ez bada momentuan
saltzen, jendeak ikusi eta gero etorri egi -
ten zaizu baserrira eske. Plaza ona da,
egiten dugun lana erakusteko manera».
Lagun giroaz gozatzeko aukera ere ema -
ten du feriak: «batekin eta bestearekin so-
lastu, ezagunak ikusi. Egun polita izaten
da, konpletoa. Bertan bazkaldu eta postue-
tatik buelta ere ematen dugu». 

ETORKIZUNAK KEZKA
Erraten duen hitz bakoitzean agerian gera -
tzen da inguruko paisaia, animaliei...  dien
maitasuna. Horregatik, kezkatuta solas-
ten du abeltzainen etorkizunaz galdetu-
takoan: «etxean aziendak izatea zaila da
oso. Ingurura begiratu bertzerik ez dago,
geroz eta gutiago geratzen dira. Sobera
traba eta burokrazia bada». Egoera ho-
betzeko, Frantziako eredua aipatu du:
«Frantzian aziendak mendira eramatea-
gatik dirua ordaintzen dizute. Hemen ko-
bratu egiten dute, bada diferentzia ani -
malekoa. Mendiak garbi nahi dituzte han,
ho rrela ez da suteen beldurrik.  Hemen ez
zaio horri behatzen, mendiak sasiz josi,
suteak izan eta guztia hondatzeak ez du
inporta». 

Fermin BARAZABAL I  Azpilkuetako abeltzaina

««SSoobbeerraa bbuurrookkrraazziiaa bbaaddaa,,
aabbeellttzzaaiinneeii llaagguunndduu eeggiinn bbeehhaarr
zzaaiiee eettaa eezz ttrraabbaakk jjaarrrrii»»

«1964tik honat ari naiz
 lehiaketa-enkantea
 antolatzen. Ikusten ez den
lan aunitz dago gibelean».
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Nafarroako ipar-
mendebaldeko
hainbat
erretiratu elkarte
Doneztebeko
egoitzan bildu
dira parte-
hartzeaz eta
asoziazionismoaz
aritzeko

TTIPI-TTAPA
Arkupeak Elkarteak

urriaren 3an egindako
bilkuran datorren urte-
rako bidaiak adostu zi-
ren .  A lde  ba te t i k ,
2018ko lehen seihileko-
rako aurreikusten ziren
bidaiak berretsi zituzten:
Leon (apirilan), Beni-
dorm (maiatzean) eta
Kosta Urdina eta Fran -
tziako Alpeak (ekaina);
eta bertzalde, Mediter-
raneoan zeharreko bi-
daia,  Teruel, Albarracin
eta Cuencakoa eta Ma-
deirarako joanaldia an-
tolatu zituzten. 

Adinekoen
asoziazionismoaz
bilkura
Irailaren 28an, ortze-

gunean, Nafarroako
ipar-mendebaldeko
zenbait erretiratu elkar-
te bildu ziren Arkupeak

elkartearen egoitzan.
Pertsonen autonomia-
rako eta garapenerako
Nafarroako agen tziaren
zuzendari kudeatzaile-
ak deituriko batzar ho -
rretan, adinekoek duten
parte-hartzeaz eta aso-
ziazionismoaz solasta-
tu ziren. Bertzeak ber-
tze, Adinekoen Kontsei-
luaren hobetzea (hogei
bokalek osatua izatea
proposatu zen, gehie-
nak erretiratuen elkar-
tekoak eta gobernuko
lau ordezkari) eta ahol-
katze, komunikazio eta
informaziorako elkarte-
en arteko egitura sort-
zea izan zituzten mint-
zagai. Egitura honen
sorreran lan eginen dun
lan-taldean parte hart-
zeko pertsona bat izen-
datuko da.
Hurrengo bilkura Iru-

ñean izanen da, azaroa-
ren 24an.

Urteko azken
hiruhileko
ikastaroak abian
Urteko azken hiruhi-

labeteko ikastaroak ere
ematen hasiak dira Ur-
dazubin, Amaiurren, Eli-
zondon, Mugairin, Do-
nezteben, Beran eta Lei -
tzan. Honen berri zeha -
tza, abenduan banatu-
ko den boletinean ema-
nen du Arkupeak elkar-
teak.

GIZARTEA � URRIAREN 3KO BILKURAN

Datorren
urteko bidaiak
lotzen hasia da
erretiratuen
elkartea

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Erretiratutako eskulangileen erakusketa Leitzan
Irailaren 17an Leitzan egin zen Taloaren Egunaren harira, Arkupeak elkarteko
zenbait bazkidek beraien artelanak erakusteko aukera izan zuten: Jesus Zaba-
letaren zur-lanak, Julian Azpirozen danbolinak, Fermin Azpirozen belar-metak,
eta Maritxu Goñi, Txaro Gordobil, Pili Ezkurdia, Arantxa Grazirena eta Sebas-
tian Ezkurraren ehoziri-lanak, gurutze-puntua, handangez, gantxillo eta baini -
llak. Jendeak ikusminez ikusi zituen.

ARKUPEAK

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkartearen bilera goitian eta inguruko bertze elkarteekin egindakoa, beheitian.
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Larunbatean
areto-futbol
partida eta
igandean pilota,
abesbatza eta
dantza
taldearen
emanaldiak eta
bazkaria

TTIPI-TTAPA
Umore Ona elkartea-

ren atalek beraien egu-
na ospatuko dute aste-

buruan. Urriaren 21ean,
larunbat arratsaldeko
6etan Umore Ona eta
he rriko gazteen arteko
areto futbol partida jo-
katuko dute. 
Urriaren 22an, igan-

de goizeko 11etan pi-
lota partidak jokatuko
dituzte Umore Onako
pilotariek eta ondoren,
Umore Ona Abesbatzak
eta dantza taldeak ema-
naldiak eskainiko dituzte
herrian barna. Eguna
borobiltzeko, 14:00etan
bazkaria izanen dute
Umore Ona elkartean.

Ikastaroak
Yoga ikastaroa oste-

gunetan,  10:30et ik
12:00etara eskainiko du
Josune Eizmendik jubi-
latuen elkartean.
Bestalde, aerobik

ikastaroa astearte eta
ostegunetan 18:30etik
19:30era emanen du Jo-
sune Narbartek dantza-
ko lokalean.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 21 ETA 22AN

Umore Ona
elkarteko
atalen eguna
ospatuko dute
asteburuan

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Olatxoko erreka garbitzeko auzolana
Herritar dexente bildu zen irailaren 30ean Udalak deitutako auzolanean. Ola -
txoko erreka eta erreka bazterretik zikinkeri dexente atera zuten, ar-
gazkietan ikus daitekeen bezala.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguzkilore galanta Ariztin
Udazkeneko ‘uzta’ agertzen duten argazkiak eta
irudiak nonahi ikus daitezke: onddoak direla, ehi-
za… Honetan, Arizti baserriko Aingeruk eguzkilo-
re galantaren argazkia bidali digu.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

182 bazkide ditu Goizukoop kooperatibak
Aurreko alean aipatu bezala, martxan da Goizukoop kooperatibak jarritako ga-
solindegia. Lehenbiziko asteetan asko dira bertatik igaro diren erabiltzaileak,
bazkideak zein bazkide ez direnak, eta zuzendaritza batzordeko azalpenei ka-
su eginez, ikasia dute depositoa betetzeko prozesua. Bestetik, aurreko alean
82 bazkide dituela kooperatibak aipatu genuen eta 182 da kopuru zehatza.

Ba al zenekien
Telebista gaizki ikusten baduzu Nafarroako Gober -
nuko zerbitzu teknikora deitu behar duzula (848
425555), azalduz zein kanal diren gaizki ikusten
direnak, zein ordutan eta herriko zein kaletan

?
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ARESO

Udalak
hasierako
prezioan
eskainiko ditu
hutsik geratu
diren postuak

TTIPI-TTAPA
Historiako kopururik

txarrena utzi dute iraila-
ren 23 eta 30ean egin-
dako uso-postuen en-
kanteek, 5.050 euro
bilduta. Zenbait ehiza
postu hutsik geratu di-
ra eta horiek hartzeko
aukera ematea erabaki
du Udalak, irteerako
prezioan. Urteagan dau-
den 6., 18., 19., 20. edo
24. postuak 150 euro-
ren truke hartu daitezke
eta 22. edo 23. postu-
engatik 300 euro ordain -
du beharko ditu intere-
sa duenak. Prezio ho-
riei zergak eta tasak
gehi tu behar zaizkie. 
Nahi duenak Uda-

letxera deitu eta berta-
ra joanda egin beharko
du eskaintza.

Guraso elkarteko
boletoak
Aresoko Guraso El-

karteak Eguberrietara-
ko saski baten zozketa
antolatu du. Lortutako
dirua urtean zehar an-
tolatzen dituzten ekital-
diak ordaintzeko erabi-
liko dute: igeriketa ikas-
taroa, ateraldiak... Eu-
ro baten truke salduko
dituzte boletoak eta aur-
ten, estreinakoz, zortzi
zenbaki izango ditu txar-

tel bakoitzak. Aukera
gehiago, beraz, saria es-
kuratzeko!  Laister hasi -
ko dira boletoak eskain -
tzen, beraz, hasi zaitezte
poltsikoak astintzen!

Internet sarea
Azken asteetan, he -

rriko internet sareak ez
du behar bezala fun -
tz ionatu. Zerbitzua
emateaz arduratzen den
enpresa konponketak
egiten aritu da eta iku-

si beharko da behin -
goagatik irtenbidea aur-
kitu duten. Azaldu du-
tenez, San Lorentzon
dagoen antenatik har -
tzen da gaur egun sei-
nalea eta ingu ruan uhin
kutsadura han dia da-
goenez, he rrira ez da
seinalea behar bezala
ailegatzen. Udala behin
betiko irtenbideen bila
lanean ari da zerbitzua
behar bezala eskaini
ahal izateko.

ENKANTEAK � IRAILAREN 23 ETA 30EAN

5.050 euro lortu dituzte  
uso-postuen enkantetik 

ARGAZKIA: MINDEGIA

Giro bikaina lehenengo kinto bazkarian
1959 eta 1964 urte artean jaiotakoek kinto bazkaria egin zuten irailaren 30ean
Pake Toki Elkartean. Pare bat lagunek ez zuten bertara joateko modurik izan
baina beste bi animatu zirenez, lehengo urteko kopurua mantendu zuten. Gi-
ro ederra izan zuten aurtengoan ere! Ea datorren urtean denak elkartzen diren!

TTIPI-TTAPA
Cederna Garalur,

Navarra Emprende
eta Nafar Lansarek
bultzatuta Nola anto-
latu zure agiriak zer-
ga-betebeharrak be-
tetzeko tutorialean
parte hartzeko auke-
ra izanen dute Men-
dialdeko herritarrek.
Deialdia irekia da bai-
na, bertan azalduta-
ko informazioa, batez
ere, autonomo eta
enpresa txikientzat
izanen da interesga -
rria: oinarrizko eza-
gutzak eta aholku
praktikoak emanen
dituzte eta. Urriaren
23an, 10:00etatik
14:00e tara izanen da
lan saioa Leitzako
Udaletxean. Informa-
zio gehiago eskatu-
ratu nahi duenak 617
609 328 telefonora
deitu dezake edo
email bat ida tzi men-
dialde@cederna.es
helbidera. Izena ema-
teko ere bi bide ho-
riek erabil daitezke.

MENDIALDEA

Autonomo eta
enpresa txikiei
zuzendutako
ikastaroa
urriaren 23an

URRIAREN 19AN, 15:00ETAN

Haur transexualitatea 
ulertzeko hitzaldia eskainiko
dute Udaletxean
TTIPI-TTAPA
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte Zer-

bitzuen Mankomunitateko Berdintasun Zerbitzu-
ak eta Chrysallis elkarteak antolatuta Haur trans-
exualitatea: Ulertu lagundu ahal izateko hitzaldia
eskainiko dute urriaren 19an, ostirale arratsalde-
ko 3etan Aresoko Udaletxean. Iñaki Goñi sexolo-
goa eta Edurne Koch, Chrysallis Euskal Herria el-
karteko kidearen testigantza entzuteko modua
izango da.
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LEITZA

Asteazkenean
hitzaldia
eskainiko du
Mikel Ilarregik

TTIPI-TTAPA
Hamargarren urtez

mikologialdia antolatu du
ALKE Kultur Taldeak, he -
rriko hainbat perretxiku-
zaleren laguntzaz. Eki-
taldi gehienak urriaren
28 eta 29an izanagatik,
 urriaren 25ean jarriko di-
ra mikologialdira begira.
Izan ere, 19:00etan  Mi-
kel Illarregi herritarrak
Mikologiaren inguruko oi-
narrizko ezagutzahitzal-
dia eskainiko du Aurre-
ra Elkarteko aretoan. 
Urriaren 28an, men-

di irteera antolatu dute
Mendibil mendi talde -
koek. 09:30ean abiatu-
ko dira Plazatik igande-
ko erakusketa mikologi-

korako lehengai bila eta
arra tsaldean, bilduta -
koak sail katzen ariko di-
ra adituak. Parte hartze-
ko eta ahalik eta perre -
txiku ikusgarrienak bil -
tzeko deia egiten dute
antolatzaileek; beti ere
kantitate handiak bil tzea
ez dela komeni gogora-
raziz.
Urriaren 29an, erakus-

keta mikologikoa ikus-
teko aukera izanen da
Karrapean 11:30etik
aurre ra, baita, eskolako
umeek egindako lanak
ere. Hau rrentzako taile -
rrak ez dira faltako eta
dastaketa ere antolatu
dute. 
Giroan sartzeko, he -

rriko komertzianteek be-
ren negozioen atariak
udazken kolorez apain-
duko dituzte eta taber-
narien ziza-pintxo gozo-
ak dastatzeko parada
izanen da.

GIZARTEA � HAMARGARREN EDIZIOA

Mikologialdia
ospatuko da
urriaren 28 eta
29an

ARGAZKIAK: JON RODA

300 lasterkalarik parte-hartu dute II. Leitzulian

Aurten ere, 42 km eta 1.400 metroko malda positiboko Leitzulia antolatu du Men-
dibil BTT taldeak. Iazko edizioak arrakasta handia izan zuen eta aurten eguraldia
kaxka rra izan bazuten ere, ezin esan hankamotz gelditu denik. Izan ere, segurta-
suna bermatze aldera 300 laguneko muga jarri eta asko izan dira proban parte
hartu ezinik geratu direnak. Leitzulia egin bitartean, herriko plazan, Iker Rodrigez,
Julen Gomez eta Unai Gomezek, Trialsin erakustaldia egin zuten. Mendibil BTT
taldeak eskerrak eman nahi dizkie, Leitzako Udalari, Aurrera Kultur Elkarteari, he -
rriko suhiltzaileei, laguntzaileei, boluntarioei eta parte-hartzaile guztiei.  

� FLASH
‘Zazpiak oihal batetik’ ikuskizuna 
urriaren 22an
Leitzako zineman izanen da ikuskizuna, Amaia
Elizagoien eta Olaia Inziarteren eskutik. 12 urte-
tik gorakoentzat izanen da saioa, dohainik. 

‘Mexikoko emakumeak elikadura buruja-
betza eraikitzen’ hitzaldia 
Jende dezente hurbildu zen urriaren 5ean, Chia-
pasko CAM elkarteko Cristina Gonzalezek eskai-
niriko hitzaldira. 

Inguruarteko gas ontziak kendu dituzte
Udalak behartuta Inguruartean zeuden gas on -
tziak kendu eta toki hori txukuntzen ari dira. 

UTZITAKO ARGAZKIAK

Kataluinarrei babesa herrian

Kataluinarrei elkartasuna adierazteko hainbat ekitaldi egin dira herrian. Irailaren
28an hitzaldia eman zuen Atekabeltzan Eneko Compains EHUko irakasleak, irai -
laren 30ean kontzentrazioa izan zen eta urriaren 1ean eta 3an, kazerolada egin
zen. Gainera, AMI elkarteak gonbidatuta, nazioarteko begirale bezela, Leitzako
alkatea eta zinegotziak Katalunian izan ziren. Bide batez, Udalak herritar batzuk
esteladak jartzeagatik izan dituzten erasoak salatu nahi izan ditu eta herritarrak
 katalanei babesa ematen segitzera animatu nahi ditu.
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Garai batean
erabakitzen
ziren doinuak
eta dantzarako
pausoak ere
berreskuratu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko Txis-

tulari Elkarteak argitara -
tzen duen Txistulari al -
diz karian bildu da Ariz -
kungo Javier eta Patxi
La rralde aita-semeek
egindako ikerketa-lana,
Baztango sagar dan tzen
eta soka dantzen ingu -
ru an. Be rresku ratutako
piezak ere argitaratu di-
ra. Hain zuzen, azken
alean bildu da, zorrozta-
sunez eta maitasun han-
diz Larraldetarrek urtee-
tan zehar egindako iker-
keta lana, Baztango sa-
gar eta soka dantzak
biltzen dituena. Baila-
rako txistulari eta dan -
tzarien oroitzapenak
berreskuratzeaz gain,
garai batean erabiltzen
ziren doinuak eta dan -
tzarako pausuak berres -

kuratu dituzte, eta ka-
su batzuetan, zintzota-
sunez berridatzi, urte-
en poderioz sortutako
era bilera eta trataera tra-
ketsak eragindako aka -
tsak ezabatuz. Lan ho -
rren emaitza da Txistu-
lari aldizkariaren ale bi-
koitz berezi honetan bil-
du dena. 
Jose Inazio Ansore-

nak nabarmendu zuen
«ahaztuta eta galduta
zeuden Soka dantza eta
Sagar dantza hainbaten
haria berreskuratu» iza-
naren garrantzia; «Baz -

tan bailarak bazuen ar-
lo honetan herri kultura -
ren altxor baliotsua, her-
doildu eta eroria. Zahar-
berritze honen bitartez
berezko distira agerian
geratzen da be rriro». 
Patxi Larraldek, argi -

tutakoaren arabera, Ja-
vierrek, hau da, bere ai-
tak, 60ko hamarkada-
ren bukaeran abiatu zu-
en ikerketa lan hau. Izan
ere, dantza hauek ia
guztiz galduta zeuden.
Ondoren, 80ko hamar-
kadan batu zitzaion se-
mea. «Gerrate Karlisten

ondorenean Baztango
dantzak eta ohiturak
malda beheiti etenga-
be batean sar tzen dira.
Garai horietan sagar
dantzen transmisioa
ahul tzen da, eta frankis -
moaren urte luzeetan ez
da egoera aldatzen,
1963an Ariz kun goa bai-
no ez delarik geratzen.
Sokadantzak, be rriz,
de sagertzen dira guz -
tiz». Horrela, be rres -
kuratze lan horietan ha-
si zirela zehaztu zuen,
«zaharberritze eta ber-
pizteko ahalegin hone-

tan izandako aitzinda-
ritza eta inplikazioa»
ahaztu gabe. Zentzu
horretan, eskerrak eman
zizkien «Jo ala Jo kul-
tur Elkartea eta Baztan-
darrak Dantza Eskola,
Udaleko eta Elizondo-
ko hautetsi eta aginta-
rien edota Erratzuko
Kultur Elkarteari, guzti-
en lanak sortarazten di-
tuelako euskal kultura-
ri, Baztango folkloreari,
espazioa ematen die-
ten uneak, tarteak, erri -
tualizazio berriak txer-
tatzeko denborak». Era
berean, gogoan izan zu-
en Jose Inazio Ansore-
na, «doinuen armoniza-
zio lan xarmantarenga-
tik, baita lan hau aitzi-
nerat ateratzeko teno-
rean erakutsitako inte-
resa, pazientzia eta la-
guntzarengatik ere». 
Urriaren 5eko aurkez -

pen ekitaldia akitzeko, Jo
ala Jo kultur Elkarteko
eta Baztand a rrak Dan  -
tza Eskolako txistulari eta
dantzariek erakustaldi txi-
ki bat egin zuten, lan ho-
netan be rres kuratutako
pieza batzuk jendaurre-
an jo eta dantzatuta.

KULTURA � ‘TXISTULARI’ ALDIZKARIAN AGERTU DUTE LAN MARDULA ARIZKUNGO AITA-SEMEEK

Sagar dantzak eta soka dantzak ikertu
eta argitaratu dituzte Larraldetarrek

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Joseba Otondo, Patxi Larralde, Jose Inazio Ansorena eta Javier Larralde, aurkezpenean

BAZTAN
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BAZTAN

Larunbateko
ospakizuna
akitzeko, parti
aparta iragarri
dute arratsean
Kupelategian

TTIPI-TTAPA
Jo ala Jo Kultur Tal-

deak hemezortzigarren
urtez antolatutako Kiri-
koketa Besta urriaren
21an ospatuko dute
Arizkunen. Egun osora-
ko ekitaldiak prestatu
dituzte. 
Larunbat goizean,

10:45ean ohiko ibilaldia
eginen dute Gamioxa -
rrera. 11:00etatik aitzi-
nera sagardogintza era-
kustaldia eginen dute
XVIII. mendeko dola-
retxean: sagar-jotzea,
tinkatzea, dastaketa eta
kupelaratzea. Kirikoke-
ta ere joko dute eta ho -
rrez gain, herrian erral-
doiak, dantzariak eta es-
kulangileak izanen dira
eta taloak dastatzeko
aukera ere izanen da.

14:30ean bazkari herri-
ko i a  eg i nen  du te .
17:00etan Manez eta

Kobreak taldearen ema-
naldia eta arratsaldeko
ekitaldia izanen dute.

21:00etan parti aparta
iragarri dute Kupelate-
gian, besta akitzeko.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 21EAN ARIZKUNGO GAMIOXARREAN OSPATUKO DA 18. EDIZIOA

Urteko sagarra joko dute
larunbateko Kirikoketa Bestan

� FLASH
Folk Ametsetan
Zikloa igandean
abiatuko da
Bertze urte batez, Ar-
te eta Kultura progra-
maren baitan Folk
Ametsetan zikloa an-
tolatu du Udaleko Kul-
tura Batzordeak. Da-
tozen hiru igandetan
izanen dira emanaldi-
ak, 19:00etan Arizku -
ne nean. Urriaren 22an,
Bretainiako Maria Des-
bordes izanen da kan-
tari; urriaren 29an, Mar-
tina quiere bailar tal-
dea, herri gabeko folk
apatrida; azaroaren
5ean, azkenik, Euskal
Herriko Maite Itoiz&
John Kellyren Elfen thal
proiektua. Sarrera do-
an izanen da lekua be-
te arte.

‘Bigarren mailako
errefusiatuak’ 
erakusketa
Antonio Ruizen Biga -
rren mailako errefusia-
tuak argazki erakuske-
ta zabalik izanen da
urri aren 16tik 31ra Ariz -
kuneneako erakuske-
ta gelan. Ezkerraberri
Fundazioak, Udaleko
Gizarte Zerbitzuak eta
Kultura Batzordeak an-
tolatu dute erakuske-
ta, 2017ko Arte eta Kul-
tura programaren bai-
tan.

ARGAZKIAK: MAITANE MARITORENAK UTZIAK

Katalunia gogoan Anizko bestetan ere
Bertze urte batez, besta ederrak izan dituzte Anizen. Aurten, berrikuntza gisa
iraileko hondar ortziralean hasi zituzten bestak eta urriko lehen igandean aki-
tu. Aldaketa aski ongi baloratu dute aniztarrek, inoiz baino jende gehiago eto -
rri baita baztan zopetarat eta zikiro jaterat. Igandean gainera, kataluniarrekin
bat egiteko burrunba atera zuten eta zenbait aniztar castellersa egitera ere au-
sartu ziren. Astelehenean auzolana izan zuten goiz eta arratsaldez herria eta
frontoia garbitzeko.

URRIAREN 6AN

Amaiurko Palacio Borda hotela irekia

TTIPI-TTAPA
Amaiurko Borda familiaren

jauregia hotel moduan erabil -
tzeko egokitu eta urriaren 6an,
egin zuten Palacio Borda ho-
telaren inaugurazioa. Jordi Gu-
al hotelaren sustatzailea eta
eraikinaren zaharberritzearen
ardura izan duen Juan Mari
Aleman aparejadorea eta
Amaiur ko alkate ohia izan di-
ra turismoaren sektoreko pro-
fesionalei zuzendutako ekital-

dian. Borda familiaren jaure-
gia  XVII. mendekoa da eta Na-
farroako historia ondare izen-
datua dago. Hamalau logela
bikoitz dauzka eta jatetxean
40 lagunendako lekua. Horre-
taz gain, ostatua eta hiru
egongela, solairu bakoitzeko
bat, ospakizunetan erabiltze-
ko. Denera, 1.412 metro koa -
dro ditu hiru solairu horietan
eta hasiera batean zazpi lan-
gile ariko dira.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Jordi Gual sustatzailea, Amaiurko Palacio Borda hotelaren atarian, inaugu-
razio egunean.
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Erabakia aldeko
20 bozkarekin
onartu zen eta
UPN eta Geroa
Bairen
abstentzioarekin 

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 1ean Na-

farroako Gobernuak Le-
karozko Aroztegiko proi-
ektuaren birzatiketa pla-
na onartu ondotik Ba -
tzar Nagusiak urriaren
2an egindako ohiko bil-
kuran birzatiketa plana
berrikusteko gobernua-
ri galdea edo errekeri -
men dua egitea erabaki
zuen. Erabakia aldeko
20 bozkarekin eta UPN
eta Geroa Bairen 6 abs-
tentzioarekin onartu zen.
Joseba Otondo Batzar
Nagusiko lehendakari-

ak aurkeztutako idatzi-
an birzatiketa planean
egin beharreko lurzati-
en aldaketa eta egoki -
tzapenei buruz Batzar
Nagusiari deus ez zitza-
iola jakinarazi aipatu zu-
en eta, hori, prozedura
administratiboan akats
larria dela; zeren lurren
jabe guztieri beren lu-
rrei buruzko informazioa
jakinarazi behar baitzaie.
Batzar Nagusiaren ka-
suan bertan diren herri -
lurrengatik. Modu bere-
an, Batzar Nagusiko
lehendakariak bere har-
ridura agertu zuen bir-
zatiketa planean egin
beharreko katastro
aldake tak udalaren
konpetent zia direlako
eta udala horretan ari
zelarik, uz tai laren 28an,
Nafarroako Gobernuak
lege zirri kitua baliatuz,
katastro aldaketa guzti-

ak egin tzako eman eta
birzatiketa plan onartu
zuelako. Lehendakaria-
ren e rranetan gobernua
ez da interes publikoa
defendatzen ari.
Bertzalde, Mattari

Plaza Lekarozko alkate-
ak Aroztegiko eremu
barnean dagoen San
Mar tzial ermitaren gaia
aipatu zuen Nafarroako
Go bernuak birzatiketa
pla nean Aroztegiko sus-
tatzaile edo promotoreei

eman baitie. Haatik, he -
rriko akta liburua eta
bertze informazioak ba-
liatuz ermita herriarena
dela argudiatu zuen Pla-
zak eta, horregatik, Le -
k a  rozko herriak ere bir-
zatiketa planari buruzko
galdea egin diola Nafar-
roako Gobernuari. Oton -
dok Aroztegiko afe ran
Baztango era kun deak
beren konpe ten tzia guz -
tietaz hustu tzen ari di-
rela erran zuen: udalez

gaindiko eragina duen
planarekin hasi ziren eta
orain katas tro aldaketak
egiteko ahalmena ken-
du dute, Baztango era-
kundeen izatea kinkan
utziz. Urri aren 2an onar-
tutako galdea adminis -
trazioarekiko auzi epai-
tegirat jo ai tzineko pau-
sua da, hortaz, Nafa -
rroako Gobernuak ka-
surik egiten ez badu, bir-
zatiketa planak epaite-
gietan akitzen ahal du.

GIZARTEA � BATZAR NAGUSIAK

Aroztegiko
birzatiketa
planari buruz
errekerimendua
egitea erabaki du

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Dolores Redondo idazlea omendu du Balleko Etxeak
Dolores Redondo idazle donostiarrari omenaldia eskaini zioten irailaren 29an
Balleko Etxean, dagoeneko 36 hizkuntzatara itzuli diren Baztango Trilogiako
eleberrietan bailara sustatzeko egin duen lana eskertuz. Baztango Txistulariek
harrera egin zioten Balleko Etxe atarian eta gero barnean egin zuten ekitaldia.
Ana Larruy kultura koordinatzaileak Redondoren ibilbidearen errepasoa egin
zuen, sukaldari zenetik hasi eta Planeta Saria lortu arte. Segidan, Joseba Oton-
do alkateak, udalaren eta herriaren izenean eskerrak eman zizkion Baztan mun-
du osoan ezagutzera emateagatik. Baztan zergatik aukeratu duen ere azaldu
zuen idazleak: «Baztanek eta Elizondok nik bilatzen nuen guztia biltzen zuten,
arkitektura harrigarria dauka, armarria, mitologia, sines menak… dena dauka.
Herri honetaz maitemindua nago, bisitariak ongi hartu eta zaintzen dituzue».
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Kataluniako
galdeketari eta
prozesu osoari
zilegitasuna
aitortu dio

TTIPI-TTAPA
Urriaren 1ean Kata-

lunian egin zen autode-
terminazio erreferendu-
mak Baztango Batzar
Nagusiaren babesa eta
onarpena jaso zuen
biharamunean egin zu-
en ohiko bilkuran. Ka-
taluniako galdeketari eta
prozesu osoari zilegita-
suna aitortzeaz gain,
emaitzak errekonozituz.
Modu berean Batzar
Nagusiak Espainiako
estatuak buruturiko era-
soak salatu zituen ber-
tan izandako eskubide-
en urraketa, bortizkeria
eta errepresio basatia

gaitzetsiz. Bidenabar
Kataluniako herriari eta
zaurituei elkartasuna
adierazteko erabakia
hartu zuen eta «Euskal
Herria, Katalunia edo
munduko gainerako
herrietan, herritarren bo-
rondate askean oinarri-
tuta garatzen dituzten
prozesu politikoen alde
egiteko konpromisoa»
hartu zuen.  Mozioa EH
Bilduk premiazko pun-
tu bezala sartu zuen eta
bildutako batzarkideen
aldeko 20 bozka eta Ge-
roa Bairen bi absten tzio
izan zituen. UPNko hi-
ru hautetsiek bozka
ema teari uko egin zio-
ten. 
Bertzalde, Erratzun

Kataluniarekin elkarta-
suna agertzeko bozke-
ta sinbolikoa egin zuten
eta ilunabarrean Elizon-
don, Katalunian bizi

izandako errepresioa
salatzeko elkarretara -
tzea egin zen. Ondoko
egunetan, Lekarozko
ins titutuan elkarretara -
tzea egin zuten eta Eli-
zondon, eltze eta zar-
taginekin burrunba egin
zuten karrikaz karrika.

UDAL ORDEZKARITZA
KATALUNIAN
Udalbiltzak antolatu

zuen nazioarteko bisi-
tarien ordezkaritzan Jo-
seba Otondo alkateak

eta Mikel Ortega eta
Maite Iturre zinegotziek
parte hartu zuten. Eus-
kal Herriko ehun hau-
tetsik Kataluniako gal-
deketa ikuskatzeko eta
babesteko lanetan par-
te hartu zuten, horien
artean, aipatutako hiru
hautetsi baztandarrek.
Modu berean Katalunia-
ko Independentziaren
Aldeko Udalerrien elkar-
teak Bartzelonan eus-
kal ordezkaritzari egi-
nen zion harreran ere

egon ziren herriko udal
ordezkariak.
Bertzalde, irailaren

28an egindako ohiko
osoko bilkuran Udalak
Kataluniako erreferen-
duma babesteko eta Es-
painiako Estatuaren ja -
rrera antidemokratikoa
salatzeko mozioa onar-
tu zuen EH Bilduren eta
Ezkerraren aldeko 6
bozkekin, UPNren kon-
trako 3rekin eta Geroa
Bai eta Auzolaneanen 3
abstentzioekin.

GIZARTEA � BATZAR NAGUSIAK

Kataluniako
emaitzak
onartu eta
errepresioa
salatu du

UTZITAKO ARGAZKIAK

Kataluniako herriarekin elkartasun elkarretaratzeak, Lekarozen eta Elizondon.
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ZUGARRAMURDI

Anne
Etchegoyen
kantaria
lezeetan izan
zen
larunbatean, bi
abesbatza eta
Aukeran dantza
taldearekin

Josebiñe eta Koro
Bertze behin ere, ka-

litate haundiko emanal-
di bat ikusteko aukera
izan da gure lezeetan.
Joan den urriaren 7an
Anne Etchegoyen kan-
taria aritu zen lezean,
bertze bi abesbatzen la-
guntzarekin, eta Auke-
ran dantza konpainiak
ikuskizun bisuala ema-
nez. ETB-k grabatu zue-
nez, eguberritan tele-
bistan ikusten ahalko
dugu.
Sorginen Museoa

egin zelarik, museoa eta
turismo bulegoa izate-
az gain, herrko Kultur
Etxea ere izanen zela ai-
patu zen. Eta hala izan
da, bai lezean baita mu-
seoko auditoriumean,
gisa guztietako ikuski-
zunak izan baititugu ur-
te hauetan.
2017 urte honetan,

adibidez,  eta Anne
Echegoyenen kantaldi-
az gain, bertze hauek
ere eskeini zaizkigu: El
amor brujo kontzertua,
Igelaren bandaren kan-
taldia; Akerbeltz labur-
metraia; Ready Made
erakusketa; Ilargi betea
sorginen larrea bisita
antzeztua; eta argazki
rally bat.
Horretaz gain, ber -

tze ikuskizun xumeago-
ak ere izan dire, adibi-
dez,  eskolako haur-gaz-
tetxoen kontzertua, Eli-
zondoko abesbatza tti-

kiarekin batera, edo Xa-
reta Eguna ere.
Biztanleriaren arabe-

ran, Zugarramurdi omen
da diru-zor haundiena

duen herrietako bat.
Baina kultura mailatik
begiratuz, herri abera -
tsenetako bat izanen
gara, seguraski. 

KULTURA � MUSIKA, ANTZERKI, DANTZA ETA BERTZE HAINBAT EMANALDIREN LEKUKOAK

Gisa guztietako ikuskizunen
agertoki dira lezeak eta museoa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lezeetan emanaldi ikusgarriak eskaintzen dira urte osoan.

TTIPI-TTAPA
Fundagro Funda-

zioak Baztan aldeko
langile eta langabe-
tuendako turismoa-
rekin zerikusia duten
ikastaroak eskainiko
ditu doan Arizkune-
nea Kultur Etxean.
Azaroaren 2, 3, 8,

9 eta 10ean, Produk-
tu turistikoen komer -
tzializazioa eta sal-
menta ikastaroa es-
kainiko dute, 15:30e -
tik 19:30era (20 ordu-
ko ikastaroa).
Landetxeen ku-

deaketa ikastaroa es-
kainiko dute urriaren
13, 14, 16, 17, 20, 21,
23, 24, 27 eta 29an,
15:30etik 19:30era.
I zen  ema tea

666615761 telefono-
an edo noeliasam-
pedro@gmail.com
helbide elektronikora
idatziz egin daiteke.

Diana Iniestak
erakusketa
Bertizen

TTIPI-TTAPA
Diana Iniestak ‘Ne-

gua New Yorken’ olio-
pintura erakusketa
ireki du Bertiz Natur
Parkean. Urriaren
2an, astelehenean,
ireki zituen ateak eta
azaroaren 6ra bitarte,
goizez (10:30et ik
13:30era) zein arra -
tsaldez (16:00etatik
17:30era), esku zaba-
lik hartuko ditu bisi-
tariak. NewYorken
egindako lanetan, le-
hen aldiz erretratuak
ere margotu ditu.

KULTURA

Turismoarekin
zerikusia
duten kurtsoak
Arizkunenean

BAZTAN

ARGAZKIA: JOSBINE

Kataluniako herriarekin elkartasuna
Alde guztietan bezala, hemen ere interes haundiarekin segitu da Kataluniako
afera, eta toki auntzetan bezala ere, urriaren 1eko gauean eltze eta zartagine-
kin burrunba egin zen plazan, hainbat katalanek hartutako zafraldien protesta
gisa.
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220 ikasle eta
23 irakasle
badira

Pierre BASTRES
Badu bulta bat erai-

kia izan dela St Chris-
topphe lizeo teknikoa,
hastapenean laboran-
tzari lotutako ofizioak
gazteei irakasteko.
Geroztik ainitz alda-

tu da, eta geroz eta  ikas-
kuntza mota gehiago
pro posatzen dizkiete
gazteei zein helduei:
- Gazteentzat: Batxi -

le rra erdiesteko klasee-
tarik Batxiler eta 3.mai-
larat, arrain-hazkuntza

eta natura kudeaketa
nagusiki.
- Helduentzat ikasta -

ro bereziagoak eta labu -
rragoak ofizio batean
ezpezializatzeko: erle-
gintza, aquaponia (lan-
dareek egindako ur gar-
bitze naturala), spiruli-
na (proteinaz aberatsa)
algaren ekoizpena…
Benoît Verdenal zu-

zendariak gero ederra
ikusten du bere eskola-
rentzat: «Orain dela 6
urte, 140 haur baizik ez
ziren orotarat, gaur 220
ikasle eta 23 irakasle
badirelarik. Oraino lan
ainitz badugu egiteko,
baina haizea gure alde

dugu, iduriz gure pro-
gramak lan munduari
egokituak dire, eta gu-
re formakuntzak hau-
rrek preziatzen dituzte.
Gure erroak azkartuta,
eskolako ateak heduei
ere irekitzen dizkiegu.
Hala nola, erlegintzako
ikastaro luze eta osoa
sortu genuen joan den
urtean, eta aurtengoz
berriz egitea erdietsi du-
gu. 
Formakun tza horri

esker, nahi duenak er-
leak hazteko en presa
sortzeko dretxoa du».
Jakitate eta teknika izi-
garri handiko ikastaro-
ak sortzeko egitasmua

du Verdenal Jaunak, An-
geluko zietza fakulta-
tearekin batera. Heldu
den urterako, helburua
hauxe da: «jakin deza-
gun teknologia berri-
berria eta izigarri balio-
sa sortu dute berrikitan
zientifikoek: azienden
ungarriz algak ekoiz tea.
Beraz, hau egiteko ja-
kitate izaiteko teknika-
lariak nahi genituzke for-
matu. 
Hor tzez eta haginez

ari gara  hebururat helt-
zeko, zoragarria litzake
Senperen hau bezala-
ko ikastaro zorrotza eta
aintzinatua egitea. Tek-
nologia honi esker, ai-

se gu ttiago kutsatzen
da. Teknologiaz aparte, 
Gainera, bertze es-

kualdeei eta munduari
zabaldu nahi diogu St
Christo phe: hemendik
hurbil trukaketak anto-
latzen ditugu Mutriku
edo Zizurkilko ikaslee-
kin. Afri kako Togo, Be-
nin eta Marokorekin ere
jakitate, gaitasun eta
pertsonen trukaketak ari
gara garatzen, batez ere
a rrain-hazkuntzetaz.
Gauz arras interesan-

teak eta goiko-gaitasu-
nak badirela gure esku-
aldean  ikus daiteke, na-
hiz eta ba tzuetan ber-
tako jendea ohartu ez».

SENPERE

IRAKASKUNTZA � GAZTE NAHIZ HELDUENTZAT

Bertze ikasturte
emankorra
espero dute 
Saint Christophe
lizeoan ARGAZKIA: PIERRE BASTRES

Saint Christophe lizeoko atarian zonbait ikasle eta irakasle.



44 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 6965 zk.

2017.10.19

SARA

Herriko
jatetxeek usoa
proposatzen
dute beraien
menuetan
urriaren 15etik
goiti

Joana GERENDIAIN
Urtero bezala, uso-

tegietan ihizia hasten
dela eta, Sarako herri-
ko jatetxeek beraien
menuetan usoa propo-
satuko dute, urriaren 15 -
etik goiti hain zuzen.
Urriaren 23tik 29ra,
Usoaren Astea antola-
tua da eta horren karie-
tara ekitaldi frango ira-
ganen dira. Urriaren
23an, esku huska pilo-
ta partida bat jokatuko
dute plazan arra tsal -
deko 6etan, hilaren 24an
Zazpiak Bat taldearen
haurren dantza ikusga -
rria arratsaldeko 6etan,
25 eta 27an usotegiak
eta 26an eliza bisita tzen
ahalko dira izena ema-
nez turismo bulegoan,
27an  a r ra tsa ldeko
4:30an usaiako mer -

katua eta 7etan Erlaun -
tza abesbatzaren kon -
tzertua elizan. 
Aste osoan Usoak

sarean era kusketa ikus-
ten ahalko da turismo
bulegoan.

Pastiza salmenta
Omiasaindu egunez,

Zazpiak Bat dantza el-
karteak pastiza salmen-

ta bat eginen du plazan,
goizeko 9etatik goiti.

Eskubaloi eta
errugbi emaitzak
Urriaren 1ean, esku-

baloian, Sarako Urtxin -
txak 11 urte azpikoek
20-11 galdu dute, se-
nior neskek ere galdu
33-24, eta mutikoek ere
galdu, 33-17. 13 urte

azpikoek, aldiz, 33-15
irabazi dute, 15 urte
azpikoek 29-24 eta 18
urte azpikoek 19-13.

Errugbilariek  nahiko
ongi hasi dute sasoia,
Sauveterren kontra 31-
6 galdu ondoren, beste
bi matxak errazki iraba-
zi dituzte 55-3 Amou-
ren kontra eta 22-6 La-
batuten kontra.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 23TIK 29RA

Ekitaldi frango iraganen dira
Usoaren Astearen karietara

ARGAZKIA: JOANA GERENDIAIN

Eguzki alde, Sarako baratze mandala
Urriaren 29an, igande gauez, Menditarrak Bankako gizon abesbatzak kantal-
di bat emanen du elizan. Kantaldia arratseko 7etan hasiko da.

TTIPI-TTAPA
Baztango Hazitik

Hozie eta Jo ala Jo
elkarteek Donaixtiko
Eztigar kooperatibat
ibilaldia antolatu du-
te azaroaren 4an.
Kooperatiba Baxe-
nafartarrean sagarra-
ren eratorriak lantzen
dituzte: sagardoa, sa-
gar-zukua, sagar-
ozpina, konpota…
Eta inguruko baserri-
en produkzio eta
erren ten dibertsifika-
zioarako garrantzi -
tsua da. 
Gaur egun koope-

ratiban bi langile ari
dira eta hogeita ha-
mar bazkide ditu. Ibi-
laldia antolatu duten
elkarteen ustez ho -
rrelako proiektuak to-
kiko ekonomia indar -
tzeko interesgarriak
dira eta Baztanerako
aski esperientzia era-
bilgarria izaten ahal
da.  Donaixtiko ibilal-
dia azaroaren 4rako
antolatu dute. Elizon-
doko plazatik larun-
bat goizeko 9:30ean
abiatuko dira eta bi-
sitaldia 10:30ean ha-
siko dute. Izena hazi-
tikhozie1@gmail.com
helbide elektronikoan
eman behar da.  
Bertze tokietako

esperientzia ekono-
mikoak ezagutzeko
nahiarekin iaz tenore
bere tsuan Irunberri-
ko Josenearat ibilal-
di arrakastatsua an-
tolatu zuen Hazitik
Hozie elkarteak.

NEKAZARITZA

Donaixtiko
Eztigar 
kooperatiba
ezagutzeko
bidaia antolatu
dute Baztandik

GIZARTEA



Sinestuna izan edo ez, azaroaren 1a egun be-
rezia izaten da gure agendan. Eliza Katolikoak
Santu Guztien Eguna ospatzen du, hildakoak
gogoratzeko eguna. Bistakoa da, gaur egun,
ez dela garai bateko jende kopururik biltzen
elizetan baina, hainbat ohiturek indarrean di-
raute: hilerrira loreak eraman, familiako baz-
kariak egin… gugandik urrun dauden horiek,
hurbilago sentitzeko eguna da: maite ditugu-
nak gogoan izatekoa.

Azaroak 1
SANTU GUZTIEN
EGUNA
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Hilerriak usain eta kolorez janzten dira azaroko lehenbiziko egunean. Lore
freskoak eskuetan,  urte osoan adina jendek egiten du hilerrira bisita ordu
gutxi batzuetan. Hilerriak ez dira lore- sortak agertzen diren toki bakarrak:
hilobiratu  ordez, hildakoa erraustea erabakitzen dutenak geroz eta gehia-
go direnez, lore-sorta hauek errau tsak banatutako tokira eramateko ohitu-
ra  zabaltzen ari da.



Petalo 
bakoitzean,
maitasun 
keinu bat
Loradenda eta haztegietan atsedenik gabe ari
 dira lanean Santu Guztien Egunerako. Mota guz-
tietako eskariak izaten dituzte eta guztiei eran -
tzuteko milaka lore eduki behar dituzte prest; be-
zero bakoitzaren nahietara ahalik eta hobekien
egokitzeko.

Krabelinak, krisantemoak eta liliumak izaten  dira
gehien saltzen direnak, batez ere zuri-gorriak.
Lore dotoreak dira eta denbora dezentean fres-
ko mantentzen dira. Horiekin batera, arrosak eta
margaritak ere aunitzek aukeratzen dituzte, lo-
re-sorta benetan ederrak osatuz. 

Ez dira aukera bakarra, azken urteetan geroz eta
gehiago ari dira eta zabaltzen lore-sorta pertso-
nalizatuak. Gure gustuak, hildakoarenak… kon-
tuan hartuta egiten dira eta hori dela eta, urtetik
urtera kolore deigarriagoak erabiltzen dira: mo-
rea, fuksia, arrosa, horia… 

Lore-sorta klasiko edo berritzaileenei elementu
berderen bat gehitzea ere gomendatzen dute,
konposizioak itxura osatuagoa lortzeko: hostoak,
iratzeak, kamelia adarrak…

Lore-sorta edo landareekin batera, jarriko diren
euskarri edo ontziak ere badu garrantzia. Lore
fresko hauek ez direnez oso maiz ureztatzen, on -
tzia bera urez betea egotea komeni da. Bestela,
loradendetan saltzen dituzten mossi esponjak ere
oso egokiak dira, hezetasuna mantendu eta lo-
reari tente eusten dietelako.
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JUAN PEDRO MORANTE

Harria lehengai eta eskuak lanabes

Hemezortzi urterekin hasi zen Juan Pedro Morante harriarekin lanean eta 1991.
urteaz geroztik Bera eta Endarlatsa artean du lantokia: «Saran ikasi nuen lanbidea,
bertan aritu nintzen lanean 28 urte bete nituen arte. Orduan Berara etorri eta nire
kasara jartzea erabaki nuen». Bi lagunek ireki zuten Antzuzelai enpresa eta «pix-
kanaka hazten joan gara. Jende gehiago kontratatu dugu, makineria berria ero-
si…». Harri naturala lantzen dute: «kareharria, Larungo harria, Baztango harri-go-
rria…» eta mota guztietako harrilanak egiten dituzte: «etxe eta igerilekuen estal-
durak eta apaingarriak, lorategiak, tximinien dekorazioa, armarriak, grabatuak eta
hilerrietarako gauzak».

Azaroaren 1a dela eta, lan aunitz izan dute azken asteetan: «nabari da jendeak
santu guztien egunerako txukundu nahi izaten dituela bere senide eta lagunen hi-
lobiak. Mota honetako lan eskaria igo egiten da sasoi honetan». Dena den, aitortu
digunez, halakoetan ez dute inprobisaziorako tarte handiegirik izaten: «gurutze edo
hilarriak egiten ditugu gehienetan eta herri bakoitzak dituen arauak kontuan har-
tu behar izaten dira. Hori bai, pieza bakoitza bakarra izaten da. Makineria harria
xehatzeko soilik erabiltzen dugu, bertze guztia eskulana da». Merkatuari dagokio-
nez, inguruan zertxobait lantzen badute ere, batez ere iparraldeko hilerrietan ari-
tzen dira: «harri naturala gehiago lantzen da bertan. Gure eskualdean hilerriek ber-
tze estetika bat dute».

«Artisauen lana ez dago behar bezala baloratua.
Garestia dela erraten dute batzuk, 

ez dute ikusten pieza bakoitzaren gibelean 
ordu askoko lana dagoela».

Eguneko zapore gozoa...
Mokadu goxorik gabe ez da ospakizunik izaten
eta azaroaren 1arekin lotuta, santu-hezurrei eta
haize kruxpetei buruz solastu behar da ezinber-
tzean. Sasoiko gozokiak dira, aunitzek data ho-
rietan bakarrik jaten dituztenak. Eskualdeko go-
zotegietan eskaintza zabala izaten da: krema, txo-
kolate edo esne-gainez betetako haize-kruxpe-
tak; marmelada, txokolate edo aingeru-adatsez
betetako santu-hezurrak… Gustukoetan auke-
ratu, kosk egin eta gozatu!

«Harria maite 
nuelako  
hasi nintzen  
langintza  honetan»
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HERIOTZAK
MMaarriiaa JJoosseeffaa GGaammoonn RReemmeenntteeggii,
Arantzakoa, irailaren 27an, 66 urte.
AAnnaassttaassiiaa MMiittxxeelleennaa AAggeerr rreebbeerree,
Amaiurkoa, urriaren 1ean, 92 urte.
FFeelliissaa SSaallaabbuurruu IIrruunnggaarraaii, Erratzu-
koa, urriaren 2an, 93 urte.
VViicceennttee HHuuaarrttee MMeennddiibbuurruu, Zigakoa,
urriaren 6an, 77 urte.
EEuurreebbiioo EEttxxeebbeerree IInnddaa, Amaiurkoa,
urriaren 6an, 86 urte.
JJuulliiaann CCaarrnneerroo LLeeddoo, Berakoa, urria-
ren 9an, 72 urte.
MMiillaaggrrooss TTxxooppeerreennaa AAggaarraa, Lesaka-
koa, urriaren 9an, 86 urte.

LLoorreennaa AArrrroossaammeennaa CCaassssiimmiirroo, Etxa-
larkoa, urriaren 3an, Etxalarkoa
LLaauurraa AArrrroossaammeennaa CCaassssiimmiirroo, Etxa-
larkoa, urriaren 3an, Etxalarkoa
IIzzaarroo MMaarriinn BBeerrrruueettaa, Etxalarkoa, irai-
laren 22an.

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

SORTZEAKEZKONTZAK
CCrriissttiiaann CCaammiilloo HHeennaaoo IIssaazzaa eta GGii--
sseellee MMaannuueellaa SSaallaazzaarr GGiirraallddoo,, Elgo-
rriagakoak Donamarian urriaren 3an.
FFrraanncciissccoo JJaavviieerr GGaallaarrddii SSaaggaarrddiiaa
eta MMaarriiaa AArriizztteeggii IIggooaa, Oiartzun eta
Lesakakoa irailaren 30ean.

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

.

Xan INDART BELLO
2017ko abuztuaren 23an Zugarramurdin

Aita, zinen beti bertsoak, pilota, belaiak,
azienda, familia, lagunak buruan, 

irria ahoan, baita ere. Begietan oroipen
hau gordeko dugu betikoz gure bihotzetan.

ZURE FAMILIA

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan, 2009ko urriaren 20an

VIII. URTEURRENA

Udazkeneko hostoen antzera joan zinen
eta gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizi garen artean,
ez zaitugu ahaztuko.

ASKO MAITE ZAITUGU

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA
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Zigako Joxean
Etxeberria eta
Berako Oihan
Larretxea, aldiz,
kanpoan
gelditu dira

TTIPI-TTAPA
Arostegiko Julen Ka-

ñamaresek irabazi zu-
en urriaren 7an Azpei-
tiko Izarraitz pilotaleku-
an jokatu zen Euskal
Herriko bigarren maila-
ko aizkora txapelketa-
ren kanporaketan. Be-
rekin batera, Mieltxo
Mindegia zubietarrak,
Ruben Saralegi leitza -
rrak eta Mugertza III.a,
Mu j i ka  e ta  Za ldua
gipuzkoa rrek lortu zu-
ten urriaren 29an Azkoi-
tian jokatuko den fina-
lerako txartela.

Hiru kana-erdiko eta
oinbiko eta 60 ontzako
enbor bana mozteko 14
minutu eta 50 segundo
behar izan zituen Kaña-
mares III.ak. Mieltxo
Mindegiak bost segun-
do gehiago behar izan

zituen (14:55); Aratz Mu-
gertza izan zen hiruga -
rren (15:01), Mujika lau-
garren (15:03), Zaldua
bosgarren (15:16.56) eta
Ruben Saralegi seiga -
rren (15:16.68). Beraz,
sei lehenbizikoak minu-

tu erdiaren barrenean
sartu ziren eta horrek
erakusten du lehia es-
tua izan daitekeela hi-
laren 29ko finalean.
Lehia horretatik kan-

po gelditu ziren Zigako
Joxean  E txeber r ia

(15:41), Oier Kañama-
res (16:27), Arkaitz Jau-
regi (17:04) eta Oihan
Larretxea beratarra
(18:01). Arazo fisikoak
direla eta, Arria V.a ez
zen aritu Azpeitian.
Ander Erasun aurtiz -

tarra eta Floren Naza-
bal eta Aitor Seno siain
hirugarren mailara jau -
tsi ko dira datorren ur-
tean.

HERRI KIROLAK � EUSKAL HERRIKO BIGARREN MAILAKO AIZKORA TXAPELKETAREN FINALA URRIAREN 29AN

Mieltxo Mindegia eta Ruben Saralegi
Azkoitiko finalean izanen dira

ARGAZKIA: IBON ERRAZU
Urriko azken igandeko Azkoitiko finalean ariko diren sei aizkolariak.

AIZKORA � NAFARROAKO 2. MAILAKO TXAPELKETAKO FINALA

Oier Kañamaresek jantzi
du txapela Igantzin
Txapeldunorde
izan zen Ruben
Saralegi
leitzarrarekin
batera lehen
mailan ariko da
datorren urtean

TTIPI-TTAPA | IGANTZI
Nafarroako bigarren

mailako aizkora txapel-
ketaren finala jokatu zen
irailaren 30ean Igantzi-
ko udal pilotalekuan.

Arostegiko Oier Kaña -
ma res suertatu zen
txapeldun eta Eneko Sa-
ralegi leitzarra bigarren.
Biak lehen mailan ariko
dira datorren urtean.
Oier Kañamaresek

17 minutu eta 36 segun-
do behar izan zituen bi
kana-erdiko, bi 60 on -
tzako eta oinbiko bat
mozteko. Bigarren izan
zen Eneko Saralegik 14
segundo gehiago behar
izan zituen (17:50). Hi-
rugarren izan zen Do -
rraoko Iban Resano ere

ez zuten urrun izan
(18:05).
Laugarren postuan

Etxarri Aranazko Goize-
der Beltza sailkatu zen
(19:02) eta bosgarren
Beintza-Labaiengo Jon
Telletxea (19:13).

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Saralegi, Kañamares eta Resano, Igantziko podiumean.

SAILKAPENA
1 J.Kañamares14:50

2 M.Mindegia 14:55

3 A.Mugertza 15:01

4 Mujika 15:03

5 Zaldua 15:16

6 R.Saralegi 15:16

7 J. Etxeberria 15:41

8 O.Kañamares 16:27

9 A. Jauregi 17:04

10 O. Larretxea 18:01

SAILKAPENA
1 O.Kañamares17:36

2 E.Saralegi 17:50

3 Iban Resano 18:05

4 G. Beltza 19:02

5 Jon Telletxea 19:13



ATLETISMOA � URRIAREN 21EAN BERAN

Lizuniagako XXXVII. Igoera
antolatu du Gure Txokoak
4,9 kilometroko
ibilbidea
osatuko dute
korrikalariek

TTIPI-TTAPA | BERA
Gure Txokoa Elkar-

teak antolatutako Lizu-
niagako Igoeraren 37.
edizioa eginen da urria-
ren 21ean, larunbatean
17 :00e tan  has i t a .
15:30ean hasita ttikie-
nak ibiliko dira lasterka
Berako karriketan.
Gure Txokoa Elkar-

teak 1980. urtean anto-
latu zuen lehen aldiz pro-
ba hau eta orduz ge-
roztik 1984an bakarrik
gelditu da egin gabe.
Eztegara pilotaleku-

tik abiatuta Lizuniaga-
ko gaineraino, 4,9 kilo-
metroko ibilbidea osa-
tuko dute korrikalariek. 

25 urtez Peio Gari-
nen esku egon zen pro-
baren errekorra, 1982an
egindako 16:13ko den-
borarekin. 2008. urtean
Huarten bizi zen Abdel-
feltah Louajari marokoa -
rrak 16:01tan utzi zuen
marka.

Emakumezkoetan
Maika Ariztegi iturenda -
rraren eskutan dago
erre korra, 1995ean
egindako 20:18rekin,
Mari Martirenak 1988an
egindako marka baino
segundo bat guttiago. 
Izen-ematea dagoe-

neko irekia dago kirol-
probak.com web orri-
an. Emailez eta whats -
appez ere apuntatzen
ahal da, guretxokoa.li-
zuniaga@gmail.cometa
626309438ra idatziz.
Prezioa 5 euro eta 10
eu  ro karrera egunean. 
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ARTXIBOKO ARGAZKIA

Batista Telletxeak (ezkerrean, iaz), orain arteko proba guztietan parte hartu du.

TXIRRINDULARITZA � IRAILAREN 23 ETA 24AN 

Asier Valverde
hirugarren
Madril-Lisboa
lasterketan
Hirukote misto
kategorian,
Basandere
Tracks taldean

TTIPI-TTAPA
Irailaren 23an eta

24an egindako Madril-

Lisboa Non Stop bizi -
kleta lasterketan hiru-
kote misto kategorian
hirugarren sailkatu zen
Asier Valverde berata -
rra, Erkuden Almagro
(huartearra) eta Iñaki
Nieto (urrotztarra) lagun
zituela, Tracks Basan-
dere taldea osatuz.

Taldekideek 793 ki-
lometro egin behar zi-
tuzten erreleboka, 10
etapatan banatuak,

egun eta gauez gelditu
gabe eta inongo kanpo
laguntzarik gabe. 
Tracks Basandere

taldeak 45 ordu, 57 mi-
nutu eta 41 segundo be-
har izan zituen lasterke-
ta burutzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Basandere Tracks taldea, Lisboako podiumaren hirugarren koxkan (eskuinean).

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erre -

ka Elkarteak antola-
tutako Malerrekako
XVI. eskuz binakako
pilota txapelketan
izen-emateko epea
zabaldu dute urriaren
31 arte. Heldu den ur-
teko urtarrilaren erdi-
aldera hasita, zazpi
kategoriatan banatu-
ak ariko dira pilotari-
ak: benjaminak, ale-
binak, infantilak, ka-
deteak, jubenilak, bi-
garren mailako senio -
rrak eta senior elite. 
Kanporaketa mo-

duan jokatuko da txa-
pelketa eta finalak
otsai laren 24an joka-
tuko direla aurreikusi
dute antolatzaileek.
Izen-ematea posta
elektroniko bidez egin
da i teke (salaae@
gmail.com).

PILOTA

Malerrekako
txapelketarako
izen-emateko
epea zabalik
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ZUBIETA | 2017.10.20
Landa eremuko emakumeak gogoan
hitzaldia

Malerrekako Mankomunitateko preben -
tzio batzordeak antolatuta, Zaintzatik bi-
zitzaren sostegurahitzaldia eskainiko du
Emagin elkarteak urriaren 20an, 19:00etan
Zubietako eskolan.

Solasaldiak

ARIZKUN | 2017.10.21
XVIII. Kirikoketa besta eginen dute
urriaren 21ean

Bertze urte batez, XVIII. mendeko dola-
retxean sagardogintza erakustaldia es-
kainiko dute 11:00etatik aitzinera, eta
horrez gain, besta luzatzeko ekitaldi gehia -
go ere izanen dira.

Ospakizunak 

LEITZA | 2017.10.29
Mikologialdia antolatu dute Leitzan
hamargarren urtez 

Mikologiaren inguruan egitarau ederra osatu
dute urriaren 25etik 29ra Leitzan: hitzaldia,
onddo eta zizak biltzera irteera, bildutakoen
eta hau rren lanen era kusketa, tailerrak,
pintxoak das ta tzeko aukera...

Ospakizunak

urriak 19 - azaroak 2
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Solasaldiak
DONEZTEBE
Paula Casaresen hitzaldia

Urriaren 19an No sabemos
(bien) euskera, ¿como les
ayudaremos? guraso erdaldu-
nendako. 15:00etan institutu-
ko liburutegian.

ZUBIETA
‘Zaintzatik bizitzaren
sostengura’

Urriaren 20an 19:00etan
 eskolan.

BERA
Jakoba Errekondoren
liburuaren aurkezpena

Urriaren 21ean 11:30ean
 Beralandetan.

LEITZA
‘Mikologiaren inguruko
oinarrizko ezagutza’ hizpide

Urriaren 25eanMikel 
Illarregiren eskutik.

LESAKA
‘Bertso doinuak eta kantaera’
Urriaren 20an 17:30ean Ha -
rriondoan Eñaut Agirrerekin.

‘Bizkaiko labe garaien itxiera’
hizpide Xabier Barrutiarekin

Urriaren 27an Burdinaren
Mar txaren 25. urteurrenaren
harira, Harriondoan (19:00).

Francisco Javier Irazokiren
liburuaren aurkezpena

Urriaren 28an Ciento noventa
espejos liburuaz, 19:00etan
udaletxeko batzar aretoan.

Erakusketak
ELIZONDO
‘Bigarren mailako
errefuxiatuak’ Arizkunenean

Urriaren 16tik 31ra Antonio
Ruizen argazki erakusketa.

BERA
Argazki erakusketa

Urriaren 21ean eta 22an Ro-
sa eta Totono Errandonearen
eskutik, Labiaga Ikastolan.

Asier Gogortzaren erakusketa

Urriaren 28an eta 29an.

LESAKA
Burdinaren Martxaren 
25. urteurrena gogoan
Urriaren 27tik 29ra
Harriondoa Kultur Etxean. 

BERTIZ
‘New Yorketik Erratzura’ Diana
Iniestaren margo erakusketa
Azaroaren 6ra arte Bertizko
Natur Parkean.

Tailerrak
ELIZONDO
‘Landa-etxeen kudeaketa’
ikastaroa dohainik

Urriaren 23tik azaroaren
6ra. Izena: 666 615761 edo
noeliasampedro@gmail.com.

BERA
Txotxongilo tailerra
Urriaren 21ean 18:30ean 
Labiaga Ikastolan.
Jostun tailerra
Urriaren 27an.

LEITZA
‘Nola antolatu zure agiriak
zerga-betebeharrak betetzeko’
Urriaren 23an autonomo eta
enpresa ttikientzako. Informa-
zioa: 617 609 328 edo mendi
alde@cederna.es (10:00-
14:00).

PROPOSAMENA

ARANTZA
Baserritarren Egunaren
22. edizioa azaroaren 1ean 
Bertze urte batez, Baserrita -
rren Eguna antolatu du Ekai -
tza Elkarteak azaroaren 1era-
ko. Aurten 22. aldiz, plazan
eta frontoian he rrita rrek eu-
ren produktuak, neka zal tres-
nak, eskulanak, aziendak...
ikusgai edota salgai paratu-
ko dituzte. Ho rrez gain, gazta
eta ahari lehiake tak ere egi-
nen dituzte. Aitzine ko egu-
netan ere ekitaldi gehiago
izanen dituzte Aran tzan, Kul-
tur Egunak izanen direlakoz.
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Antzerkiak
ELGORRIAGA
‘Pepa eta Kutxo’ Kultur Etxean

Urriaren 21ean 18:00etan.

ARANTZA
‘Putinen guardasola’

Urriaren 29an Inazio Tolosa
eta Ramon Agirrerekin (19:00). 

BERA
XIX. Kafe-antzerki zikloa
Azaroaren 3an Gilkitxarro
 taldearen Morbus Operandi
22:00etan Kataku ostatuan.

Ipuin-kontalariak
ARANTZA
Amaia Elizagoienen eskutik

Azaroaren 1ean Ameli ipuin-
kontalaria, 17:00etan eskolan. 

Kontzertuak
ELIZONDO
Folk ametsetan

Urriaren 22anMaria Desbor-
des 19:00etan Arizkunenean.
Urriaren 29anMartina Quiere
Bailar herri gabeko folk apatri-
da, 19:00etan Arizkunenean.
Azaroaren 5ean Elfentahal,
Maite Itoiz eta John Kellyre-
kin, 19:00etan Arizkunenean.

Xutik eta Gabezin taldeak
Urriaren 21ean Lur Aretoan,
23:30etik aitzinera.

SARA
Menditarrak abesbatza elizan
Urriaren 29an 21:00etan.

BERA
Esloveniako abesbatza

Urriaren 31n Carnice
20:00etan Kultur Etxean.

Ikuskizunak
BERA
Soinu, dantza eta kanta
emanaldi berezia

Urriaren 20an 22:00etan
 Herriko Etxeko plazan. 

‘Peter Punk’ haurrentzako

Urriaren 29an 17:00etan 
Kultur Etxean.

ARANTZA
‘Baga, biga, higa’

Urriaren 28an Eñaut Elorrieta
eta Mikel Markezekin (20:00). 

LESAKA
Itoitzen ‘Urpeko ipuinak’

Urriaren 28an Harriondoan
17:30ean.

Ospakizunak
ARIZKUN
Kirikoketa besta

Urriaren 21ean.

GOIZUETA
Umore Ona Elkartearen Eguna

Urriaren 21ean eta 22an.

BERA
Lurraren Eguna

Urriaren 22an.

SARA
Usoaren Astea

Urriaren 23tik 29ra.

LEITZA
Mikologialdia

Urriaren 25etik 29ra.

Azokak
SARA
Ekoizleen azoka

Larunbatetan 08:00etatik
13:00etara frontoian.

ELIZONDO
Feriak

Urriaren 27an eta 28an.

ARANTZA
Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean.

Mendi ateraldiak
LEITZA
Onddo eta zizak biltzea
Mendibil Mendi Taldearekin

Urriaren 28an 09:30ean 
plazatik abiatuta.

BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Azaroaren 5ean Elizondo-
Egozkue-Elizondo (08:00).

Oraindik bere burua aurkezten «arras ongi ez dakien»
baztandarra da Xabi Torres. Oraingoz Tolosan bizi ba-
da ere, bere izen eta izana «Baztango bazter miresga -

rriek eskaintzen» diotela aitortu digu. Halere, Baztani he -
rrigintzarako eta eraldaketarako grina «guztiongan» piztea fal-
ta zaiola uste du. «Denbora dastatzea eta bazterrak nahas-
tea» ditu zaletasun, eta «dena nahi baino gutiago» egiten ba-
du ere, ahal duen guztietan bi zaletasunok «marrazketa, ira-
kurketa edo musikarekin» uztartzen saiatzen da. «Bakarrik edo
lagun batekin, oinez zein lasterka, bizikletaz edo eskiz» men-
dira joatea ere gustatzen zaio,  berarentzat inguruko toki po-
litenak «Itxusiko harriak eta mi-
netako xokoa» omen dira. Men-
di tontorrera igo delarik, «patata
tortila eta sagardoarekin» gosa-
ri ederra egiten du. Sagarra ja-
tea baino «edan eta jotzea»
nahiago  du, hortaz, Kirikoketa
egunera begira dago jada: «Jo
ala Jo Kultur taldearentzat eta
auzolanean aritzen diren lagu-
nendako aste batzuk lehenago
hasten da». Azken egunean, aurtengoan urriaren 21ean, la-
naren eta musika tresna arkaikoenaren arteko loturaren oroi-
men historikoa egiten da. Izan ere, «hemen talde lanen bu-
kaeran bizkar bestak egiten ziren eta egiten dira. Sagar jole-
en kasuan lanak akitu ondotik, etxeko larrainean bildu eta
pats-oholetan mazekin joz joko erritmikoak errepikatzen zi-
tuzten, asmo musikalez». Aukera aparta omen da Gamioxa -
rrera hurbildu eta «martxan den dolare barroko bakarra ikusi
eta leiho batetik begiratuz erregimen zaharra irauli zen garaian 
sentitzeko». Egun osoko egitarau zabala du prestatuta Jo ala
Jo kultur taldeak, «sagardogintza zaharraren erakustaldia eta
Kirikoketa jotzea, erraldoiak, artisauak, bazkari herrikoia, txa-
laparta emanaldi bereziak eta kontzertuak». Zortea izanez ge-
ro, «sorpresatxoren bat» ere izanen dela aurreratu digu, «zen-
bait herrialdetako bisitariak izanen ditugu». Kontuz ibili, sa-
gardo  gehiegi edanez gero sagarrak Kirikoketaren erritmora
jotzea zail gerta daiteke eta!

«Denbora dastatzea eta bazterrak
nahastea ditut zaletasun»

Nire aukera

Xabi TORRES
Jo ala Jo kultur taldeko kidea

«Kirikoketa sortu
zen testuingurua
ezagutzeko auke-
ra izanen da urria-
ren 21ean, besta
ederrenetakoan
murgildurik».
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Lehen aldiz
emakumeen ekipoa

dari laguntzaile bezala.
�618 153089.
Adinekoak zaintzen es-
perientzia handiko ema-
kumea lan bila. Adine-
koak zaintzeko lan bila
edo sukaldari laguntzai-
le bezala ere bai. �629
016347.

Emakume euskalduna
lan bila. Etxeko lanak egi-
ten, haurrak edo adine-
koak zaintzen ariko litza-
teke. Bera eta Lesaka in -
guruan. �678 903294.
Adinekoak edota hau rrak
zaintzen eta garbiketa
lanetarako lan bila. Es-
perientzia zainketan bai-
ta garbiketan ere. Inter-
na bezala lan egiteko
prest. �602 895536.

MOTORRAK
salerosketak

Remolkea salgai: 2,40 x
1,40 x 1,55 neurriekin, gi-
beleko atea alde batera
eta behiti irekitzen dena,
bazterreko ate ttikia eta
kapota goratzen dena.
750 kilorendako homolo -
gatua, berri-berria beza-
la. �948 581039 / 606
835505.

Ford Mondeo TDCI sal-
gai. 51.000 km errealak,
kontzesionario ofiziale-
an. 2011koa eta extra po-
sible guztiekin: argi-,
aparkatzeko- eta ur-sen -

2 bainugela eta 2 balkoi
baditu. �647 784276.

BERA. Pisua errentan
emateko. Guztiz eraberri -
tua. Hiru logela, egonge -
la, sukaldea eta komun
bat. Berogailua gasare-
kin, balkoi haundia. Mo -
blez tatua. Hirugarren pi-
suan, Berako BBV ondo-
an. �660 381087.

BERA. Itzea karrikan
apartamentua errentan
emateko. �609 973306.

ZUGARRAMURDI.
Apar tamentu ttiki bat
erren tan emateko. Par -
tzela eta baratzearekin.
�659 849570. 

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONOSTIA. Bi garaje
mar ra  sa lga i .  � 678
855056.
LESAKA. Herriko plazan
garajea errentan emate-
ko. �675 714360.

perientzia handiko gizo-
na adinekoak zaintze-
ko lan bila. Hezkuntza
berezian formakuntza,
baita fisioterapian ere.
�612 421818.
Ostalaritzan esperientzia
handia duen emakumea
lan bila. Ostalaritzan ur-
te aunitz aritua, hainbat
postutan.Negozioen ku-
deaketan ere ibilitakoa.
Edozein lan egiteko prest.
Kotxeko karneta eta
kotxea duena. �646
330956.
Adinekoak edota hau rrak
zaintzen, garbiketa lane-
tan edo sukaldari lagun -
tzaile bezala lan eginen
nuke goizez. Hau rrak
zain tzen esperien tzia. Gi-
dabaimena eta kotxea
duena. �608 371643.

BAZTAN. Adinekoak
zain tzen, garbiketa lane-
tan edo sukaldari lagun -
tzaile bezala aritzeko lan
bila. Esperientzia sukal-

LANA
eskaintzak

BERA. Jatetxe batean es-
perientzia pixka bat ba-
duen zerbitzaria behar da
lanean aritzeko. �617
723475.

BERA. Kataku ostatuan,
sukaldean lan egiteko
pertsona bat behar dugu.
Interesatuek deitu edo
idatzi �617 489765.

LESAKA. Kafetegi bate-
an egun erdiz aritzeko lan-
gilea behar dugu. Bidali
cur r icu luma:  m.eva
ogi@gmail.com.
BERA. Ibardinen zerbi -
tzaria eta supermerkatu-
an aritzeko langilea behar
dira, frantsesa dakitenak.
Bidali curriculumak beo-
laetxea@gmail.com-era
edo deitu: �948 630709.

LANA
eskariak

Adinekoak zaintzen es-

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 55.000
euro. �646 774117.

ITUREN. Neurri desber-
dinetako apartamentuak
hagitz prezio interesga -
rrian salgai. �948 451337
/ 667 275013.

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

BERA. Errekalde gaine-
an 2. solairuan pisua
erren tan emateko. Sukal-
dea, egongela, 4 logela,

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
1,240€ kiloa. 

Zerramak:
0,630 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/k Kanal 
Extra 4,35 
1.koa 4,13
2.koa 3,93
Urruxak: €/k Kanal 
Extra 4,29
1.koa 3,91
2.koa 3,75

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: 8,50/9,10
8-10 kilokoak: 6,90/7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 29tik urriaren 6ra bitarteko prezioak)
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tsoreak, abiaduraren kon-
trola eta erreguladorea.
Whatsappez eta telefo-
noz informazio gehiago.
�667 329393.

MOTORRAK
tailerrak

ZERBITZUAK
zurgindegiak

DENETARIK
salerosketak

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

LESAKA. Domusa gas-
galdara salgai, 130 litro-
ko akumuladorearekin.
Egoera onean. Prezio
onean. �675 714360.

Oruga eskailera igogai-
lua salgai. Sei hilabete
ditu, eta garantiarekin.

Bidean (Irun) erosia. �636
694852. 
Pago trinkoarekin egin-
dako rinkonera salgai
(1,30 x 1,70 x 0,50 sako-
nera), mahaia (1,30 x
0,80 x 0,76 altueran) 2
aulki eta taburete bat
ku xi nekin. Bat datozen
estoreak opari (1,70 x
0,50). 290 euro. �610
385867.

Ostalaritzako materiala
salgai: kafe maki na renda -
ko armairua (altzairu inoxi -
dablea) 3 ate ditu eta 3
kajoi, bat kafearendako;
hozkailu horizontala (2
metro zabal eta 3 ate) eta
hozkailu bertikala  (170 cm
x 62 cm). �663 516107. 

Sukalde industrialasal-
gai, erabili gabea. Gasez-
koa, sauter etxekoa. La-
bearen neurria: 45 x 85.
�659 849570.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,73 metro
x 34  zentimetroko neu -
rriarekin. Forma borobil -
duna. �948 585036.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

LESAKA. Zeharkako
f lauta  sa lga i .  � 675
714360. 

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN

AKORDIOA

-HIRIGINTZA-
Berako Udaleko Tokiko
Gobernu Batzordeak,
2017ko irailaren 21ean egin-
dako bilkuran, 6. Sektore-
ko UE2ko Unitatean Bo-
ron-datezko Birzatiketa
Proiektua onetsi zuen ha-
siera batez.
Espedientea jendaurrean
izanen da hogei eguneko
epean, dagokion iragarkia
NAOn argitara ematen de-
netik.

Bera, 2017.10.06 
ALKATEA,  

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

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

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

HEGOI ARNEDO

MITXELENA gure
etxeko ttikiak
urtea bete du
urriaren 12an.
Aunitz urtez
familia guziaren
partetik eta mila
muxu!!!

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA urdazu-
biarrak urriaren 10ean urteak bete
ditu. Zorionak gure bihotza!! Eta
13 muxu haundi amatxo, amatxi
eta aitatxiren partetik.

Zorionak MAIALEN eta ENEA!
Oihan, Arhane, atautxi-amatxi eta
osaba-izebaren partetik. Muxu
haundi bana.

Sunbillako HEGOA IRAZOKI URTXEGI

eta ANPARO GELBENZU

ERRANDONEAk urteak beteko dituzte
urriaren 22 eta 30ean. Jada 6.
urtea da elkarrekin argazki polit hau
ateratzen dugula. Aunitz aunitz
urtez biei familia guztiaren partetik.
Segi orain arteko irri polit horiekin.
Ongi pasatu zuen egunak. Muxuak.

MAIALEN eta ENEA: zorionak 
printzesak! Urriaren 3an eta 11n
2 eta 5 urte bete dituzuelako.
Muxu haundi bat Zubieta eta
Zozaiako familiaren partetik.

Arantzako IORITZ IGUZKIAGIRRE
IRIGOIENek 5 urte beteko ditu
 urriaren 27an. Aunitz urtez familia
osoaren partetik eta bereziki
Ainereren partetik... muxu haundi
bat!

ANER DEL POZO eta IBAI LEKUONAk
irailaren 11n eta 23an 6 eta 9 urte
bete zituzten!! Zorionak bikote!!

OLAIA HITA ARANGUREN Igantziko
pinpilinpauxa politenak 5 urte
bete ditu urriaren 18an. Aunitz
urtez OLAIA !!! Muxu haundi bat
etxekoen partetik, baina batez ere
Ainararen partetik.

Urriaren 20an 8 urte beteko ditu
ASIER MUTUBERRIA PAGOLA gure
gizontxoak! Aunitz urtez eta muxu
haundi bat Arantzako eta Berako
familien partetik. Ongi pasa eguna
eta gozatu!!

Sunbillako AIMAR VERTIZ BABACEk
urriaren 22an 4 urte beteko ditu.
Zorionak moñoño Sunbilla eta
Urrozko familiaren partetik eta
batez ere Nahia eta Ainhitzeren
partetik. Muxu haundi bat!!!!!
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