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Eraikitzen

Batzuetan teilatutik hasita, besteetan zimenduetatik, edo 
etxe barnetik, baina eraikitzen. Etengabe ari naiz 
eraikitzen, bilatzen, galtzen eta topatzen. Zentzua 
aurkitzen saiatzen, zentzua ahazten saiatzen, hanka 
sartzen, damutzen eta harro sentitzen. Bizitzaren 
zurrunbiloan zorabiatzen eta itsaso barea eskaintzen 
didanean atseden 
hartzen. Aspertzen, 
haserretzen, pozten, 
tristatzen eta batzuetan 
ere itxaropena galtzen. 
Gora igotzen eta 
zaplaztekoa hartzen. 
Beldurrari haginak ikaraz 
begiratzen. Arnasestuari eusten eta arnasa hartzen. Baina 
eraikitzen eta batzuetan deseraikitzen ere. Eraikitzeak 
baduelako bere garrantzia, nork berea sortzea delako 
eraikitzea. Habitik alde egitea. Ezagutzea. Bizitzari erraiak 
antzematea. Bide luze horri ekitea. Amaierarik gabeko 
ikaskuntza. Desikaskuntza.

«eraIKITzeaK 
badu garraNTzIa 
NorK berea 
SorTzea delaKo»

antonio alustiza artzainarekin solasean
Duela hamar urte Nafarroako Artzain Txakur Txapelketa 
bederatzigarren aldiz irabazi zuen Antonio Alustiza 
aresoarrak. Horren harira, TTipi-TTapak elkarrizketa egin zion. 
Aitortu zuenez, «nire gisara ikasi dut zakurrak hezitzen, 
eguneroko lana eginez. Ardietan ia egunero ibiltzen naiz eta 
orduan ikasten da. Eguneroko lanari lehiaketetarako toke bat 
ere ematen saiatzen naiz, zakurrak ohitu daitezen». Baina 
bere irudiko, «zakurrek berezkoa dute obendienteak izateko 
ezaugarria, eta horrek ere badu eragina. Guk ikasten lagundu 
egiten diogu, baina obedienteak izatea ez dago gure esku». 
Gaineratu zuenez, «hiru-lau urte dituenean dago zakurra bere 
onenean. Adin horretan ikasiak eta asentatuak izaten dira».

2008-09-18 · TTIPI-TTAPA · 478 zk.

Jokalari titularra gaixorik 
zelako jokatu zuen Uxue 
Ilarregik gaztetxoen laxoa 
txapelketako finala. Bere 
lehenbiziko finala izan zen 
eta txapela janztea lortu 
zuen. Laxoak ere ez du 
generorik...

uXue
IlarregI
oizKo Pilotaria

Arkupeak Elkarteko mendi 
taldean egin duen lana 
eskertuz, elkartekideen 
aldetik omenaldia jaso du 
berriki Fernando Etxebe- 
rriak. Ezkurrakoa 20 urtez 
mendi ateraldiak antolatzen 
eta bideratzen ibili da.

FerNaNdo
eTXeberrIa
arKuPEaK ElKartEa

nirE tXanDa nabarMEntzEKoaK

atzEra bEGira

Gora Erregea!

Sastre desastrearen azpijokoari itsuarena eginez denek 
erregearen jantzi ikusezinak goratzen zituzten, umemoko 
batek erregea biluzik zebilela oihukatu zuen arte. Orain ere, 
errepidean goazenean, pediatrarena hurbiltzean edo soldata 
jasotzerakoan, erregea goratu behar omen dugu. Ez al dago 
inon erregearen biluztasuna salatuko duen haurrik?

EzPala

aITor aroTzeNa albITzu
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KolaborazioaK

Txirrita Lesakan

Berriki jakin dugu Txirritak Legasako gizaseme batekin 
tratua egin zuela 1915ean, herri hartako alkatearen kontra 
bertsoak idazteko, eta horregatik epaitua eta kondenatua 
izan zela. Ez zen kontu horren aipamenik ageri bertsolariari 
buruz idatzi diren liburu marduletan, baina afera horren 
berri lehendik ere zerbait zekien jendea bada oraindik ere 
Legasan.

Gu baino zaharragoak direnek memorian gordeak dituzte 
guk bertzela inon ikasiko ez ditugunak. Baditugu hor makina 
bat istorio, klasean klasekoak, betikoz galtzen ahal direnak 
norbaitek lehen biltzen ez baditu.

Txirritarekin lotua, hain xuxen ere, bada kasu bat gure 
familiako tertulietan hameka aldiz aditu duguna. Kontatzen 
dute Alkaiagako Martineko Juantomas Lesakako Herriko 
Etxera joan zela egun batean, azienda kontuko paperen bat 
egitera. Goizean goiz joan omen zen, baina ez zen espero 
zuten ordurako bueltatu. Ilunabartzen hasi zuelarik, Alfontsa, 

Juantomasen andrea, 
Martintxeberrira joan zen, 
senarraren anaiaren 
baserrira. Honela erran 
zion koinatuari: «Badakizu, 
Joxantonio,  Juantomas ez 
da heldu! Zerbait pasatu 
ote zaio?». Eta gizonak: 
«Zer nahi duzu? Bila 
joatea?». Berantetsiak 

zegoen andreak eskertu zion borondatea: «Hori egiten 
bazenuke…».

Hala bada, Joxantonio Haundi anaiaren bila abiatu zen. 
Hura bezalaxe, hau ere ttaka-ttaka joan zen mendiko 
bidexketan barna: Uskaldapa, Mehaka, Berrotaran baserria… 
Lesakako karrikara ailegatu zelarik, aisa aurkitu zuen falta 
zena: Bekoerretxenean zegoen. Ez zen misterio gizonak 
handik alde egiteko gogorik ez izatea. Ostatua zanpeteraino 
betea zegoen, eta Txirrita jo eta fuego bertso kantari. Ez zen 
bakarrik ari izanen, noski. Ez zuen jokorako lagunik faltako. 
Joxantoniok berak bazuen horretarako abildadea. Eta, noski, 
bera ere bertan gelditu zen, etxera erretira egin gabe, koinata 
kezkatua zegoela jakinagatik. Lehenago Martinean bakarrik 
falta bazuten gizona, orain Martinean eta Martintxeberrian. 
Hurrengo eguna ongi argitu eta gero abiatu ziren bi anaiak 
bueltan. Ez dakigu nola hartu ote zituzten Alfontsak eta 
haren koinata Antoniak. Emakume haiek pentsatu eta egin 
zutena jakitea ere polita litzateke.

Bidasoa aldeko bost bertsolari liburuan irakurri genuen 
Etxalarko Xamuiok aita Zavalari kontatu ziona, Txirrita 
bertsotan aritu zela egun batean Lesakan bera bezalako 
bertze etxalartar batekin, Axura deitzen ziotenarekin. Gau 
osoan aritu omen ziren bertsotan, hernaniarrak egun hartan 
bota zuen bertso baten hasiera honek salatzen duen bezala: 
«Gaba uste gabe pasatu  zabaldu eguna / hauxen da 
deskuidua pasatu zaiguna». Han ote ziren egun hartan 
Martineko Juantomas eta Martintxeberriko Joxantonio?

mIKel TaberNa IrazoKI

«badITugu maKINa 
baT ISTorIo, 
beTIKoz galTzeN 
ahal dIreNaK»

Demokrazia deitzen dugun hori

Hiru bat urte direla nire buruari galdetu nion eta TTipi-TTapa 
batean agertu  nuen beldur-zalantza bat: «Nafarroakoa irmo 
mantenduko da? Zuzenean arituz, eskertzekoa den 
erantzukizun ikaragarria hartu zenuten eta, orain, ez duzue 
porrotarekin, etendurarekin, bukatzerik. Adostu zenuten 
horiek nola gauzatu eztabaida dezakezue, beste aferetan 
nahitaezko ikuspuntu eta jarrera desberdinak erakutsi, eta 
bakoitzak berea bulkatu... Hori bai, elkartzearekin nahitaezko 
gobernagarritasun eta iraupena eskaini zenuten: lau taldek, 
lau urterako...» Zenbat zarete egun? Hori lan galanta! 
    Ezkerraren ezaugarri endemikoa omen da, beti 
errepikatzen duen bat delako, elkar muturka aritzea: bete 
duzue. Batzuk nabarmenki: ikusi ahal izan dugu bat.  Sumatu 
ditugu beste batzuk, euskararen ingurukoak, esaterako, eta 
gordeka gehiago egonen zirela dirudi. Dirudi ez, begi-bistara 
ekarri duzue, plazaratu, nafar eta ez nafar guztien aitzinean: 
Maravillas! Horiek bai arrisku-salto eta ez kanpotarrek 

iturritik plaza berdinean 
egiten dituztenak.
    Batzuk ezkertiarrak 
zaretelako -auskalo!-, 
besteen ezker-joera 
dudatan jar daitekeelako, 
emaitza beti berdina, 
betikoa: muturka.
    Eta ardura ikaragarria 
duzue. Dugu! Jakin, 

bagenekien eskuina traba ugari sartzen saiatuko zela, eta 
adibide ederrak eman dizkigute. Zoritxarrez, ordea, lingua 
navarrorum bihurtu dute gezia, indarra ematen diela 
iruditzen zaie eta zentzugabeetan erortzea ez zaie inporta: 
euskara, Nafarroan, bortxaz jarri nahi da, bertakoa ez delako! 
Absurdoa ez da hor mugatzen. Konkistaren borroka 
berriturik, berrindarturik, arriskuak doinu berria hartu du: 
Ana Beltran anderearen iritzi beldurgarria dugu, oraingoan, 
«Imperialismo vasco» delako hori dugu etsaia. Nafarroa 
menpe hartu nahi du Euskadi menpe jartzeko, Espainiatik 
bereizteko eta, agian, terroristak, etarrak bihurtzeko. 
Frantzisko Xabierkoari eskatu beharko diogu laguntza. 
Euskalduna zen, nafarra, eta eskuin nafarrak bideratutako 
nafarren ikurra, nabarrismoa indartzeko erromes figura. 
Burua altxatuko balu!    
    Hasierara itzuliz, datorrenean zer? Heldu diren 
hauteskundeetan elkarturik aurkeztuko zarete?  Ezkerrak, 
zein ezkerrak, zer  lagunduko du? Eta ezker epelak edota 
agian ezkerra ez den horrek zer? Elkartasunaren porrotak 
biderako dituen mendekuak eta atzerakadak aldarrikaturik 
daude, esparru eta eremu guztiak blaituko dituzte. Orduan 
ausartu zineten, oraingoan ezin duzue kanpo gelditu. Zuei 
boto emateko aitzakia bat behar dugu, txikia izanik ere, 
besteak eskaintzen dutena zoritxarrez eta luze ezagutu 
genuen eta… Animo! Hauteskundeak prestatu! 

JuaINaS Paul arzaK

«orduaN auSarTu 
zINeTeN oraINgoaN 
ezIN duzue 
KaNPoaN geldITu»
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Nor da Iñaki Juanena?
Urrozen bizi den eta herrian 
lasai bizi nahi duen gaztea. 
Zer zaletasun dituzu?
Mendian ibiltzea, futbolean 
aritzea, familia edo kuadrilla-
koekin egotea... gustatzen zait.  
Herriko alkate ere bazara... 
Duela lau urtetatik eta aitzi-
neko urteetan zinegotzi ere 
izan nintzen. Egunerokoan 
Udaletik pasa, gaiak aztertu, 
eta zinegotziekin landu behar 
izaten ditut. Dudarik gabe, 
zailena denbora hartzea izaten 
da, aunitz eskatzen du eta de-
nera ailegatu beharra...
Zer du Urrozek bertze herriek ez 
dutena eta zer falta zaio?
Herriko urtegia eta gazteen 
elkartasuna. Falta, berriz, zer-
bitzu on gehiago.

Laster herriko bestak dituzue...
18 urtetan bezala bizitzen 
saiatzen gara, baina ezin da...  
Lehendabiziko egunean bes-
ta galanta egin eta hurrengoe-
tan lasai, haurrekin, antola-
kuntzan lagunduz, otordue-
tan... ibiltzen gara. Denetara-
ko astia izaten dugu.  
Aldatu zaizkizu bestak alkate 
zarenetik?
Besta egunetan askorik ez. 
Lanak banatu eta denen artean 
egiten dira. Aurrez lan gehi-
xeago izaten dugu, dena lotzen. 
Halere, egitaraua osatzeko 
ostatuan biltzen gara, maia-
tzean egin genuen lehenda-
biziko bilera irekia denen 
iritziak eta ideiak bildu eta 
ardurak banatzeko
Zein momentu da politena?

Gauez bezpera, jendea gogo-
tsu dago eta; egunez, denek 
dute beren xarma: mus txa-
pelketa, jokoak, paella jatea, 
dantzak, aizkora apustua...
Aurten bada berrikuntzarik?
Urtero berrikuntzaren bat 
sartzen saiatzen gara. Aurten 
igandean freestyle ikuskizuna 
ekarriko dugu, ikusiko dugu 
nola ateratzen den... Izena 
behintzat polita du! (irriz)
Bestak akituta, herria garbitzeko 
auzolana...

12-15 gazte inguru elkartzen 
gara, kioskoa kendu, mahaiak 
garbitu eta bildu, banderillak  
gorde eta dena txukuntzeko. 
Ondotik gosari ederra egiten 
dugu, bukaera emateko.
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Gutti aski dut, baina ezagutzen 
dudan jendea sasoi onean 
ikusteak asko pozten nau.
Amets bat? 
Bakea mundu osorako, eta 
bizia inguruko herri ttikiek 
aitzinera egiteko.

IñAkI JUANeNA  urrozKo alKatEa

«Inguruko herri 
ttikiek bizirik segitzea 
nahi nuke»

11 GalDEra labur
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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 gutuna laburtzeko. gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Belaunaldi likidoa

eSTebaN IruSTa mallea 

Horrela deitzen dio Zigmunt Baumanek 
(Poznan, Polonia,1925- Leeds, 
Erresuma Batua, 2017) gaur egungo 
gizarteari. Zergatik deitzen dion horrela 
nahiko garbi dago. Likidoa ontziaren 
formari egokitzen zaion arabera, 
modernitatea ere horrela aldatzen dela 
dio. Berak erabili zuen likido hitza
lehen aldiz, gaurko gizartearen 
mugikortasuna, balioen erlatibotasuna, 
segurtasun falta, noraezean
dabilen, beste ezaugarri batzuen 
artean, gaurko gizartearen berezitasuna 
definitzeko. 

Orain arte gidatu gaituzten 
betikotasuna, segurtasuna eta balioen 
sendotasuna atzean gelditzen ari dira.
Noraez horretan,bizimodua eta 
hezkuntza bera ere ezin dira planifikatu 
epe luzera begira. Ikastetxeetan bilerak, 
egunak joan eta egunak etorri, etenik 
gabe egiten dira, ikasturte osoan 
proiektu berriak planifikatzen eta beste 
berriagoez ordezkatzen. Antzeko 
zerbait gertatzen da estatu mailan, 
gobernu bat agintzen hasten den 
bakoitzean. Denek daukate soluzioa 
aurreko agintarien akatsak eta okerrak 
gainditzeko; eta horrela jira-biran 
dabiltza beti batak bestea ordezkatzen 
duen bakoitzean. Urruti gelditzen dira 
betirako zirela ziruditen lege eta 
portaerak. Tradizioek indar handia 
zuten; herri bakoitzaren bizimoduak 
aurrekoen modukoa izan behar zuela 
uste zen, aldaezina. Auto, tren eta 
hegazkin gabeko garaietatik gatoz.
Aldaketa gutxiko sasoiak ziren. Gaur 
egun, berriz, presaka gabiltza, 
bizimoduak aldakorrak dira. Jendea 

munduko alde batetik bestera dabil 
lana edo oporrak direla eta. Gero eta 
zailagoa da betiko bizimodua egitea. 
Eta bizitzako baldintza berri horiek, 
ondorioz, pertsonen eta herrien 
nortasuna, izaera, pentsaera eta 
mentalitatea aldatzen dute. Inguruak 
garrantzi handia dauka gure bizitzan, 
eta ingurua aldatzen ari da.

Gizadiak milaka urtetan, geure 
garaietara arte, ideia sendotan, ziurtzat 
zituenetan oinarritzen zuen bere 
bizitza. Ideia horiek, gehienetan, 
erlijioren batean zuten bere oinarria, 
bere euskarria. Historian zehar batzuen 
aldetik «betiko» ideia horiek 
baztertzeko izan diren ahaleginek ez 
dute arrakastarik izan, huts egin dute. 
Zerbaitengatik iraun dute hainbeste 
urtetan, eta gizadiaren bizitzan 
ikaragarrizko eragina izan dutela ezin 
da ukatu. Bere jardueretan, bere 
ekintzetan, beti egon dira lehenengo 
lerroan ideia horiek. Pintore, eskultore, 
arkitekto, musikari, historian zehar 
izan diren artista handienak ideia 
horietan inspiratu dira, gaur egun arte 
hainbeste miretsi ditugun bere lan 
bikainak sortzeko. 

Bizi ditugun garaiak ez dira mundu 
espiritual horren aldekoak. Alderantziz, 
badirudi kontrako ideiak nagusitzen ari 
direla, eta gainera, bizitzaren alde hori 
berriz ere ezabatu edo gutxienez 
ezkutatu beharraren aldekoak. Baina 
badaude baita, eta ez gutxi, erdi 
ezkutuan dagoen mundu hori, ideia 
sendoak, gure bizitzako ideia-gidariak, 
faltan botatzen dituztenak. Historia 
errepikatzen da, behin eta berriz.

iraKurlEaK Mintzo bota bErtSoa
PaTXI CaSTIllo
bEraKo bErtSolaria

Euskara musutruk 

Doinua: Bazkaltzean gogoa neukan

Zeinen ederra den hizkuntza bat
Menperatuaz haztea
Norbait berria ezagutu ta
Modu horretan hastea
Eta gainera, darabilguna
Bertakoa izatea
Ez dakienak aukera bat du
Zintzo ta elegantea
Eskualdean musutruk dugu
Euskaltegiko tartea
Inoiz ez da hain merkea izan
Hizkuntza bat ikastea.

Euskarak muga zabalak ditu
Distantzi denak distantzi
Baina gurera etorri eta
Daukanez aski garrantzi
Pelikula bat osatzeko re
Bada nahiko elegantzi
Talde lanean egin behar da
Ingurukoez ez ahantzi
Erdi-erdian ipini zaitez
Ta protagonistaz jantzi
Gure hizkuntzan ikaskuntzaren
Gidoia zuk zeuk idatzi!
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Nerea bazTerrIKa iturEn
Oñatin (Gipuzkoa) ditu erroak, 
baina azken 30 urtetan Male-
rrekan bizi da Mixel Gereka: 
«arrebaren arrimuan etorri 
nintzen; hasieran Zubietara, 
eta Iturenera gero». 1992an 
hezkuntza arloko oposaketak 
gainditu zituen eta ordutik, 
Iturenen bertan du lanpostua. 
Herrian lan eta herrian bizi 
bada ere, ahal duenean egu-
nerokoarekin hausteko auke-
rarik ez du galtzen. Aurreko 
ikasturtean, esaterako, Dalla-
sen (Texas, AEB) izan zen, 
ikastetxe batean lanean.
kontaiguzu irakaskuntzan egin 
duzun ibilbidea... 
Unibertsitatera Bideratzeko 
Ikasturtea bukatuta, magiste-
ritza ikasi nuen. Lehendabi-
ziko lanpostua Plentzian izan 
zen, Lemoizko zentral nuklea-
rraren gaia pil-pilean zegoen 
garaian. Euskara irakasle hasi 
nintzen, eta ikasle asko Plen-
tzian guardia zibil zeudenen 
seme-alabak nituen. Horiek 
ofizialki salbuetsiak zeuden, 
denbora laburrerako zeude-
lako. Egoera zelebrea zen. 25 
ikasletik erdiak ez ziren ikas-
le ofizialak, gainerakoei ez 
nizkien notak jarri behar… 
Zaila izan zen, kokoteraino 
bukatu nuen. Irakaskuntza 
alde batera utzi eta Parisera 
joan nintzen, denboraldi ba-
terako. Urte batzuz Hego Ame-
riketatik Euskal Herrira joan-
etorrian ibili nintzen; 1991n, 
Leitzako eskolan ingeles ira-
kasle gisa sartzeko aukera izan 

nuen arte. Hurrengo urtean 
oposaketak gainditu nituen; 
ordutik, Iturenen dut behin-
betiko lanpostua.

Ikasketak berrartu zenituen...
Ia 40 urte nituela, Eskoriatzan 
hizkuntzen psikopedagogia 
ikasi eta NUPen doktoretza 

egin nuen, hezkuntza eta psi-
kologia arloan (tesi bukaerako 
lana ez nuen egin). Mondragon 
Unibertsitatean ere saio batzuk 
eman nituen, Kulturarteko 
Hezkuntza irakasgaian. Tar-
tean, urte sabatiko bat hartu 
nuen eta aurreko  ikasturtean 
ere kanpoan izan nintzen.
Dallasen izan zara...
Ministerioak, urtero, Profeso-
res Visitantes izeneko progra-
ma bat antolatzen du. Horren 
bidez Ipar Ameriketara, Esta-
tu Batuetara eta Kanadako 
Alberta probintziara edo Erre-
suma Batura joateko aukera 
eskaintzen dute. Probatzea 
erabaki nuen. Kanadara joa-
teko eskaera egin nuen. Elka-
rrizketara iritsi nintzen baina 
ez ninduten aukeratu. Madri-
len ginela, Kanadara joateko 
onartuak izan ez ginenoi Es-
tatu Batuetarako elkarrizketa 
egitea eskaini ziguten. Ordu-
ra arte ez zitzaidan burutik 
pasatu ere egin Estatu Batue-
tara lanera joatea… Dallas non 
zegoen ere ez nekien… Han 
nengoenez, elkarrizketa egitea 
erabaki nuen. Onartua izan 
nintzen eta buelta gehiegi 
eman gabe, joatea erabaki 
nuen. Hango gizartearekiko 
ditugun aurreiritziak beneta-
koak ziren ikusteko gogoa 
nuen. Urtebetez Dallas hiriko 
gizartearen tripetan sartzeko 
aukera izan dut. Konkretuki 
mexikarren seme-alabekin 
egon naiz, 8-9 urtekoekin, 
zientziak eta gizarte gaiak ira-
kasten. Bi gai horiek gazteleraz 
ematen direnez, egunerokoa 
gazteleraz izan da.
Zein zen helburua?
Bi helburu nituen nagusiki. 
Alde batetik, Iturengo hain-
beste urtetako egunerokoari 
astindu bat ematea eta ongi-
zate eremutik ateratzea; eta 
bestetik, ingeles mailari bul-
tzada ematea. Ongizate ere-
mutik atera eta urtebetez 
eremu ezezagun batean nire 
tokia hartu eta aurrera egitea 
lortu dut. Ingelesa ere hobetu 
dut, urtebetez hizkuntza hori 
hitz egiten den eremuan bizi-
ta… Baina, zeregin nagusia 

«eSKola PublIKoeK 
eNPreSeK bezala 
FuNTzIoNaTzeN 
duTe»

«berTaKoa ez 
IzaTeareN 
oNdorIoaK bIzI 
IzaN dITuT»

Dallasko Meadows Museum of Arten kanpoaldean.

«ongizate eremua utzi 
eta bertze gizarte batean 
murgiltzea aberatsa da»
MIxeL GeRekA iturEnGo iraKaSlEa

iturenen duen behin-betiko irakasle lanpostuan etenaldi bat eginez, aurreko ikasturtean 
Dallaseko gizartearen «tripetan sartzeko» aukera izan zuen Mixel Gerekak
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gazteleraz izan denez, span-
glisha hobetu dudala esanen 
nuke. Spanglisha mexikarrek 
gazteleraz egiteko duten mo-
dua da, oso bitxia da beraien 
hizkera, beraientzat nirea den 
bezala. 
Bizimoduan zein alde ikusi duzu?
Batetik, gizarteratzeko orduan, 
amerikarra ez zarela ohartzen 
direnean, latinotzat hartzen 
zaituzte. Han askorentzat la-
tino bat baino ez naiz izan, 
konotazio guztiekin. Politiko-
ki zuzenki tratatu naute, bai-
na nire azalean bertakoa ez 
izatearen ondorioak bizi izan 
ditut. Hori momentuka zaila 
izaten da.Beltzen eta zurien 
arteko bizimodua nahiko nor-
malizatua egonen zela uste 
nuen, baina oso urruti dau-
dela ohartu naiz. Beltzak alde 
batetik eta zuriak bestetik 
daude; eta hirugarren maila 
batean daude mexikarrak. 
Gizartearen ia erdia dira lati-
noak Dallasen, baina hala ere 
mexikarrak hirugarren maila-
ko biztanleak dira eta hori 
nabaria da. Lan okerrenak, 
bertako jendeak nahi ez di-
tuenak, haiek egiten dituzte. 
Zuriak lehenesten dira, zentzu 
guztietan: negozioetan, eko-
nomian, parlamentuetan… 
Bigarren mailan daude beltzak. 
Arrazakeria kulturala da. Ho-
rrez gain, harremanek, kon-
tsumoak, aisialdia antolatze-
ko moduak, erlijioak… ez du 
hemengoarekin zerikusirik. 
Izan protestanteak, izan kris-
tauak… erritu erlijiosoak di-
tuzte. Amerikar izatearen 
harrotasuna ere oso errotua 
dago.
eta Hezkuntza Sistemari dago-
kionez?
Badakit molde bat baino gehia-
go daudela, gure kasuan Dallas 
Independent School District 
izeneko erakunde batek kon-
tratatu gintuen. Eskola publi-
koa da, baina publikotasuna 
izenari baino ez zaio lotzen. 
Diru publikoa erabiltzen da, 
baina funtzionatzeko modua 
enpresen funtzionamendua-
ri dagokio: etekinaren arabe-
ra antolatzen da. Eskola guz-

tiek froga batzuk pasatzen 
dituzte. Froga horietako emai-
tzen arabera, ranking bat sor-
tzen da eta horrek baldintza-
tzen du eskolaren aurrekontua. 
Horrela bada, egoera sozioe-
konomiko txarra dagoen toki 
batean normalean emaitzak 
okerragoak dira eta emaitzak 
kaskarrak badira hurrengo 
urteko aurrekontua murrizten 
dute. Aurrekontua murriztu-
ta emaitzek ere okerrera egiten 
dute… Zurrunbilo bat sortzen 
da. Beste alde bat aipatzeaga-
tik, Euskal Herrian funtziona-
rio zaren momentutik, ez dago 
kontrolik. Han hori ez da ger-
tatzen. Alde batetik, egunero, 
eskola hasi baino lehen,  egu-
neroko programazioa eraman 
behar dute: zer ikasiko den 
(eta helburua), nola irakatsiko 
den (galdera zehatzak) eta zer 
emaitza espero dituzun (ehu-
nekotan).
Sistema zurruna, beraz.
Inprobisazioak ez du tokirik. 
Nik 20 behaketa inguru izan 
ditut. Gelako ateak irekita iza-
ten nituen, eta bat-batean 
pertsona bat satzen zen. Ez 
zuen ‘egun on’ ere esaten eta 
eseri edo gelan barrena ibiltzen 
zen 10-20 minutuz, oharrak 
hartuz. Ikasleren bati galderak 
ere egin ahal dizkiete. Egun 
batzuetara feedbacka bidaltzen 

zuten: zer ikusi zuen, zertan 
ari zinen, zer egin beharko 
zenukeen, berak nola ikusi 
zuen… azalduz. Ikusitakoa 
irakasleak aurrez zehaztutako 
eguneko programazioarekin 
kontrastatzen dute. Ikasturte 
bukaeran, badira  bizpahiru 
behaketa ofizialak direnak, 
zuzendariarenak, zuzenda-
riordearenak edo hezkuntza 
departamentuarenak. Horie-
tan kalifikazio bat jartzen dute, 
ehunekotan. Emaitza horren 
araberakoa izaten da hurren-
go urteko soldata. Ikasleen 
emaitzen ardura osoa irakas-
learengan dago.Saiatu naiz 
Euskal Herriko esperientzia 
partekatzen, erdaldunak eus-
kalduntzen egin dugun pro-
zesua azaltzen… gustura en-
tzuten dute baina ez dute al-
daketarik nahi. Ikasleek azter-
keta asko izaten dituzte. 
Ebaluazio aldiak sei astetik 
behin izaten dira eta aldi ba-
koitzean, gutxienez, hamabi 
kalifikazio sartu behar izaten 
dira. Gainera, beraientzat 
%70etik beheitiko kalifikazioa 
porrota da. Emaitzak pasilloan 
jartzen dituzte: irakaslearen 
izenaren ondoan ikasleen 
emaitzak nolakoak diren adie-
razten da, semaforo koloree-
kin.  Presio handia dago. Ohi-
tzen da, baina…

Nolako esperientzia izan da?
Ongizate eremutik ateratzea 
eta egunerokoa urrundik ikus-
tea oso aberatsa da: gehiago 
baloratzen da utzi duzuna, 
orain arte egindakoa,  gizartea, 
jendea,  harremanak… Beste 
kultura bat ezagutzea beti da 
aberatsa, eta merezi du. Ga-
rrantzi handia ematen diegun 
gauzak ez direla horren ga-
rrantzitsuak edo batzuek bes-
te modu batera bizi dituztela 
jabetzen zara… Hezkuntza 
munduan edozeini aholkatu-
ko nioke, bereziki gazteei.  
Gogorra dirudi baina handik 
gauza onak eta aberatsak ere 
ekarri ditut. Akaso han duten 
kontrol hori zorrotzegia da 
baina moldatu daitezke he-
mengo sitemara. Hemen ino-
lako kontrolik ez egotea ez da 
ona... Lana ikusi behar luke-
tela, baloratu behar lukeela… 
uste dut, beti ere hobetzeko 
helburuz, ez han egiten duten 
interes ekonomikotik, enpre-
sa ikuspegi horretatik. 
Hurrengora begira hasia zara?
Gustura joanen nintzateken 
toki asko ditut, Madagaskar 
esaterako. Halere, turismo 
tradizionala baino nahiago 
ditut luzeagoak egin, bertako 
gizartean  murgilduz. Tokiak 
internetez ere ikus daitezke 
eta...

Mixel Gerekaren ikasleak gelan, maiatzaren 5ean ospatzen duten mexikar festan. 
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g. PIKabea
Ez da giro pediatria zerbitzua 
aipatzean. Gurasoak haserre, 
kalitateko zerbitzua berma 
dezaten eskatuz; profesionalak 
ahal dutena egiten dutela erra-
nez, eta osasun sailaren eran-
tzuna pediatrarik ez dagoela. 
Gaur egun, ohiko bihurtu da 
haurra pediatrarengana era-
man eta familia-mediku batek 
artatzea, baina kontua hara-
tago doa.  

Malerreka eta Bertizarana 
Ekainean Bertizarana eta Ma-
lerrekako pediatrak baja har-
tu zuenetik, pediatrarik gabe 
daude Doneztebeko Osasun 
Zentroan, ez dute ordezkorik 
jarri. Monica Martin osasun 
zentroko zuzendariaren ara-
bera, «hasieran zerbitzua osa-
sun zentroko familia-medi-
kuekin ematen hasi ginen, 
baina eskas iruditzen zitzai-
gun». Hutsune hori estaltzeko 
eskaera egin ondotik, «uztailean 
Elizondoko pediatra etorri zen 
arratsaldez. Abuztuaz geroztik, 
berriz, astearte eta ortzegune-
tan 16:00etatik 20:00etara Le-
sakako pediatra etortzen da. 
Goizez haurrak familia-medi-
kuek artatzen dituzte». Berak 
«ez dago pediatrarik eta dau-
denak Iruñean gelditzen dira», 
dio.

Gurasoen ustez, berriz, «zer-
bitzua ez da nahikoa. Gure 
seme-alabek ez dute errefe-
rentziako medikurik, ezta be-
raien historia ezagutzen duen 
inor ere ez». Horregatik osasun 
zentroan erreklamazioak jar-
tzeko deia egina dute, «zerbait 
lortzeko bide bakarra» hori 
izan daitekeela iritzita. 

Martinek, bere aldetik, onar-
tu digu, «zerbitzua baldintza 
hobeetan» ematea gustatuko 
litzaiekela, baina aldi berean, 
azpimarratu duenez, «nahiz 
eta erreferentziako pediatrarik 
eta jarraipena duen medikurik 
ez izan, zerbitzua ematen da 
eta ahalik eta hoberen egiten 
saiatzen ari gara. Ezjakintasu-
nagatik ez dira gaixoak Iruñe-
ra bideratzen».   

Leitzaldea eta Urumealdea 
Egoera «berezian» daude Ara-
no, Areso, Goizueta eta Lei-
tzako 600 haur inguru artatzen 
dituen Leitzako Osasun Zen-
troko pediatria zerbitzuan. 
Halaxe onartu digute osasun 

zentroko langileek. Otsailaz 
geroztik, pediatra titularrik 
gabe daude. Kontatu digutenez, 
«maiatza arte, astean lau arra-
tsaldez ordura arte egondako 
pediatrak kontsulta pasatu 
zuen». Geroztik,  ordea, «tar-
teka eta ez egunero», pediatrek 
edo familia-medikuek betetzen 
dute lanpostua, «goizez edo 
arratsaldez». Lehenagoko pe-
diatra titularrak Lekunberrin, 
Leitzan eta astean behin Goi-
zuetan goiz erdiz pasatzen 
zuen kontsulta, baina orain, 
Leitzan bakarrik dute zerbitzua 
eta erran bezala, ez da egune-
ro. Gurasoek zerbait egiteko 
ordua dela diote eta osasun 
zentroan ere argi dute: «ez 
dakigu noiz konponduko den 
arazoa, baina soluzio sakona 
behar du». 

Urdazubi, Zugarramurdi, Baztan 
Elizondoko Osasun Zentroan 
iazko urtea mugitua izan zuten. 
Ana Ariztegi zentroko zuen-
dariak kontatu digunez, «bi 
pediatra genituen, bat lanaldi 

osoan eta bertzea erdian, eta 
iaz, bat otsailean eta bertzea 
abenduan joan ziren. Larri 
ibili ginen». Gurasoak karrika-
ra atera ziren eta elkarretara-
tze jendetsuak egin zituzten. 

«Bi pediatrak joan zirenetik 
familia-medikuak ari dira hau-
rrekin lanean», azaldu digu 
Ariztegik. «Nahiago genuke 
pediatra bat izatea, hori dela-
ko formazioa jaso duen pro-
fesionala, baina ez dago pe-
diatrarik eta familia-medikuak 
ere guti dira». Horren adieraz-
le, udan, «baten baja eta gure 
oporrak ezin betez» ibili dire-
la gaineratu digu, «Belateko 
obrekin inork ez du eskualde-
ra etorri nahi». 

Bortziriak 
Urteetan pediatra bakarra ar-
duratu da bortz herrietako 
haurrez, baina joan den api-
rilaren 16az geroztik, %40 za-
baldua dute zerbitzua. Amaia 
Irastorza Lesakako Osasun 
Zentroko erizain nagusiaren 
hitzetan, «Lesaka, Arantza, 
Etxalar, Igantzi eta Berako haur 
batzuk lanaldi osoan Lesakan 
ari diren pediatrak eta erizai-
nak artatzen dituzte eta Bera-
ko gainerako haurrak lanaldi 
murriztuan Beran ari diren 
familia-medikuarengana eta 
erizainarengana joaten dira». 

Pediatria 
zerbitzuarekin 
bueltaka
Pediatren faltan, kasurik gehienetan familia-medikuek artatzen dituzte 
eskualdeko haurrak. Malerreka eta bertizaranan, leitzaldean eta 
urumealdean neska-mutikoek gaur egun ez dute mediku finkorik

leITzaldeaN eTa 
malerreKaN 
zerbITzuaK ez du 
JarraIPeNIK

KaSu gehIeNeTaN 
haurraK FamIlIa-
medIKueK 
arTaTzeN dITuzTe 
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jAiOnE suBiZAr  
zuGarraMurDiKo GuraSoa

Etxetik 40 kilometrora, 
Elizondora, eraman behar 
izaten ditu haurrak: «ez dut 
deus erratekorik oraingo 
medikuaren inguruan, baina 
ez da pediatra eta hau-
rren espezialista pediatra 
da». Zerbitzua «eskasa» 
dela dio: «Elizondon ez 
badago tarterik, herriko 
medikuarengana eramaten 
ditut. Eri badaude eri 
daude». Iruñera bidali izan 
dutela ere aitortu digu eta 
«urrun» gelditzeaz gainera, 
«'horretarako bidali zaituz-
te?' galdetu izan digute».

«Ez dugu pediatrarik eta 
espezialista bera da»

OihAnA TELLETxEA 
DonaMariaKo GuraSoa

Egoera dagoen bezala 
ikusita, «hobetu beharrean, 
gibelera goazela» iruditzen 
zaio Telletxeari. Kontatu 
digunez, «maiatzaz geroztik 
haurraren bi urteko 
azterketa egiteko esperoan 
nago». Lanbidez erizain 
laguntzailea da baina 
zerbitzuarekin «desilusioak» 
hartu dituela dio: «garaiz 
plaka bat ez ateratzeagatik 
alaba ingresatu zidaten. 
Donezteben kasurik egiten 
ez zidatela eta Iruñera 
larrialdietara eraman eta 
ZIUn sartu zuten». 

«Hobetu beharrean, 
gibelera goaz»

EnEriTZ ArOZEnA  
GoizuEtaKo GuraSoa

«Lehen astean behin 
pediatra herrian izaten 
genuen eta zerbitzua 
murritza zen. Orain hori ere 
ez dugu», dio goizuetarrak. 
Seme-alabak gaixotu izan 
direnean herriko medikua-
rengana eraman izan dituela 
kontatu digu, nahiz eta 
aitortu digun nahiago 
lukeela «pediatra batek 
artatzea». Gehiago ere 
onartu digu: «aukera 
badudanez, herrian 
zerbitzurik ez dagoenean, 
pribatura, Donostiara, 
eraman izan ditut». 

«Lehen murritza zen 
eta orain hori ere ez»

rAuL iPArrAgirrE   
bEraKo GuraSoa

«Kontent gaude zerbitzua-
rekin, ez dugu arazorik 
izan». Hala aitortu digu 
Iparragirrek. «Kontent» dago 
pediatrarekin, baita erizaina-
rekin ere eta bien arteko 
«elkarlana garrantzitsutzat» 
jo du; «egon daitezkeen 
hizkuntza arazoak erizaina-
rekin ekiditen dira». Bortzi-
rietan zerbitzua zabaldu 
zutenetik esperatzeko tartea 
«aunitz murriztu» dela dio 
eta «herrian zerbitzua izatea 
erosogoa» dela onartu arren, 
«Lesaka bertan dago eta ez 
da deus ere kostatzen».

«kontent gaude 
zerbitzuarekin»

nErEA PETrirEnA 
SunbillaKo GuraSoa

«Bi aldeak» ezagutzen ditu 
Petrirenak, «osasun 
zentroko langilea eta 
gurasoa naizelako». Ama 
den aldetik, «nahiko 
atentzio» baduela adierazi 
digu, baina badaki «arazoak 
badirela eta zerbitzua ez 
dela nahikoa». Bere ustez, 
«osasun zentroko langileak 
ahalik eta hoberen egiten 
saiatzen ari dira». Argi du 
sunbildarrak: «jendea 
hemen solasean aritzeak ez 
du deusetarako balio. 
Arazoa Iruñetik dator eta 
harat bideratu behar da».  

«Profesionalak ahal 
dutena egiten ari dira»

MAiTE BErTiZ  
narbartEKo GuraSoa

«Zerbitzua hagitz murritza 
da. Ez du jarraipenik eta ez 
dugu erreferentziazko 
mediku bat». Halaxe dio 
Bertizek. «Lehen pediatra 
euskalduna eskatzen 
genuen, eta orain egoera 
nola dagoen ikusita, gure 
haurrekin lan egitera 
dedikatuko den familia-
medikua eskatzen dugu. 
Aitzinetik zeudenek ez ziren 
ikasketaz pediatrak baina 
urte aunitzez formatu egin 
ziren». Narbartearrak 
«kalitateko zerbitzua»  
eskatzen du.

«kalitateko zerbitzua 
ematea nahi dugu»

irATxE huArTE  
ElizonDoKo GuraSoa

Huarteren haurrak familia-
mediku batek artatzen 
baditu ere, «kontent» dago: 
«ez da pediatra baina 
konfidantzazko norbait 
badugu. Hala ere, 
aunitzetan «haserre» sentitu 
izan dela kontatu digu: 
«hainbertze aldiz tokatu izan 
zait lekurik ez egotea, 
08:30ean deitu eta tokirik ez 
dagoela. Zer da hau, eritu 
baino lehen abisatu behar 
dut?». Bikiak izanda, «bi 
hitzordu segidan lortzeko 
arazoak» izaten dituela ere 
aitortu digu. 

«Eritu baino lehen 
abisatu behar dut?»

AMAiur ALKAin   
lEitzaKo GuraSoa

Jasotzen duten zerbitzua 
«txarra» da Alkainentzat: 
«uztailean pediatra erdaldun 
bat jarri ziguten, baina herri 
askotara joaten da, ez 
dakigu bere ordutegia zein 
den eta jarraipenak egiteko 
zerbitzua eskasa da. Hori 
nabaritzen da atentzioan». 
Garbi mintzatu da: «nahikoa 
da, Leitza eta inguruan 
jaiotze-tasa asko haunditu 
da eta pediatra bat egoteko 
ordua da, haurrek jarraipen 
minimo bat izan behar dute. 
Arazoa ez da oraingoa eta 
soluzioa emateko ordua da».

«arazoari soluzioa 
emateko ordua da»

Zer iruditzen zaizue pediatria zerbitzua?
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HAUR HeZkUNTZA LeHeN HeZkUNTZA
A

eredua
B

eredua
D

eredua
A

eredua
B

eredua
D

eredua

BAZTAN 0 0 202 5 0 495
almandoz ip 2 3
amaiur ip 7 21
arizkun ip 7 26
arraioz ip 10 17
azpilkueta ip 12 4
Baztan ikastola 57 142
Elizondo ip 59 5 162
Erratzu ip 11 25
gartzain ip 5 8
irurita ip 18 46
Lekaroz ip 6 4
oronoz ip 4 24
ziga ip 4 13

BeRTIZARANA 0 0 22 0 0 41
Legasa ip 11 24
Narbarte ip 11 17

BORTZIRIAk 11 10 265 29 29 518
arantza ip 24 36
Bera (ricardo Baroja) 65 143
Bera (Labiaga ikastola) 45 101
Bera (Jesusen Bihotza) 11 10 2 29 29 2
Etxalar ip 26 54
igantzi ip 16 34
Lesaka (irain ip) 57* 80
Lesaka (tantirumairu) 30* 68

MALeRRekA 0 0 149 13 3 327
Beintza-Labaien ip 3 2
Doneztebe (S. Migel) 100 13 3 207
ituren ip 20 49
Saldias ip 5 6
Sunbilla ip 21 63

xAReTA 92 154 99 202 224 162
Sara (publikoa) 15 2 18
Sara (St. Joseph) 40 12 56
Sara (olhain ikastola) 43 75
Senpere (publikoa) 22 69 75 102
Senpere (amotz publ.) 33 51
Senpere (zaldubi ikas.) 45 55
Senpera (St. Joseph) 37 30 62 48
urdazubi-zugarramurdi 11 32

Guztira 103 164 881 249 256 1.802

HAUR HeZkUNTZA LeHeN HeZkUNTZA
A

eredua
B

eredua
D

eredua
A

eredua
B

eredua
D

eredua

LeITZALDeA 0 0 144 0 0 259
areso ip 8 23
goizueta ip 16 42
Leitza ip (Erleta) 120 194

HAUR HeZkUNTZA

-%3,05

LeHeN HeZkUNTZA

+%0,57

HAUR eTA LeHeN HeZkUNTZAk

BIGARReN
 HeZkUNTZA BATxILeRGOA HeZIkeTA ZIkLOAk

A
eredua

B
eredua

D
eredua

A
eredua

B
eredua

D
eredua

LHB OLH erdi M. Goi M.
A D A D A D A D

BAZTAN 28 0 325 0 0 127 2 28 95 34
Lekaroz 28 325 127 24
Elizondo 2 28 71 34

BORTZIRIAk 18 14 354 0 0 103 0 0 35 38
arantza ip 16
Bera (toki ona) 18 14 283 103 35 38
Bera (Labiaga ikastola) 55

LeITZALDeA 0 0 137 0 0 84 0 0 0 0
goizueta 12
Leitza (amazabal) 125 84

MALeRRekA 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0
Doneztebe (Mendaur) 217

xAReTA 154 115 11 0 0 0 0 0 0 208
Senpere** 154 115 208
urdazubi-zugarramurdi 11

Guztira 200 129 1.044 0 0 314 2 28 130 280
**Senperen Bigarren Hezkuntzako datuak arretxea kolegiokoak dira eta Heziketa zikloko datuak Laborantza Lizeokoak. 

*2 urteko ikasleak barne. 

BIGARReN 
HeZkUNTZA

-%0,36

BATxILeRGOA

+%0,64

HeZIkeTA 
ZIkLOAk

+%0,46

eskualdeko 5.582 ikaslek hasi 
dute ikasturtea
iaz baino 39 ikasle guttiago hasi dira baztan, bertizarana, bortziriak, leitzaldea, Malerreka, urumealdea eta Xaretako ikastetxeetan
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'ikasi dizut' kanta minbiziaren kontra
“Minbiziaren borrokan” daudenei eskainitako abestia sortu 
dute modu kolektiboan Beran Ikasi dizut. “Zuen minbiziaren 
borrokan ikasi dizuguelako, zuetaz harro!” esaldiarekin 
aurkeztu dute abestia eta bideoklipa. Tartean daude Beñardo 
Goietxe etaDani Irazoki eta bideoklipa Katubik egin du.

utzitako argazkia

BeRA

TTIPI-TTaPa
Herriko berokuntza-sistema 
hornitzeko, herriko egurra 
erabiliko du Udalak. Iaz, pago 
egur lote batzuekin egin zuen 
proba eta emaitza ona izan 
zen. Ezpalaren hezetasuna 
%30 azpitik izatea lortu zen 
eta erretzerako orduan ez zen 
inolako arazorik izan.

Aurten pinuarekin eginen 
dute froga. 200 tona inguru 
pinu ezpaldu dituzte eta urte 
osorako nahikoa erregai izatea 
espero dute. Ekonomikoki, 
pinua merkeagoa denez, emai-
tza hobeak izatea espero dute. 
Era berean, inguruko intsignis 
pinuek duten egoera kaskarra 
ikusirik, irtenbidea emateko 
modua ezpaldu eta energia 
sortzea izan daiteke. Horrekin, 
kiroldegia, haur eskola, insti-

tutua, ikastola eta eskola 
berotuko dira.

45.000 euro aurreztuak
2014az geroztik, instalazioa 
martxan jarri zenetik, 1.900 
Mw energia kontsumitu da 
biomasa instalazioan. 250.000 
litro inguru gasolio aurreztu 
dira. Udalaren arabera, diru-
tan 45.000 euro aurreztu di-
tuzte: «tokiko garapena hobe-
tzeko bidean bertako energia 
garbiak bultzatzea ezinbeber-
tzeko apustua iruditzen zaigu 
eta horietan biomasak emai-
tza onak ematen dituela garbi 
dago, bai ekonomikoki, baita 
ekologikoki ere. Beti ere gure 
mendien ustiaketa jasangarria 
izan dadin neurriak hartuz eta 
botatzen diren eremuak berriz 
ere landatuz». 

udalak bertako 
egurra erabiliko du 
energia sortzeko
aurten 200 tona pinu ezpaldu dituzte eta urte osorako nahikoa 
erregai izatea espero dute

Agerrako bestetan saldu zi-
tuzten txartelek dagoeneko 
badituzte irabazleak. Lehen-
dabiziko saria 2.966 zenbakia-
rentzat izan da (bazkarian 
saldua); bigarrena, 344, Telle-
txea janari-dendak banatu du; 
eta hirugarrena, 992 (Txaro 
Zubietak saldua). 

Agerrako bestetako 
zozketa-txartel 
sarituak

Euskara Batzordeak sustatu 
du ekimena, Pello Iratzokik 
auzoko etxeen izen bilduma 
aurkeztu ondotik. Ekimenak 
bi helburu ditu: galtzear diren 
etxe izenen erabilera bultzatzea, 
eta idazkera zuzena bultzatzea. 
Andres Iñigo euskaltzainaren 
gomendioei jarraitu zaie.

illekuetako etxeei 
errotuluak paratu 
dizkiete izenarekin

Pirritx, Porrotx eta Marimotots-
ek Borobilean ikuskizuna es-
kainiko dute irailaren 30ean. 
11:00etan hasiko da, Eztegaran.  
Sarrerak Purienean (Bera), 
Telletxea (Lesaka), Kimetz 
(Doneztebe) eta Etxalarko 
Herriko Ostatuan (0-2 urtekoek 
euro bat, gainerakoek 7 euro).

Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots irailaren 
30ean

Naturarekin bat egiteko mu-
sika izenburupean, Iruñeko 
In Tempore abesbatzak (San 
Jose abesbatza) kontzertua 
eskainiko du larunbat honetan, 
irailak 22, San Esteban Elizan. 
Saioa talde instrumentalarekin 
izanen da eta 20:00etan hasi-
ko da. 

'naturarekin bat 
egiteko musika' 
irailaren 22an

Makina egurra ezpaltzen. Aurten 200 tona pinu-egur erabili dira. utzitakoa
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LeSAkA

aITor aroTzeNa
Bosgarren urteurrena ospa-
tzeko urte osoan gauzatzen 
ari den egitarau zabalaren 
baitan, Erraldoien Topaketa 
antolatu du irailaren 22rako 
Elutxa txarangak. Parte har-
tuko duten taldeei dagokionez, 
hau idazterakoan Arantzako 
erraldoiak etorriko ote diren 
edo ez zehaztu gabe badago 
ere, Lesakako konpartsa, Za-
randiako Erraldoiak, Etxalar-
ko erraldoiak, Berako konpar-
tsa, Igantziko kankailuak, 
Baztango erraldoiak, Legasa-
ko konpartsa, Lesakako Gai-
tariak, Igantziko Gaitariak, 
Ezpelur Gaitariak eta, nola ez, 
Elutxa Txaranga ospakizunean 
izanen dira.

egitaraua
Egitarauari dagokionez, la-
runbat goizeko 10:30ean dia-
nak eskainiko dituzte karrikaz 
karrika lau gaitero taldek. 
Ondotik luntxa izanen dute 
Harriondoan eta 11:30 aldera 
desfilea. Lau geldialdi izanen 
ditu ibilbideak: Zahar Etxean 
lehendabizikoa (talde guztiek 
banaka dantzatuko dute), bi-
garrena Eskol-ttikin (bi taldek 
dantzatuko dute), hirugarrena 
plazan (geldialdi nagusia, 
erraldoi talde guztiek dantza-
tuko dute), laugarrena Bittirian 
(bertze bi talderen dantza), 
eta azkena Irubide jatetxean. 
Bertan bazkalduko dute talde 

partehartzaileek eta 18:00k 
aldera konpartsa guztien jau-
tsiera eginen dute. Eskol-ttikin, 
ezaguna den Polonesa dan-
tzatuko dute eta erraldoiak 
gordetzeko garaia ailegatu 
izanen da. 

Halere, txarangarekin poteo 
bat eginen dute herriko osta-
tuetan eta 20:00etan plazan 
bukatuko dute, Guateke Band 
taldearen musika aditzeko eta 
dantzatzeko. Guateke Band 
60-80. hamarkadako kantak 
jotzen dituen taldea da, eta 
bertan Javier Igoa musikari 
lesakarrak jotzen du. Bi orduz 
ariko dira jotzen eta giroa jar-
tzen.

Ez dira larunbatekoarekin 
Elutxa txarangaren urteurre-
neko ospakizunak bukatuko. 
Azaroan Txaranga topaketa 
egin nahiko lukete eta urte 
bukaeran CDa grabatu.

erraldoi Topaketa 
antolatu dute 
larunbaterako
Elutxa txarangaren 5. urteurreneko ekitaldien baitan baztan  
eta bidasoaldeko hainbat talde etorriko dira

luciano Mitxelena espainiako txapeldun
Transbidasoa-Iñurrieta taldean ari den Luciano Mitxelena 
txirrindulariak Espainiako master-60 txapelketa irabazi du 
irailaren 8an Sorian. 71 kilometroko ibilbidea egiteko 
ordubete, 56 minutu eta 41 segundoko behar izan zituen. Ia 
bortz minutuko aldea atera zien bere kategoriako hurrengoei.

utzitako argazkia

Jauziak, Muxikoak eta bertze 
zenbait herri dantza ikasteko 
aukera eskainiko du Beti Gaz-
tek ikasturte honetan, ortze-
gunetan 19:00etatik 20:30era 
elkartearen egoitzan. Izena 
emateko 676 061473 telefono-
ra (Alejandro) deitu behar da 
arratsaldez edo whatsappez.

herri dantza 
ikastaroa eskainiko 
du Beti gaztek

San Fermin erretiratu eta pen-
tsiodunen elkarteak antola-
tuta, herentziak eta testamen-
tu bitalari buruzko solasaldi 
interesgarria eskainiko du 
Teresa Dapena adituak irai-
laren 25ean, astearte arratsal-
deko 4:30ean jubilatuen egoi-
tzan.

herentziak eta 
testamentu bitala 
hizpide

Aste bukaeretan ostatuen 
itxiera orduari eta hauen zarata-
mailari buruzko kexak jaso 
dituzte Herriko Etxean eta 
horregatik, bandoa argitara 
eman zuen Udalak abuztuaren 
8an. Ostatuetako nagusiei 
legezko arauak zorrotz bete 
ditzaten eskatu zaie.

Ostatuetako itxiera 
ordua eta zarataren 
inguruko bandoa

Segundo eskas batengatik izan 
bada ere, Hondarribia arraun 
taldeak lortu du Donostiako 
Kontxako bandera preziatua 
irabaztea eta bertan aritu da 
Agoitz Irazoki herritarra ere. 
2013an ere irabazi zuenez, 
bigarren bandera da herriko 
arraunlariarentzat.

Agoitz irazokik 
Kontxako bigarren 
bandera lortu du

Erraldoi Topaketa egin zen 2015ean.
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eTxALAR

IruNe elIzagoIeN
Bertze urte batez, Etxalarko 
Usategiak antolatuta, usate-
gietako tradizioaren besta 
ospatuko dute igande honetan, 
irailak 23, Lizarietan.

Egitarau zabala antolatu dute. 
10:00etatik 13:00etara artisauen 
erakusketa eta salmenta pos-
tuak paratuko dituzte. Horrez 
gain, Usoak sarean erakuske-
ta eskainiko du Sarako Onda-
reak. Usazaleen paletak egite-
ko erakustaldi parte-hartzailea 
eginen dute eta haurrentzako 
puzgarriak ere izanen dira. 
Taloekin hamaiketakoa egite-
ko aukera izanen da.

10:30ean botaluze pilota 
partida hasiko da. 11:30ean 
Usategietako makila (karrote) 
botatzeko munduko V. txa-
pelketa eginen da eta ondotik, 
nahi duenak paleta botatzeko 
aukera izanen du.

12:30ean 2011ko irailaren 
4ko Sara eta Etxalarren arteko 
hitzarmena berresteko ekital-
dia eginen dute.13:00etan 
Sarako dantzariek saioa es-
kainiko dute eta tokan aritze-
ko aukera izanen da.

14:00etan bazkaria eginen 
da eta eguerdian eta bazkal 
ondotik, Joxe Anjel akordeoi-
laria ariko da. Bazkarirako 
txartelak irailaren 20a baino 
lehen erosi behar dira, Elutsan 
edo Herriko ostatuan (22 euro).

usategietako 
tradizioaren besta 
igandean lizarietan
Etxalar eta Sararen arteko hitzarmena berresteaz gain, hainbat 
ekitaldi eginen dituzte

Urriaren 3tik aitzinera muxi-
ko ikastaroa izanen da asteaz-
kenetan Larraburuan, 19:00eta-
tik 20:00etara. Bazkideek 14 
euro ordainduko dute hilabe-
tean eta bazkide ez direnek 16 
euro. Izena emateko 664387343 
edo 948635166ra deitu behar 
da irailaren 23a baino lehen.

Muxikoak ikasteko 
aukera urritik 
aitzinera

Irailaren 7an hasi zuten ikas-
turte berria Landagain eskolan. 
Bortz ikasle berri hasi eta zor-
tzi gaztetxok eskola utzi on-
dotik, 80 ikasle izanen dira 
guztira. Gogotsu eta animoso 
ekin diote guztiek ikasturtea-
ri eta lanerako gogoz itzuli 
direla ikusi dute irakasleek. 

80 ikaslek hasi dute 
ikasturtea Landagain 
eskolan 

Irailaren 8ko enkantea. JoSE Mari tELLEtxEa

I. elIzagoIeN
Iarmendi inguruko 21 uso 
ehiza postuen enkantea irai-
laren 8an egin zen Herriko 
Etxean. Azkenean, 38.435 eu-
rotan eman ziren, hasierako 
prezioaren gainetik (34.465 
euro). Ustekabean 21. postua-
rengatik lehia handia izan zen 
eta hasieran 1.670 eurotan 
atera zena, azkenean, 8.770 
eurotan eraman zuten.

21 postuetatik 12 hasierako 
prezioan atera zituzten, ino-
lako hobetzerik gabe. 10. pos-
tua 151 tanto hobetu zuten 
(1.210 euro gehiago). Aldiz, 1., 
13., 15., 16., 17. eta 18. postuak 
hutsean gelditu ziren eta inork 
ez zituen hasierako 720 edo 
925 euroak ordaindu. Posturik 
garestienak, zortzigarrena eta 
hamaikagarrena, hasierako 
3.290 eurotan atera ziren.

Sesta 
Sesta emateko prozedura se-
gituz, sei egun naturaleko epea 
izaten da lehenbiziko egunean 
egindako behin-behineko es-
leipenak hobetu ahal izateko. 
Horren arabera, bigarren en-
kantea asteartean, irailak 18, 
egitekoa zen irailaren 8an 

hutsik gelditutako postuak eta 
sesta emateko epean hobetu 
diren postuak (hala bada) en-
kantean berriro ateratzeko.

Errentan ateratzen dena 
ordaintzeko irailaren 21era 
arteko epea izanen da.

udalak 38.435 euro bildu ditu 
usategietako enkantean

Karrote txapelketako sariak, iaz.
Enkantea

Postuak Tasazi.errematea
1. postua 925 0
2. postua 925 925
3. postua 2.225 2.225
4. postua 1.730 1.730
5. postua 2.225 2.225
6. postua 1.730 1.730
7. postua 2.225 2.225
8. postua 3.290 3.290
9. postua 2.245 2.245
10. postua 2.245 3.755
11. postua 3.290 3.290
12. postua 1.670 2.520
13. postua 1.465 0
14. postua 925 925
15. postua 925 0
16. postua 720 0
17. postua 720 0
18. postua 720 0
19. postua 925 925
20. postua 1.670 1.670
21. postua 1.670 8.770
guzTIra 34.465 38.435

iturria: EtxaLarko uDaLa
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ARANTZAARANTZA

Nerea alzurI
2018/2019 ikasturtean mur-
gildu dira herri eskolan. Haur 
eta Lehen Hezkuntzakoak 
irailaren 6an hasi ziren eta 
DBHkoak, berriz, biharamu-
nean. Guztira 76 ikasle eta 
hamar irakasle dira eta ikasleak 
bortz taldetan banatuta daude. 

Haur Hezkuntzan hiru ur-
teko zazpi hasiberriak eta lau 
urteko bederatzi neska-muti-
koak talde berean daude; bortz 
urteko zortzi ikasleak eta Lehen 
Hezkuntzako lehenbiziko mai-
lako bertze zortzi ikasleak ere 
talde berean sartu dituzte. 
Bigarren mailako zortzi ikas-
leak hirugarren mailako zazpi 
ikasleekin egonen dira. Lau-
garren (lau ikasle), bosgarren  
(zortzi ikasle) eta seigarren 
mailetakoak (ikasle bat) talde 
berean ariko dira, eta DBHkoak 
bertze batean. 

Azken talde honetan hama-
sei ikasle dira, zazpi lehenbi-
ziko mailan eta bederatzi bi-
garrenean. 

eskolako lanak 
Udan, Herriko Etxeak eta Gu-
raso Elkarteak hainbat obra 
eta konponketa lan egin di-

tuzte: argiteria aldatu, Haur 
Hezkuntzako komunak ego-
kitu, jantokia  intsonorizatu, 
margoketa lanak... Bikoizke-
tarako bi gela berri ere badira, 
Nafarroako Gobernuko Hez-
kuntza Departamentuaren 
diru-laguntzarekin eginak.

Eskolatik eskerrak eman nahi 
izan dituzte gurasoek eta hain-
bat herritarrek auzolanean 
eskolan egin dituzten lanen-
gatik. 

Jarduerak
Jarduera batzuen berri ere 
eman digute. Hala, irailaren 
28an Donostiako Zinemaldi-
ra joanen dira.

Bertzalde, iaz hasitako Den-
boraren joana proiektuarekin 
segituko dute; fruten eta ba-
razkien kontsumoa sustatze-
ko kanpainak aurten ere ja-
rraipena izanen du; eta ber-
dintasuna lantzeko SKOLAE  
programak ere garrantzi han-
dia izanen du. 

Jangela zerbitzua 
Ikasturte hasieratik jangela 
zerbitzua ere martxan da. 67 
haurrek bi txandatan bazkal-
tzen dute. 

Lehenago dutxak ziren tokian orain bi gela egokitu dituzte. aitor ELExpuru

76 ikaslek eta 10 
irakaslek hasi dute 
ikasturtea eskolan
ikasleak bortz taldetan banatuak daude eta hainbat obra ere 
egin dituzte uda honetan eskolan

eguraldi eta giro ederra eguzkialdean
Pantxo Mitxelenak botatako txupinazoarekin hasi ziren 
Eguzkialdeko bestak. Aizkora desafioan, Etxeberria aita-
semeak Donato Larretxea eta Asier Pellejeroren kontra aritu 
ziren; herri-bazkarian, ez zuten nolanahiko otordua egin eta 
Beñat Mitxelena arduratu zen bazkalondoa girotzeaz.

MikEL LarrEtxEa

Ekaitza Elkartetik jakinarazi 
dutenez, urrian hasiko da pi-
lota eskola, eta neska-mutikoek 
astelehenetan izanen dituzte 
pilotako entrenamenduak. 
Eskolaz kanpoko jarduera ho-
netan parte hartzeko irailaren 
28a baino lehenagotik eman 
beharko da izena. 

Pilota eskolan 
apuntatzeko epea 
zabalik

Euskaraldiaren prestaketak 
aitzinera doaz herrian eta ize-
na emateko garaia hurbiltzen 
ari den honetan, herritarrei 
Euskaraldiari buruzko azal-
penak emateko bilera irekia 
egitekoa zen asteartean, irai-
lak 18, 16:00etan Herriko 
Etxean. 

Euskaraldiaren 
aurkezpena aste 
honetan
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IGANTZI

TTIPI-TTaPa
Uda akabailako aspalditxoko 
hitzordua bete zen irailaren 
2an Igantzin: mendi bizikleta 
zeharkaldia. Izan ere, hogeita 
zortzigarrena zen aurtengoa. 
Eguraldia lagun izan zuten 
txirrindulariek baina iaz bai-
no 40 lagun inguru gutiago 
hurbildu ziren ibilbidea egi-
tera. Halere, erran behar da, 
Biltoki Elkarteak prestatuta 
betiko harrera egin zitzaiela 
etorritakoei, bikaina betiko 
moduan.

Ibilbideak aukeran
Goizeko bederatzietan abia-
tuta, 33 kilometroko ibilbidea 
egin zuten batzuk eta 23koa 
bertzeek, Unanuko itzulia alde 
batera utzita azken horiek. 
Guztira 60 bat heldu atera zi-
ren eta ibilbide gogorra gehie-
nen erranetan. 

Parte-hartzaile ilustre bat 
izan genuen azkarrena hel-
mugan: Jon Bru beratarra, 
txirrindulari profesional bi-
kaina izandakoa. Azpimarra-
tzekoa da Sunbilla aldetik 
etorritako taldea ere, alde 
hartan txirrindularitza osa-
suntsu dagoen seinale. 

35 haur ingurua
Haurrek, berriz, 10:00etan 
hasita, bi aldiz bete zuten he-
rri inguruko ibilbidea, Talaia 
eta Simonbaita aldean. 35 haur 
inguru animatu ziren eta ba-
tzuk euren kabuz eta bertzeak 
gurasoek lagunduta hagitz 
giro polita paratu zuten, ibil-
bide haundikoak mendian 
barrena zebiltzan bitartean.

Errandakoa, antolaketa bi-
kaina eta zerbait egokitzeko 
edo birplanteatzeko beharra 
akaso. 

giro ederra  
mendi bizikleta 
zeharkaldian
60 heldu eta 35 haur inguruk parte hartu dute aurten 28. aldiz 
egin den ibilaldian

Helduak eta haurrak irailaren 2ko mendi bizikleta ibilaldian. oSkar txopErENa
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eUSkARA

TTIPI-TTaPa
Aitzineko egunetan trailerra 
zabaldu eta sortutako jakin-
minaren ondotik, irailaren 
5ean  aurkeztu zuten Musutruk. 
La pelicula. Ez da, ordea, film 
bat, Bortzirietako Euskara 
Mankomunitateak  eta Male-
rrekako Mankomunitateak 
herritarrak euskara ikastera 
edo hobetzera animatzeko 
egindako kanpaina baizik.  

euskara dohainik
2018/2019 ikasturtean Bortzi-
rietan eta Malerrekan errol-
datuta dauden biztanleek 
euskara ikasi edota hobetzeko 
aukera izanen dute, doan. 
Ikasleen aprobetxamendu 
egokia ziurtatuz gero, bi en-
titateek matrikularen %100a 
ordainduko dute.

Kanpaina Malerrekako eta 
Bortzirietako alkate eta zine-
gotziek aurkeztu zuten, Ernes-
to Dominguez Zubietako al-
kateak, Mentxu Peña Arantza-
ko alkateak eta Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateko 
lehendakariak, Mari Joxe Be-
reau Iturengo alkateak, Miguel 
Mari Irigoien Etxalarko alka-
teak, Marga Erdozain eta Pe-

llo Grazenea Doneztebeko 
zinegotziek eta Juankar Una-
nua Igantziko alkateak. Aur-
kezpenean adierazi zutenez, 
«Bortzirietan eta Malerrekan 
erroldatuta dauden biztanleek 
bertako hizkuntza jakiteko 
eskubidea dute». Horrela bada, 
«eskubidea bermatzeko era-
bakia» hartu dute, «baliabideak 
eskainiz». 

Bai Malerrekan, bai eta Bor-
tzirietan ere, euskaraz jakin 
badakiten eta egunerokoan 
erabiltzen duten biztanleak 
«asko» direla uste dute. Aitzi-
tik, ezagutza ez da unibertsa-
la: «%20ak ez du ongi menpe-
ratzen». Erakundeek «pertso-
na askok euskaraz hitz egiten 
edo behintzat ulertzen ikas 
dezaketela» adierazi dute. 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak eta Malerreka-
ko Mankomunitateak argi dute 
euskara jakiteak ateak irekitzen 

dituela eta bizi baldintzak ho-
betzen dituela. 

Izen-ematea
Bortzirietako euskaltegian edo 
Malerrekako euskaltegian es-
kainiko den ikastaroan iraila-
ren 28ra arte eman daiteke 
izena, eta diru-laguntzei bu-
ruzko informazioa euskara 
zerbitzuetan eskuratu ahal 
izanen da. 

Deialdiari buruzko informa-
zio zehatza mankomunitatee-
tako webguneetan ikusgai 
dago: www.bortziriak.eus eta 
www.malerrekakomankomu-
nitatea.eus. 

Bortzirietako eta Malerrekako udal ordezkariak kanpainaren aurkezpen egunean. utzitako argazkia

bortzirietan eta malerrekan 
euskara doan ikasteko eta 
hobetzeko aukera izanen dute
Euskara zerbitzuek egitasmo honekin herritarrak euskara ikasi edo hobetzera animatzea dute 
helburu

bakeari, Giza 
eskubideei eta 
bizikidetasunari 
lotutako laguntzak

TTIPI-TTaPa
Nafarroako Gobernuak terro-
rismoaren eta 36ko indarke-
riaren biktimen errekonozi-
menduzko ekitaldiak, laguntza 
memorialistak, kulturarteko-
tasuna sustatzeko ekintzak eta 
bakea, bizikidetasuna eta Giza 
Eskubideen inguruko balioen 
sustapeneko jardueretarako 
170.09,51 euro eman ditu. 19 
toki erakundek eta irabazi-as-
morik gabeko 17 elkartek jaso 
dute laguntza eta tartean, Be-
rako Udala eta Bortzirietako 
Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitatea izan dira onuradu-
nak. Diru-laguntza horiekin, 
biktimen erreparazioa egiten, 
memoria bultzatzen eta ba-
kearen kultura nahiz errespe-
tuaren, aniztasunaren, kultu-
rartekotasunaren eta biziki-
detasunaren balioak sustatzen 
laguntzen duten jardueren 
inguruko inbertsioan eta an-
tolaketan laguntzen duten 
ekimenak bultzatu nahi izan 
dituzte. Berako Udalak, 36ko 
kolpe militarraren biktimen 
oroimena eta errekonozimen-
duaren harira jarritako mono-
lito eta plaken ordainetan 6.000 
euro jaso ditu eta Mankomu-
nitateak gurasoentzat antola-
tutako sare sozialen erabile-
rari buruzko Sare-on ikasta-
roengatik, 175 euro. 

GIZARTeA

IzeNa IraIlareN 
28ra arTe emaN 
daITeKe 
euSKalTegIeTaN
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BORTZIRIAk

TTIPI-TTaPa lESaKa
Haur elebidunen hizkuntza-
garapena hobeki ezagutzen 
laguntzeko ikastaroa antolatu 
dute aurten ere, aldi honetan 
EHUren udako ikastaroen 
barne. Lesakan izanen da, irai-
laren 28an eta 29an, eta bere-
ziki osasun arazoen edota 
arazo-sozialen ondorioz ezohi-

ko garapena duten haurren 
egoera landuko dute.  Zehaz-
ki, hizkuntzaren garapenaren 
alderdi soziolingustikoak haur-
tzaroan. Ezohiko garapenean 
eskuhartze eta baloraziorako 
pausoak da ikastaroaren izen-
burua. Hezkuntza eta osasun 
arloko hainbat profesionalek 
parte hartuko dute. 

Irailaren 28ko egitaraua 
Ortzirale arratsaldean, irailak 
28, 16:00etan, Belen Compains 
Beaumont Lesakako Osasun 
Zentroko pediatrak ikastaroa 
inauguratuko du. Ondotik,  
Begoñako Andra Mari Irakas-
leen Unibertsitate Eskola-Hiz-
kuntza eta Literaturaren Di-
daktika Saileko Ane Ortega 
Garciak hizkuntzen egoera 
soziolingustikoaz eta hezkun-
tzaren paperaz solasaldia es-
kainiko du. 

17:30etik 17:45era geldialdia 
eginen dute, eta ondotik, orien-
tatzaileen eta gurasoen arteko 
mahai-ingurua prestatu dute. 
Belen Compains pediatra iza-
nen da moderatzailea eta 
Aranzazu Mikeo Arraras Le-
kunberriko eskolako orienta-
tzaileak eta Nerea Martinez 
Lasheras, Anatxo Manzano 
Garraio eta Maria Angeles 
Razkin Lizarraga gurasoek 
parte hartuko dute.

Irailaren 29ko egitaraua 
Larunbatean, 09:00etan, Na-
farroako Unibertsitate Publi-
koko irakaslea den Paula Ka-
sares Corralesek belaunaldien 
arteko euskararen transmi-
sioari buruzko hitzaldia eskai-
niko du. 10:00etan Naira Del-
gado Marquez hizkuntza te-

rapeutak eta logopedak entzu-
men-trastornoak dituzten 
haurretan hizkuntza garatze-
ko entzumen eta hitzezko te-
rapia solasaldia eskainiko du. 

Ordu erdiko atsedenaldiaren 
ondotik, 11:30ean, Leire Diaz 
de Gereñu Lasaga eta Ines M. 
Garcia Azkoaga EHUko dok-
tore eta irakasleek hartuko 
dute hitza. Ezohiko garapena 
duten haurrei hizkuntza era-
kusterakoan irakasleen sinis-
men eta praktikak izanen dute 
hizpide. 13:00etatik 15:00eta-
ra bazkaria eginen dute eta 
ikastaroa borobiltzeko Diaz 
de Gereñu eta Garcia irakasleen 
txanda izanen da berriz: hiz-
kuntzaren ezohiko garapena 
eta gaitasun komunikatiboak 
lantzeko alternatiben inguruan 
ariko dira. 

Ikastaroarekin, arazoak hau-
tematerakoan, baloratzerakoan 
edo horietan esku hartzerakoan 
dauden gabeziak atzeman eta 
hobekuntzak egiteko propo-
samenak bildu nahi dituzte.

Izen-ematea 
Maiatzean ireki zuten ikasta-
roan izena emateko epea, 
baina oraindik ere norbaitek 
ikastaroan parte hartu nahi 
badu badu aukera, uik.eus 
atarian.

Joan den urteko ikastaroaren inaugurazioan, erdian, Belen Compains pediatra.

haur elebidunen 
hizkuntza-garapena 
ezagutzeko ikastaroa
Ezohiko garapena duten haurren hizkuntza-garapenaz ariko 
dira irailaren 28an eta 29an lesakako Kultur Etxean
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ARkUPeAk

JoSe luIS legarra
Erretiratuen elkarteko kideek 
urteetan buru-belarri lanean 
aritu diren boluntarioen lana 
eskertzeko eta merezitako 
atsedena emateko omenaldiak 
egin izan dituzte. Berriki, el-
karteko mendi batzordeak 20 
urtez mendi-irteerak eta ate-
raldiak antolatzen eta bidera-
tzen ibili den Fernando Etxe-
berriari esker ona adierazteko 
ekitaldia egin zion. Bertzeak 
bertze, Pirinioetako ateraldiak 
eta Santiago Bidekoa antola-
tzen ibili da Etxeberria. Kasu 
honetan, kideek lanean jarrai-
tzeko eskatu diote. 

Omenaldi ederra
Abuztuaren 21ean egin zioten 
omenaldia. 62 mendizale bil-
durik, Mendaurrera joan ziren. 
Ondotik Donezteben egin 
zuten bazkarian 71 kide bildu 
ziren.  

Ezkurrako Fernando Etxe-
berriari bazkaltzen hasi zire-
nean eman zioten omenaldia-
ren berri, aitzinetik esanez 
gero ez lukeela onartuko uste 
baitzuten.

Idazkariak, Garbiñe Azpiro-
zek, Juan Migel Saizar txistu-
lariaren laguntzaz, aurreskua 
dantzatu zion.  

Teresita Nazabal eta Ramon 
Tapiak eta  20 urteotan egin-
dako lana goraipatu zuten.    
Ibilbideari keinu eginez, Goiz 
Mendi Taldea 12 kiderekin 
hasi zela eta gaur egun, hile-
roko irteeretan 60-70 mendi-
zale biltzen direla gogoratu 

zuten: «elkarteko kideek es-
kuzabaltasunez egin duzun 
lana eskertu eta elkartean 
jarraitzeko eskatu nahi dizugu, 
batzordeko gainerako kideen 
laguntzarekin». 

Mari Paz Huizi eta Paula 
Huarteren eskutik jaso zituen 
oroigarriak: batetik, 'Arkupeak 
Mendi taldeko zure lagunen 
partez. 2018/08/21' grabatua 
daraman kopa, antolatze-la-
netan nagusi izan dela adie-
raziz; eta bertzetik, mendian 
ibiltzeko bi makil oparitu ziz-
kioten. 

Juan saxofoi-jolearen lagun-
tzaz bertsoak ere kantatu ziz-
kioten: 'Ene! Zenbat mendita-
ra/ zuk gaituzun eramanda/ 
ikusi ditugu hainbat/ tontor, 
erreka ta landa,/ harat eta ho-
nat ibili/ gara dinbi eta danba/ 
Txangoak egin ditugu/ ongi 
jan eta edanda. Guzia prest 
dena gertu/ edonora ere joan-
da/ beti lagun beti jator,/ ahol-
ku onak emanda,/ lan handia 
egin duzu/ bihotz bihotzez 
erranda/ zure laguntza Fer-
nando/ plazer handia izan da. 

Fernando hunkituta eta hi-
tzik gabe gelditu zen: «bihotz-
bihotzez mila esker aunitz» 
baino ezin izan zuen erran.  
Tomas eta Juanen musika, 
kantu eta dantzekin bukatu 
zuten besta.

20 urtez egindako lana eskertuz, omenaldi hunkigarria egin zion Mendi Taldeak. utzitako argazkia

leheNdabIzIKo 
meNdI TaldeKo 
zeNbaIT KIde 
bIldu zIreN

Fernando etxeberriari  
esker ona adierazi 
dio mendi Taldeak
omenaldira 1999an sortutako mendi taldeko kide batzuk joan 
ziren eta Jose Mari, Pantxito eta Juan ere gogoan izan zituzten  

TTipi-TTaparen 717. zenbakian 
Mediterraneoko itsas-bidaia 
abuztuan eginen zela adiera-
zi zen. Akatsa izan zen. Izan 
ere, abuztuan elkarteko kideak 
Eroski bidaiak agentziako an-
tolatzailearekin biltzekoak 
ziren, azken zehaztapenak 
lotzeko. Itsas-bidaia, ordea 
irailaren 17tik 24ra, astelehe-
netik astelehenera, egitekoa 
zuten. Bertzeak bertze, Napo-
les, Civitavechia, Livorno, 
Niza... bisitatzekoak zituzten. 
Hurrengo aldizkarian bilduko 
dira bidaiari buruzko zehaz-
tapenak.

Mediterraneoko 
itsas-bidaia irailean 
egitekoa zuten

Joan den urtean Arantzazun.

Batetik bertzera dabiltza Ar-
kupeak elkarteko kideak. Aur-
ten ere, Arantzazu eta Lezora 
joateko asmoa dute.  Joan den 
urtean arrakasta handia izan 
zuten bi bidaia horiek; Aran-
tzazura 220 lagun joan ziren; 
Lezoko San Kristoren bestara, 
berriz, 118 kide. Bidaia horiez 
gainera, mendi-irteerak ere 
badituzte esku artean. Men-
daurrera eta Gorbeara ateral-
diak prestatzen ari dira. Bidaien 
nondik norakoak hurrengo 
zenbakian, urriaren 4ko da-
tarekin argitaratuko den TTipi-
TTapan, bilduko dira. 

Bidaia eta ateraldi 
gehiago antolatzen 
dabiltza
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IGANTZIKO BESTAK Irailaren
22a, 23a  eta 

28tik  urriaren
 1era

«Aukera duen guztietan» musika 
edo dantzaren inguruan ibiltzen den 
gazte igantziarra da Olaia Matxikote. 
Zaletasuna ongi errotua du. Izan ere, 
«hiruzpalau» urte zituela hasi zen herriko 
dantza-taldean, eta ordutik, «astean 
behin bederen eta emanaldiak hurbildu 
ahala maizago» biltzen dira. Guztira 
«ehun dantzari inguruk eta hainbat 
musikari finek» osatzen dute taldea, 
baina ageriko emanaldiaren gibeletik 
«lan haundia» egiten dutenak ere 
badaude: «muntaketa-lanetan aritzen 
direnak eta arropak josten laguntzen 
digutenak, erraterako».
 
DANTZAREN BUELTAN BESTA
Urtean zehar hainbat emanaldi egiten 
dituzte dantzariek herrian: «San Joan 
Egunean San Joan Xarren dantzatzen 
dugu, eta azken aldian maiatzean eta 
abenduan ere emanaldiren bat antolatu 
izan dugu». Herriko emanaldi guztiek 
xarma dutela iruditzen zaio: «bertako 
eta hurbileko jende aunitz hurbiltzen da 
ikustera, eta egindako lana baloratzea 
eskertzekoa da, horrek ematen digu 
urtetik urtera segitzeko gogoa». 
Emanaldiak bat baino gehiago badira 
ere, herriko besten bueltan dantzak 
«presentzia handiagoa» du igantziar 
gaztearen ustez: «aitzineko aste 
hondarrean emanaldia antolatzen dugu, 
ilunabar batean egiten diren muxikoek 
geroz eta indar handiagoa dute eta San 
Migel Egunean bai goizeko dantzak, 
baita arratsaldeko soka-dantzak ere 

bereziak dira». 
Izan goizeko eta arratsaldeko dantza 
saioengatik, edota goizeko karrika-
bueltagatik San Migel Eguna «luzea 
baina berezia da» igantziar gaztearentzat. 
Bezperako giroa, herritarren gogoak eta 
Biltoki elkarteko afaria «hagitz gustuko» 
baditu ere, «eguneko besta geroz eta 
gehiago» gustatzen zaio: «goizean atera, 
eguerdiko giroaz gozatu, etxean edo 
hor barrena bazkaldu eta arratsaldeko 
ekitaldiak ikusi...» denetarik egiteko 
aukera izaten du: «batzuetan familian, 
bertzeetan kuadrillarekin edota haurren 
inguruan biltzen gara: dantzetan, erraldoi 
eta buruhandien konpartsaren bueltan, 
erraterako». 
Baina ttikienak oheratzen direnean, 
«indarrek iraun bitartean arratsez ere 
hor ibiltzen gara» aitortu digu: «herriko 
eta plazako giroa gustatzen zaizkit, 
baina kontzertuetan eta ostatu giroan 
ere ibiltzen naiz». Gaua behar baino 
gehiago luzatzen bada, biharamunean 
«goiz-goizetik gorputza martxan jartzea» 
da gakoa. Ajeari ernatzeko astirik 
eman gabe, «ehuneko ehunean» bizi 
ditu bestak Olaia Matxikotek: «ahalik 
eta hoberen aprobetxatzen saiatzen 
naiz, goizez, arratsaldez eta gauez, beti 
bada gozatzeko aukerarik». Hori bai, 
besten ondotik, «gorputza bere onera 
bueltatzeko», egun batzuk behar izaten 
ditu, baina... «bertze aukerarik ez dago!» 
dio irri artean. 
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IRAILAK  22, larunbata

09:30 Gosaria Ziobin. 10:00 Plater-tiroketa Ziobin. 12:00 Herriko pilota partiden 

finalerdi eta finala. 20:00 Herriko dantza-taldearen emanaldia. 22:00 Afaria 

Biltokin, Mikel Bermejoren eta Jose Kruz Gurrutxagaren bakarrizketak girotua.

IRAILAK  23,
 igandea

10:00 Karrika buelta txistulariekin. 
12:00 XV. gazta lehiaketa. 12:00 
Ardo dastaketa. 18:30 Karrika buelta 
kankailu eta buruhaundiekin. 19:00 
Gazta eta opil dastaketa Iñaki eta 
Joxe Agustin trikitilariekin.

IRAILAK  28, ortziralea

16:00 Ginkana. 20:00 Altxaferoa. Ondotik Elutxa txaranga eta karrika buelta 

kankailu eta buruhaundiekin. 00:00-04:00 DJ Txingudi.

IRAILAK  29,
 larunbata

09:30 Karrika buelta txistulariekin. 
10:00 Karrika buelta ezpata-dantzari 
eta txistulariekin. 11:30 Meza Nagusia 
Igantziko abesbatzarekin. Ondotik bandera 
arbola doinuari dagokion ikurrin agurra 
eta herriko ezpata-dantzari eta dantzarien 
saioa. 17:00 Dantza-luzea Foru Plazan. 
17:30 Afizionatuen arteko pilota partidak: 
Telletxea-Gaskue/Canabal-Apezetxea 
eta Tainta-Aldabe/Urbieta-Alduntzi. 
20:00-22:00 | 00:00-01:00 Burrunba 
Elektrotxaranga. 22:00 Herenegun taldea. 
00:00-01:00 Betizuak zezen-plazan 
Burrunba Elektrotxarangak alaitua. 01:00-
05:00 Oharkabe taldea.

ARGAZKIAK: Oskar Txoperena
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IRAILAK  30, igandea

10:00 Karrika buelta gaiteroekin. 12:00 Haurrentzako entzierroa eta karrika buelta 

kankailu eta buruhaundiekin gaiteroek lagunduta. 12:00 Haur eta helduentzako 

toka txapelketa frontoian. 18:00 Herri-kirolak: 1. Haurren proba konbinatuak | 2. 

Euskal Herriko koxkor biltze finala. | 3. Nafarroako II. Mailako aizkora finala. | 4. 

Herritarren arteko desafioa. 20:00 Muxikoak Foru Plazan. 21:00-00:00 Treku taldea.

URRIAK  1, astelehena
10:00 Karrika buelta txistulariekin. 
1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0  |  1 5 : 0 0 - 1 8 : 0 0 
Haurrentzako puzgarriak frontoian. 
11:00  Haurrentzako animal iak 
zezen-plazan. 12:00 Betizuak zezen-
plazan Elutxa txarangak alaitua. 
14:00 Haurren herri-bazkaria. 14:00 
Herri-bazkaria Andoni Egaña eta 
Sustrai Colina bertsolariekin, Elutxa 
txarangak alaitua. Ilunabarrean Irrintzi 
txapelketa. 20:00-00:00 Joxe Anjel 
akordeoilaria.
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SUNBILLA

maIder PeTrIreNa
Udako oporrak akituta, esko-
lako neska-mutikoek irailaren 
7an eman zioten ikasturteari 
hasiera. Aurtengoan bortz 
ikasle izan dira lehenbiziko 
aldiz eskolan hasi direnak: 
Aiara Apezetxea Agirre, Aritz 
Bertiz Juanenea, Aner Petri-
rena Gonzalez, Libe Agirre 
Salaberria eta Iraia Zugarra-
murdi Bucinska. Horrela bada, 
guztira 84 ikasle dira, 21 Haur 
Hezkuntzan eta 63 Lehen 
Hezkuntzan. 

Irakasleei dagokienez, 19 
ariko dira herriko eskolan la-

nean, ibiltariak barne. Iraileko 
eta ekaineko hilabeteetan 
goizez bakarrik izanen dute 
eskola baina jangela zerbitzua 
erabiltzen duten ikasleak 15:00 
bitarte bertan egoteko aukera 
izanen dute. 

eskolaz kanpoko ekintzak  
ate joka
Eskolaz kanpoko jarduera 
gehienak urrian hasiko badi-
ra ere, batzuk dagoeneko ha-
siak dira. Kenpo kai ikasi nahi 
dutenendako, irailaren 26an 
ate irekien eguna eginen dute 
frontoian, 18:00etan.

hiru urteko bortz 
ikasle hasi dira 
eskolan 
Guztira 84 ikasle eta 19 irakasle izanen dira ikasturte 
honetan

kontxako bandera 
lortu du iker 
Mariezkurrenak

Iker Mariezkurrena Imaz 
herritarrak ez du aise 
atzenduko irailaren 9a, egun 
horretan bere lehendabiziko 
Kontxako Bandera lortu 
baitzuen. Segundo eskas 
batengatik bertzerik izan ez 
bazen ere, Donostiako 
estropada txapelketa 
ezaguna irabazi zuen 
Hondarribia Arraun Taldeak 
eta sunbildarra arraunen 
aritu zen banderaren zati 
bat herrira ekarriz. 
Zorionak taldeari eta 
bereziki Ikerri!

Giro polita mendi bizikleta ibilaldian

Arrakasta haundia izan zuen irailaren 9ko mendi bizikleta 
ibilaldiak, 125 txirrindularik parte hartu baitzuten. Horien 
artean, aipatzekoa da 20 bat gaztetxo atera zirela eta 
gazteenak zazpi urte zituela. Zozketak ere egin zituzten eta 
tartean, bizikleta bat. Hori Jabier Iriarteri tokatu zitzaion.

ikEr urroz, JoSEtxo apEztEgia Eta MaiDEr pEtrirENa 

m. PeTrIreNa
Larunbat honetan, irailak 22, 
Ulibeltzak elkartearen besta 
ospatuko dute. 10:00etan jo-
katuko den mus txapelketa-
rekin hasiko dira ospakizunak. 
Parte hartzeko nahitaezkoa 
izanen da bikote bakoitzeko 
bat behintzat elkarteko baz-

kidea izatea. Mus txapelketa-
ren ondotik, 14:00etan, aitzi-
netik izena emana duten 
bazkideak eta horien bikote-
kideak mahaiaren bueltan 
bilduko dira bazkaltzeko eta 
ondotik, Mikel Salaberri akor-
deoilariarekin musika izanen 
dute.

ulibeltzak elkartearen besta larunbat 
honetan ospatuko dute
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DONeZTeBe

Irailaren 24an, astelehena, 
20:00etan,  N-121 errepideari 
buruzko solasaldia  eginen da 
Herrigunean. Bertzeak bertze, 
Belateko eta Almandozko tu-
nelen itxieraren ondorioz izan 
diren trafiko murrizketen era-
gina aztertuko da eta etorki-
zunari begira, zer nolako neu-
rriak hartu behar diren. Uda-
lak herritarren eta profesio-
nalen iritziak bildu nahi ditu. 
Ariketa hau eskualdeko herri 
guztietan eginen da. Ondotik, 
udaletxe guztiak Nafarroako 
Gobernuari dagokion eskaki-
zuna adosten saiatuko dira.

n-121 errepidearen 
etorkizunaz batzar 
irekia astelehenean

marga erdozaIN
Iraileko hitzordu haundiari 
hutsik egin gabe, Burrunba 
gazteen taldeak besta ttikiak 
prestatu ditu asteburu hone-
tarako, irailak 21 eta 22.  

Ospakizunak ortziralean 
hasiko dira. 18:00etan erre-
monte partidak jokatuko di-
tuzte Ezkurra pilotalekuan. 
Sarrerak bortz eurotan para-
tuko dituzte salgai eta lortu-
tako dirua Adano minbizia 
duten haurren aldeko Nafa-
rroako elkartearendako izanen 
da. 20:00etan, Santa Luzia 
plazan, bestei hasiera ofiziala 

emanen dien suziria botako 
dute. 21:30ean zopak izanen 
dira eta 00:00etatik 04:00eta-
ra Gabenara taldearen eskutik 
dantzaldia izanen da. 

Larunbatean, 11:00etan, 
Santa Luzia plazan, haur dan-
tzariek euren saioa eskainiko 
dute. 14:00etan bazkaria egi-
nen da eta 15:00etatik 19:00eta-
ra 4x4 erakustaldia izanen da 
Aparan industrialdean. Arra-
tsaldean musika emanaldi bat 
izanen da eta eguna borobil-
tzeko, Oharkabe taldearekin 
dantzaldia antolatu dute gaz-
teek.

besta ttikiak 
asteburu honetan 
ospatuko dituzte
ortzirale arratsaldean adano elkartearen aldeko erremonte 
partidak antolatu dituzte

Errekako dantzariak Zugarramurdiko lezean izanen dira.

m. erdozaIN
Urriaren 6an, Zugarramurdi-
ko lezeak oholtza ederra bila-
katu dira Hego haizeak, Ipar 
doinuak izeneko emanaldi 
berezia plazaratzeko. Lehen-
biziko aldiz, herriko Mendi 
Abesbatza, Mendi Ttiki eta 
Erreka Dantza Taldea, Donos-
tiako Txistulari Taldearekin 

eta Pauline, Juliette, Jon Itçai-
na eta Guy Saldubehererekin 
elkarlanean ariko dira.Beraien 
ahotsak, musika-tresnak eta 
dantzak uztartuko dituen 
emankizuna 20:00etan hasiko 
da. Sarrerak Titi ostatuan eros 
daitezke: helduek 15 eurotan 
eta 6-12 urte bitarteko haurrek 
10 eurotan.

Herritarrak zugarramurdin eginen den 
'Hego haizeak, ipar doinuak' kontzertuan

m. erdozaIN
Irailaren 20an Euskaraldia 
ekimenean parte hartzeko 
izena emateko epea irekiko 
dela eta, bertako talde eragileak 
hainbat aurkezpen aurreikusi 
ditu. Urriaren 3an, Mankomu-
nitatean, eskualdeko elkarte 
eta taldeei aurkeztuko diete 

ekimena. Urriaren 12an Zu-
bietan aurkeztuko dute eta 
Donezteben eta Iturenen urria-
ren 19an. Eratsunen buzoneoa 
eginen dute eta 20an eskaerak 
hartuko dituzte. Gainerako 
herrietako udalei urriaren 3ko 
bilerara joateko proposamena 
eginen diete. 

euskaraldia aurkezteko hitzorduak 
antolatu dituzte Malerrekan

Malerrekako Mankomunita-
teak aurkeztutako kanpaina-
ren barrenean, herriko IKA 
euskaltegiak zabalik du izena 
emateko epea. Interesatuek 
irailaren 28ra arte izanen dute 
apuntatzeko aukera. Aipatze-
koa da, aurten lehendabiziko 
aldiz, Malerrekako herritarrek 
euskara musu-truk ikasten 
ahal izanen dutela. Horren 
inguruko informazio gehiago 
nahi duenak euskaltegian aur-
kituko du, 948 451555 telefo-
nora deituz edo malerreka@
ikaeuskaltegiak.eus helbidera 
idatziz.

Euskara ikastea 
debalde aurtengo 
ikasturtean

m. erdozaIN
Erremontea utziko zuela ira-
garri zuenetik, hainbat agur 
egin dizkiote Koteto Ezkurra-
ri. Eta horiei hainbat herrita-
rrek antolatutako afaria gehi-
tu behar zaie, urriaren 6an, 
larunbata, eginen dutena. Egun 
horretan Kotetok partida be-
rezia jokatuko du eta lagunen 
arteko hitzordu hori emozioz 
eta sorpresaz beterik izatea 
nahi dute. 

Lerro hauen bidez, donez-
tebar guztien izenean, eskerrak 
eman nahi dizkiogu Kotetori, 
bere ibilbide emankorragatik 

eta bai kantxan eta bai kanpoan 
egindakoagatik ere. Josi zure 
txapel guztiak eta egin ezazu 
alfonbra hegalari bat gelditzen 
zaizkizun ametsak eta partidak 
lortzeko!

Koteto uztaileko omenaldian. M. aNDrES

koteto ezkurraren agurreko afaria 
urriaren 6an eginen dute
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ZUBIeTA

FermIN eTXeKoloNea
 «Euskararen Egunaren harira, 
literaturari eta sormenari bere 
tartetxoa emateko» helburuz,  
herriko gaztetxoentzat mikro-
ipuin eta ilustrazio lehiaketa 
antolatu dute. Ilustrazio lehia-
ketan bederatzi urtetik behei-
tikoek har dezakete parte eta 
Izaskun Zubialdek idatzitako 

Aker  mikro-ipuin argitaraga-
bea ilustratu beharko dute, A4 
formatuko orrian, nahi diren 
margoak eta teknikak erabiliz. 
Mikro-ipuin lehiaketa, berriz, 
hamar urtetik goitikoei bide-
ratua bada ere, ttikiagoek ere 
parte har dezakete. Kasu ho-
rretan, gaia 'Euskararen Egu-
na Zubietan' izanen da. Ipui-

nak gehienez ere 100 hitzekoa 
(eskuz edo ordenagailuz ida-
tzita), originala, argitaratu 
gabea eta beste lehiaketetan 
erabili gabea izan behar du. 
Ipuin lehiaketara aurkeztuta-
ko lanak, adinaren arabera, 
hiru kategoriatan banatuko 
dituzte. 

Lanak udaletxean aurkeztu 
beharko dira, urriaren 5a bai-
no lehen eta datu pertsonalik 
gabe (goitizen batekin). Aur-
kezteko bi gutun-azal behar-
ko dira: handia eta txikia. 
Txikian, kanpoko aldean, goi-
tizena idatziko da, eta barruan 
egilearen datuak (izen-abize-
nak eta adina); handian, berriz, 
idazlana eta gutun-azal txikia. 
Parte-hartzaile bakoitzak lan 
bakarra aurkez dezake. 

Euskararen Egunaren harira, herriko haur eta gaztetxoendako mikro-ipuin eta ilustrazio lehiaketa antolatu dute. i. zuBiaLDE

mikro-ipuin eta 
ilustrazio lehiaketa 
antolatu dute
Parte-hartzaile bakoitzak lan bakarra aurkez dezake eta 
lanak udaletxean bilduko dira urriaren 5a arte 

Gobernuko Kultura, Kirol eta 
Gazteria sailak museo eta bil-
duma museografikoentzako 
laguntzak ebatzi ditu. 1.131.000 
euro banatuko dizkie lau udal 
eta zazpi erakunde pribaturi. 
Onuradunen artean da Zubie-
tako Errota. 22.081,83 euro 
jasoko ditu: funtzionamendu 
eta mantentze-lanetarako 
10.855,83 euro; desgaitasuna 
duten bisitarien irisgarritasu-
na bermatzeko ekintzetarako 
(bideak, panelak eta liburux-
kak egokitzeko) 1.806.00 euro; 
eta tei latua moldatzeko 
9.420,00 euro. 

Errotako gastuak 
finantzatzeko 
22.081,83 euro

O p o r r a l d i a r e n  o n d o t i k 
egunerokora bueltatzeko 
tenorea ailegatu da. Batzuentzat 
ohikoa da eskolako egunerokoa, 
beste batzuek, berriki eman 
dute pausoa. Naroa eta Maddi 
Elizalde, Enea Hualde eta Inma 
Castrorentzat lehendabiziko 
ikasturtea izanen da.  

herriko lau haur 
hiru urteko gelan 
hasi dira 
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ITUReN eLGORRIAGA

Juan Mariezkurrena herritarra hil da
Bai herrian, baita herritik kanpo ere ezaguna izan den Juan 
Mariezkurrena abuztuaren 31n hil zen. Bestetako suziria bota 
zuen eta zikiro egunean, emazteak Xalbadorren heriotzean 
kanta kantatu zion. Gaur, huts handia dute, karrika eta 
ostatuan haren solasa falta da: «ohorea izan da zu ezagutzea!».

MattiN LarraLDE

Herritarrak auzolanean
Errotako kanaleko paretak zaharberritzen, Ameztiko pista 
garbitzen, hilerria txukuntzen... aritu dira herritarrak. 
Zuhaitzen kimatzeari buruzko hiru formazio ere egin dituzte. 
Lerro hauen bidez herritarren lana eskertu nahi izan dute: 
«herri ttikietan lan handia egiten da auzolanean». 

MattiN LarraLDE

arKaITz mINdegIa
Irailarekin batera ikasgeletara 
itzuli dira irakasle eta ikasleak.  
Guztira 69 ikaslek hasi dute 
ikasturtea, joan den urtean 
baino hiru guttiagok: Haur 
Hezkuntzan 20k (2017/2018an 
24k)eta Lehen Hezkuntzan 
49k (2017/2018an 48k).

Aurten eskolarako urratsa 
eman duten sei neska-mutilek, 
Iraia, Ruben, Irati, Oier, Nai-
kari eta Aishak, egokitzapen 
fasea bukatu dute eta ohiko 
ordutegian dabiltza. Gainera-
koak bezala, urrian goiz eta 
arratsaldez hasiko dira. 

Irakasleetan aldaketak izan 
dira. Bertzeak bertze, joan den 
urtean Dallasen izan zen Mi-
xel Gereka irakaslea itzuli da;  
Ane Santamariarekin batera, 
ingelesa irakasteko. Gorputz 
Heziketan ere badira aldake-
tak. Aurten Aritz Arriola izanen 
da irakasle. 

Orain artean ez bezala, Ixa-
ka Cruz eta Iraitz Otxandore-
na tutore izanen dira aurten 
eta orientatzaile postuaren 
ardurak Ana Artolak izanen 
ditu. Oraindik martxa hartzen 
ari dira baina lan ederrak egi-
teko gogotsu daude guztiak. 

69 ikaslek hasi dute 
ikasturtea Pulunpa 
eskolan
Joan den urtean baino hiru ikasle guttiago daude aurten eta 
sei dira eskolarako urratsa eman dutenak

Udako bestak akitzen ari dira 
inguruan, baina bukaera ede-
rra emateko, azaroko bigarren 
asteburuan, azaroaren 8tik 
11ra bitarte, Aurtizen sanmar-
tinak izanen dituzte.  Herrita-
rrak dagoeneko egitaraua 
osatzeko bileraz bilera dabil-
tza.

Aurtiztarrak 
sanmartinei begira 
hasiak dira

Joaldunek Zarautzen, Euskal 
Jaiak girotzeko; Aurtizko Os-
tatua kudeatu duen Josu Esnal 
agurtzeko; Donostiako kaleak 
mugiarazteko... hitzorduak 
izan dituzte. Besta handia, 
ordea, ailegatzear da. Irailaren 
22an herrian elkartuko dira, 
Joaldunen Egunean. 

joaldunen hitzordua 
hilaren 22an izanen 
da herrian

Ikasturtearekin batera, esko-
laz kanpoko jarduerak hastear 
dira herrian. Aurten ere, tri-
kitixa eta pandereta ikasteko 
aukera izanen da. Kenpo kai 
eta zumbak ere ez dute hutsik 
eginen. Zumba, erraterako, 
astearte eta ostegunetan iza-
nen da, 20:30etik 21:30era. 

Zumba, Kenpo kai 
eta musika 
ikastaroak hastear

Herriko Josu Altzuri eta Mikel 
Altzuri lehengusuek joan den 
irailaren 9an Sunbillan izan 
zen BTT ibilaldian parte har-
tu zuten. Parte hartu zuten 
125 lagunek, giro ederra lagun, 
kirola egiteko eta inguruko 
paraje ederrez gozatzeko au-
kera izan zuten.  

Bi herritarrek 
sunbillako BTTn 
parte hartu dute



2018-09-20 | 718 zk. | ttipi-ttapa 29

URROZ

TTIPI-TTaPa
Irailaren 27ko arratsaldean 
hasiko dira aurtengo Urrozko 
bestak eta, horren ondotik, 
ekitaldiz ongi hornitutako as-
teburua prestatu dute. Musi-
ka, dantza, kirola, otorduak... 
uztartuko dituzte irailaren 
30era arte eta, biharamunean, 
urriko lehenbiziko egunean, 
herria garbitzeko deialdia egin 
dute.

IRAILAk 27, ORTZeGUNA 
18:00etan puzgarriak izanen 
dira. 20:00etan botako duten 
altxaferoarekin hasiko dira 
ofizialki bestak. Ondotik ezkil-
jotzea eginen dute. 21:00etan 
Zopak dastatzeko aukera iza-
nen da Herriko Ostatuan. 
00:00etatik 05:00etara Modes-
to akordeoilariak dantzaldia 
eskainiko du.

IRAILAk 28, ORTZIRALeA 
10:30ean haurrendako jokoak 
izanen dira. 12:00etan herriko 
dantzariek saioa eskainiko 
dute. Ondotik luntxa izanen 
da Herriko Ostatuan. 16:00etan 
mus txapelketa hasiko da. 
21:00etan gazteek afaria eginen 

dute. 20:00etatik 22:00etara 
eta 00:00etatik 03:00etara Fran-
tziskorekin dantzaldia izanen 
da.Horrez gain, goizez eta 
arratsaldez puzgarriak izanen 
dira. 

IRAILAk 29, LARUNBATA 
10:00etan mus txapelketako 
finala jokatuko da. 11:30ean 
meza izanen da eta 14:00etan 
herri-bazkaria Sebastian Li-
zaso eta Julio Soto bertsoarie-
kin. Arratsaldez Salaberri 
musikariarekin dantzaldia 
izanen da. 00:00etatik 05:00eta-
ra Gabenara taldea arduratu-
ko da plaza ingurua girotzeaz. 
Goizez eta arratsaldez puzga-
rriak izanen dira.

IRAILAk 30, IGANDeA 
12:30ean aizkora apustua iza-
nen da: Eneko Saralegi (Leitza) 
eta Iker Vicente (Otsagabia) 
Donato Larretxea (Arantza) 
eta Joxean Etxeberriaren (Ziga) 
kontra ariko dira. 17:00etan 
Doneztebeko dantza taldeak 
bere saioa eskainiko du. 
18:00etan bizikletarekin eki-
taldia eginen dute. 19:00etatik 
21:00etara dantzaldia eginen 

dute Joxe Angel akordeoila-
riarekin. 21:00etan tortilla eta 
postre lehiaketak eginen di-
tuzte, baita bingo jokoa ere. 
Goizez eta arratsaldez puzga-
rriak izanen dira.

URRIAk 1, ASTeLeHeNA 
Bestetako hondarreko egu-
nean, denen artean herria 
garbitzeko deialdia egin dute. 
Garbiketaren ondotik gosaria 
izanen da.

Dantzariak, haurrak jokoetan eta apar besta, iazko bestetan. artxiBoko argazkiak

Irailaren 27tik 
urriaren 1era bestak 
ospatuko dituzte
larunbatean herri-bazkaria eginen dute bertsolariekin eta 
igandean aizkora apustua izanen da 
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eUSkARA

TTIPI-TTaPa
Bertsoak, bakarrizketak, ipuin-
kontaketak... Euskara eta kul-
tura uztartuz aurten ere egi-
tarau erakargarria prestatu du 
Malerrekako Euskara Zerbi-
tzuak urrirako. Kultur Biraren 
seigarren edizioa izanen da 
eta lau herri hauetan eginen 
du geldialdia: Sunbillan, Zu-
bietan, Urrozen eta Beintza-
Labaienen. 

Bertso-afari musikatua 
Urriaren 6an, larunbata, Sun-
billan eginen da kultur hitzor-
duetan lehenbizikoa. Ulibel-
tzak elkartean bertso-afari 
musikatua antolatu dute. 
Bertsotan Andoni Egaña, Alaia 
Martin eta Jon Martin ariko 
dira eta musikaz Ixak Arruti 
eta Gari Otamendi arduratu-
ko dira.

Afaria 21:00etan hasiko da 
eta txartelak udaletxean eta 
Fonda ostatuan eros daitezke, 
35 eurotan.

Bakarrizketa saioa 
Euskararen Eguneko ospaki-
zunen barne, Jon Martinezen 
eskutik umorezko bakarrizke-
tari tokia eginen diote Zubie-

tan. Barrez bai emanaldia 
eskainiko da 20:30ean estal-
pean. Sarrera dohainik izanen 
da.

Saio honetan euskaldunen 
egunerokoan hurbilekoak di-
ren gaiak ukituko ditu Marti-
nezek, eta maitasunezko eus-
kal abestien errepaso ttiki bat 
ere eginen du. Inprobisazio-
rako tartea ere izanen du bere 
saioak, eta ikusleen parte-har-
tzea ere sustatuko du. 

Ipuin-kontalaria 
Kultur Biraren hondarreko bi 
hitzorduak Urrozen eta Bein-
tza-Labaienen eginen dituzte, 
urriaren 20an eta 27an, hu-
rrenez hurren. Lerro hauek 
idazterakoan Urrozko ekital-
dia zehaztu gabea zen, baina 
Beintza-Labaiengoa itxia zen. 
Hala, urriaren 27an, Ameli 
ipuin-kontalaria Herriko 
Etxean ariko da, 17:00etan. 

Ameli ipuin-kontalaria Beintza-Labaienen ariko da. iñaki atxa

malerrekako Kultur 
bira urriaren 6an 
abiatuko da
Sunbillan, zubietan, urrozen eta beintza-labaienen eginen dira 
aurtengo kultur hitzorduak

Lau film labur horiek ikusgai izanen dira Beran.

TTIPI-TTaPa bEra
Bortzirietako eta Malerrekako 
euskaltegietan euskara doan 
ikasten ahal dela oroitaraztea-
rekin batera, Bortzirietarako 
Euskara Mankomunitateak eta 
euskaltegiak film laburren 
emanaldia antolatu dute Beran. 
Ortzirale honetan, hilak 21, 
izanen da, 19:00etan Beralan-

detan eta lau lan eskainiko 
dituzte: Joxe Mari Goenagaren 
Lagun Mina (2011), Koldo Al-
mandozen Ahate pasa (2009), 
Asier Altunaren Zela Trovke 
(2013) eta Telmo Esnalen Amo-
na Putz (2009). Filmak gazte-
laniaz azpititulatuak izanen 
dira. Bukatzean, zine-forum 
gastronomikoa eginen dute.

euskarazko film laburren emanaldia 
eskainiko dute ortziralean beran

Bortzirietako eta Malerrekako 
IKA euskaltegiek euskara-ira-
kasleen lan-poltsa osatzeko 
deialdia egin dute, sortzen ahal 
diren beharrei erantzuteko. 
Curriculuma urriaren 7a baino 
lehenagotik bidali behar da 
bortziriak@ikaeuskaltegiak.
eus edo malerreka@ikaeuskal-
tegiak.eus helbidetara. Hona-
ko hau eskatzen dute: EGA 
titulua (edo baliokidea), lizen-
tziatura, komunikatzeko eta 
taldeak dinamizatzeko gaita-
suna, B1 gidabaimena eta 
autoa. Glotodidaktika ezagu-
tzak ere baloratuko dituzte. 

Euskara-irakasleen 
lan-poltsa osatzeko 
deialdia 

Euskara maila hobetzeko beha-
rra duten haurrei laguntzeko 
gazte boluntarioen bila dabil 
Bortzirietako Euskara Manko-
munitatea, hizkuntza mento-
retza proiektu bat landu nahi 
baitu. Mentoretza haur eta 
gaztetxoei euren gaitasunak 
garatzen laguntzeko estrategia 
bat da, eta Bortzirietan erre-
fortzua behar duten haurren 
euskararen erabilera sustatzea 
eta euskararekiko motibazioan 
eragitea du helburu. Parte har-
tzeko 948 634125era deitu edo 
euskara@bortziriak.eus helbi-
dera idatz daiteke.

hizkuntza 
mentoretza proiektua 
Bortzirietan
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URROZ

Piboteak ibilgailuei plazarako sarbidea itxiz. JaioNE ariztEgi

JaIoNe arIzTegI
Kontua ez da oraingoa, lehe-
nagotik ere jarri izan baitituz-
te piboteak herriko plazara 
autorik sartu ez zedin. Baina 
aspaldian, hautsiak izan zire-
lako edo bertze arrazoiren 
batengatik kendu egin zituzten, 
eta berriki arte plazarako sa-
rrera libre egon da autoenda-

ko. Hori horrela, aunitzetan 
egoten ziren autoak plazan, 
bertan jostetan ari edo egon 
nahi zutenei eragozpenak 
sortuz.

Irailaren 1ean, berriz ere, 
sarbidea itxi zuten, piboteak 
jarriz. Beraz, plazan egon nahi 
duen edozeinendako nahiko 
leku izanen da.

ibilgailuei sarbidea itxiz piboteak paratu 
dituzte berriz plazan

TTIPI-TTaPa
Udalak enkantera ateratako 
ehiza postu guztiak esleitu ditu. 
Ehiztariek Golbai aldeko ha-
maika postuak 7.000 eurotan 
hartu dituzte eta Txarutako 
zazpi postuak, berriz, 1.700 
eurotan, bi kasuetan BEZ kon-
tuan hartu gabe. 

Udalak enkantearen lehen-
biziko deialdia egin zuenean,  
Golbaiko postuen hasierako 
prezioa 9.000 eurotan finkatu 
zuen eta Txarutakoena 2.300 
eurotan. Abuztuaren 17an 
akitu zen deialdi horretara 
proposamak aurkezteko epea 

eta eskaintza bakarra aurkez-
tu zuten, Golbaiko postuak 
hartzeko, hain zuzen. Eskai-
nitakoa ezarritako prezioaren 
azpitik zegoenez, Udalak ez 
zuen ontzat hartu. Txarutako 
postuak, berriz, hutsik gelditu 
ziren. Horren ondotik, irailaren 
3an eskaintza libreak aurkez-
teko deialdia egin zuen Udalak 
eta aldi horretan, bai Golbaiko 
postuak eta bai Txarutakoak 
ere esleituak gelditu ziren, 7.000 
eta 1.700 eurotan, hurrenez 
hurren. 

Usategien aprobetxamendua 
bi urterako izanen da.

udalak 8.700 euro 
bildu ditu ehiza 
postuen enkantean
Golbai alderdiko postuak 7.000 eurotan esleitu dituzte eta 
txarutakoak 1.700 eurotan

DONAMARIA
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LeITZA

Hilaren 5ean Udalak bando 
bidez jakinarazi zuen bezala, 
Herri Aretoko zaharberritze-
lanak egin ahal izateko zine 
inguruko kaleak itxi zituzten. 
Hilabete batzuz itxita egongo 
denez, autobus geltokia Lo-
peneko biribilgunera lekual-
datu dute. 

Zine inguruko 
kaleak itxita herri 
Aretoa berritzeko

Abuztuaren 28tik irailaren 10a 
bitarte, ia bi astez, Natur Bidean 
dagoen Martikoneko tunela 
itxita egon da, moldaketa la-
netan aritu direlako. Zehazki, 
tuneleko paretan eta sabaian 
hormigoia bota behar izan 
dute. Aurrerago, berriz, argi-
teria berrezartzeko asmoa du 
Udalak. Lanek guztira 39.878,20 
euroko (BEZik gabe) aurre-
kontua dute eta Nafarroako 
Gobernuko turismo zuzenda-
ritzak bere gain hartu du bai 
esleipen prozesua baita or-
dainketa ere. Tesina enpresa-
ri eman diote ardura.

Martikoneko tunela 
moldatu eta ireki 
dute

TTIPI-TTaPa
Irailaren 29an, larunbatean, 
izanen da Leitzuliaren III. edi-
zioa. 09:00etan abiatuko dira 
kirolariak, 42 kilometro eta 
1.400 metroko desnibel posi-
tiboa duen ibilbidea egiteko.  
Plazan hasiko dute ibilbidea 
eta Leitza inguratzen duten 
mendi guztietan barrena ibi-

liko dira txirrindulariak: Fran-
kiko zubitik Lapurren galtza-
dan barrena, Aizan eta Petri-
keta gainetatik pasata Uztar-
lekura jaitsi, Idiazabalerantz 
igo, Ihontza eta Uitziko gai-
netik Guratzera goititu eta 
Leitzako plazan bukatuko dute 
ibilbidea. Guztia prest dute 
dagoeneko.

Ibilbidean ez da ez jatekorik 
ezta edatekorik ere faltako, bi 
anoa gune jarriko baitituzte; 
eta helmugaratzean ere izanen 
da zer dastatua. Antolatzaileek 
adierazi dutenez, «beste urte 
batez 300 txirrindulari inguru 
bilduko dira Mendibil BTT 
taldeak ospatuko duen pro-
ban». 

Izen-ematea
Orain arte izena eman ez du-
tenek badute aukera, www.
kirolprobak.com webgunearen 
bidez. Parte-hartzaileek poltsa 
bat jasoko dute eta dutxatze-
ko, bizikleta garbitzeko eta 
zozketetan parte hartzeko 
aukera ere izanen dute. Fede-
ratuek 15 euro ordaindu behar-
ko dituzte; ez federatuek, aldiz, 
18. Igandea, hilaren 23a izanen 
da azken eguna.

Txirrindulariak ibilbidean 
dabiltzan bitartean, eguraldi 
ona bada behintzat, plazan 
trialsin erakusketa izanen da 
ikusgai. 

Antolatzaileek larunbat ede-
rra pasa nahi dutenei proba 
ez lehiakor honetan parte 
hartzeko deia egin diete. Era 
berean, ingurunea zaintzea 
eskatu dute: «sortutako zaka-
rrak ontzietan botatzea esker-
tuko genuke».

Plazan hasi eta bukatuko dute ibilbidea. artxiBoko argazkia

Irailaren 29ko III. 
leitzulirako prest 
daude kirolariak
izen-ematea zabalik da irailaren 23a arte 
www.kirolprobak.com orrialdean  

stock azoka egin dute irail hasieran
Irailaren 8 eta 9ko asteburuan herriko sei komertziok beraien 
salgaiak kaleratu zituzten. Eguraldi ederra lagun, herritar eta 
ingurukoek ez zuten aukera pasatzen utzi nahi izan. 
Antolatzaileen arabera, jendearen harrera «ikaragarria» izan 
zen. 

utzitako argazkiak 

kepa Junkera eta sorginen erritmora
Jendetza bildu zen plazan irailaren 7an Kepa Junkera eta 
sorginen emanaldia ikusteko. Maletak hustu zituzten, 
bidaietako esperientziak bilduz osatutako lana plazaratu 
zuten. Junkerak Perurenari eskaini zion kontzertua, azken 
aldian izan duten hartu-emanagatik. 

utzitako argazkiak 
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LeITZALDeA

Leitzaldeko Berdintasun Ba-
tzordeak Goizueta eta Arano-
ko emakumeen parte-hartzea 
aztertzeko beka deialdia egin 
du. Deialdiaren  helburua 
«Goizueta eta Aranoko ema-
kumezkoek XX.mendearen 
bigarren erditik gaur egunera 
bitarte Goizuetan eta Aranon 
izan duten lanaren oroimena 
berreskuratzea da, berdinta-
sunaren alde jardundakoei 
dagokien aitortza eginez». 
Eskaerak eta gainerako agiriak 
irailaren 25era arte aurkez 
daitezke, Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateko bulegoan 
(Elbarren 1, Leitza).  

Bekaren ezaugarriak
Bekak, esleitzen den egunetik 
hasita, bost hilabeteko balioa 
izanen du. Bi hilabete luza-
tzeko aukera egonen da. Kasu 
horretan, luzapen-eskakizuna 
epea bukatu baino hilabete 
bat lehenago aurkeztu behar-
ko da. Onuradunak 4.200 euro 
jasoko ditu ikerketa lana egi-
teko. Lan hori originala eta 
argitarabea izanen da. 

eskatzaileentzako baldintzak
Eskatzaileek adinez nagusiak 
izan behar dute eta euskara 
titulua (C1) beharko dute. 
Gehienez ere hiru pertsonez 
osatutako taldeak onartuko 
dira. Informazio gehiago: www.
goizueta.eus edo idazkaria@
mendialdea.eus.

Emakumeen parte 
hartzea aztertzeko 
beka deialdia

TTIPI-TTaPa
Udalak, Life Irekibai proiek-
tuaren laguntza eta finantza-
ketari esker, Leitzaran ibaia 
garbitzeko auzolana antolatu 
du. Besteak beste, hondakinak 
eta plastikoak bildu eta garbi 
utzi nahi dute. Urriaren 12an, 
ostiralean, dute hitzordua, 
09:00etan herriko plazan eta 
goiz osoz ariko dira lanean, 
14:00 arte. 

Parte hartzeko deia
Antolatzaileek parte hartzeko 
deia egin dute. Besteak beste, 
izena ematen duten bolunta-
rio guztiak aseguratuak egonen 

direla eta bukatzean hamai-
ketakoa eskainiko dutela ja-
kinarazi dute. 

Era berean, eskularruak, 
poltsak eta matxardak anto-
latzaileek jarriko dituzte. Hala,  
parte hartu nahi duten bolun-
tarioek arropa egokia, botak 
eta euritako zira (badaezpada 
ere) baino ez dituzte beharko. 

Informazio gehiago lortzeko 
eta izena emateko Udalera 
edo GAN_NIKera, 948 510009 
edo 848 420737 telefonora, 
deituz edo leitza@leitza.eus 
edo avarelaa@gan-nik.es hel-
bidera idatziz eskuratu ahal 
izanen dute. 

Joan den urteko auzolanean talde ederra bildu zen. artxiBoko argazkiao

leitzaran ibaia 
garbitzeko auzolana 
urriaren 12an
auzolana egiten duten boluntarioei, bukatutakoan, 
14:00 aldera, jatekoa eskainiko zaie 

LeITZA

kiroldegiko 
bazkide egiteko 
aukera doan 
irailean

Jm barrIola 
Abuztuan pilotalekuan mol-
daketa-lanetan aritu dira: 
margotzen, ezinduendako 
sarbidea egokitzen, teilatuko 
itoginak konpontzen, argiteria 
berritzen...  Igerileku denbo-
raldiari, berriz, irailaren 9an 
eman zieten bukaera. Aurten 
587 bazkide izan dituzte eta 
kudeatzaileak denboraldia 
«oso ongi» baloratu du. Orain 
kiroldegiko bazkide egiteko 
kanpaina abiatu dute. Irailean 
izena ematen dutenek ez dute 
sarrerarik ordaindu beharko 
(urte bateko iraunkortasuna-
rekin). Bazkideek ikastaroetan 
izena emateko lehentasuna 
eta prezioak merkeagoak iza-
nen dira bazkide direnentzat. 
Hainbat aukera eskainiko di-
tuzte: zumba, pilates, karate, 
yoga, tonifikazioa, multikiro-
la, zirkuitu gidatuak... Goizez 
eta arratsaldez, ordutegi ani-
tza antolatu dute 

Kiroldegian lanean aritu dira. 
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GOIZUeTA

TTIPI-TTaPa
Elkartasuna elkartearen on-
dasunak eskumen osoz ku-
deatzera pasatzeko arrazoiak 
eman zituen Goizuetako Uda-
lak irailaren 7an egindako 
batzarrean. 30 lagun elkartu 
ziren bilkuran. Besteak beste, 
Elkartasuna elkartearena da 
Iriartenea eraikina, garai ba-
tean Tifanitxo eta gaztetxea 
hartu zuen eraikina. Urteotan 
hainbat lan egin dira etxe ho-
netan, baina ezin du Udalak 
diru-laguntza ofizialik lortu.

Jendeak ulertu ditu Udalaren 
arrazoiak Elkartasuna elkartea 
desegitea bultzatzeko. Baina 
bada bertze arazo bat: 18 ur-
tetik gorako goizuetar guztiak 
dira berez Elkartasuna elkar-
teko bazkide, baita zergaren 
bat herrian ordaintzen duten 
kanpotarrak ere. Estatutuen 
arabera, horien %80ak onartu 
beharko luke elkartea disol-

bitzea. Hori, praktikan ezin 
gauzatua ikusten du Udalak 
eta estatutuak aldatu nahi ditu. 

Hori egiteko, pasa den la-
runbatean beste batzar bat 
deitua zuen Udalak eta uste-
gaberik ez bada, honen ondo-
tik, disoluzioa proposatuko 
duen bilera irailaren 28an, 
ostiralean, 18:00etan eginen 
dute eskolan.

Historia 
1901.ean Elkartasuna sozie-
tatea sortu zen Azkote men-
diaren ustiapena egiteko, gaur 
egun Elkartasuna mendi be-
zala ezaguna ere badena. El-

kartasuna, mendi aprobetxa-
menduarekin lotutako zergak 
Udalak ez ordaintzeko tresna 
bat izan zen. 

Elkartea herriko zein kan-
poko zergadunek osatzen 
zuten hasieran. Gerora, herri-
tar guztiak elkarteko bazkide 
izateko aukera zabaldu zen. 
Zuzendaritza, bestalde, udal 
korporazioak, herriko hamar 
zergadunek, kanpoko bi zer-
gadunek eta veintena-k osatzen 
zuten. 

Gizartea asko aldatu da El-
kartasuna sortu zenetik, vein-
tena-ren figura erabat desa-
gertu da (legez kontrakoa ere 
bada demokrazian), Udala da 
gaur egun Elkartasunaren on-
darea kudeatzenduena, inber-
tsioak egiten dituena, esplo-
tatzeaz arduratzen dena… 
Elkartasuna herriak herria-
rentzat sortutako tresna izan 
zen, baina gaur egun inongo 
erabilerarik gabe dagoena da.

Udalak egoki eta beharrezko 
ikusten du Elkartasuna sozie-
tatearen disoluzioa egitea, 
bere ondasunak Udalaren 
izenean jarriz, hau baita, gaur 
gaurkoz, herritar guztien or-
gano eta hori baita Udalak 
ondasun hauetan egin nahi 
dituen inbertsioak gauzatze-
ko diru-laguntzak jasotzeko 
jarraitu beharreko bidea.

Gai honen inguruko informazioa eman zuen udalak irailaren 7an egindako batzarrean. utzitako argazkia

azKoTe meNdIa 
uSTIaTzeKo SorTu 
zeN elKarTea 
1901. urTeaN

elkartasuna elkartea 
desegiteko lehen 
urratsa eman dute
Estatutuak aldatzeko bilera egin dute larunbat honetan eta 
disoluzioa proposatuko duen batzarra irailaren 28an (18:00)

antton apezetxea 
txapeldun suertatu 
da amezketan
Joxean Tolosa Txapelketan 
Umore Onako Antton 
Apezetxea txapeldun 
suertatu da buruz buru, 
gazte mailan. Irailaren 9an 
Amezketan jokatutako 
finalean, goizuetarrak 18 eta 
7 irabazi zion Jon Alberdi 
zizurkildarrari. 3-7 aurretik 
izan zen gipuzkoarra, baina 
Apezetxeak buelta eman 
zion markagailuari.

utzitako argazkia

Iskibi kanpinean azken bestak 
ospatzen ari dira. Irailaren 8an 
Garagardo Festa ospatu zuten 
eta hilaren 16an, berriz, 11. 
Euskal Jaia ospatzekoa zuten, 
herri-kirolak, talo jatea, toka 
txapelketarekin... 

Irailaren 22rako, larunbat 
honetarako, berriz, itxiera 
besta antolatu dute. Berezia 
izanen da, kanpinaren azken 
denboraldia izanen baita aur-
tengoa. Oiartzungo Nungua-
yaz taldeak girotuko du agurra, 
eta nahi duenak, DJaren mu-
sika lagun, parranda luzatze-
ko aukera ere izanen du. 

iskibi kanpinak 
azken denboraldia 
du aurten
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ARANO AReSO

400 lagun baino gehiago mendi martxan
Herritar talde batek eta Mendialdeko Kirol 
Mankomunitateak, elkarlanean, antolatutako Aresoko Mendi 
Martxaren XI. edizioak jendetza bildu zuen. 420 mendizale 
inguru bildu ziren eta itzulia egindakoan herritarrek 
prestatutako paella dastatu ahal izan zuten. 

aNE BaraiBar
ohIaNa CalParSoro
Iraileko bigarren hamabostal-
dian Jubiloteka zerbitzua has-
teko nahia eta asmoa izan 
baziren herrian, baina lerro 
hauek idazterako orduan hain-
bat kontu lotzeke zituzten. 

Halere, adinekoek ez ezik, 
haur eta gazteek ere gozatu 
ahal izateko ekitaldi gehiago 
antolatzeko asmotan zebiltzan 
zenbait herritar. Hori horrela, 
iraileko azken asterako bilera 
deia egina zuten Jalki kultur 
elkarteko kideek. Bilkura ho-
rretan azken kontuak lotu nahi 
zituzten. Ideien artean zera-
biltzaten ikastaroetako kontuak 
zehaztea eta urrian hastekoak 
diren ikastaroetako azken 
kontutxoak lotzea. 

Haurren elkargune
Besteak beste, urritik aurrera, 
Maisuenean haurrentzako 
zerbitzua eskaintzeko asmoa 
dute. Herriko txikiek elkargu-
ne bat izateko, astelehenero, 
arratsaldetan, 17:00etatik 
19:30era bitarte, irekiko dituz-
te ateak. Herritarren artean 
txandak eginen dituzte, gaz-
tetxoek arduradun bat izan 
dezaten. Maisuenearen ire-

kierarekin ongi pasatuz ikasi 
eta jolasteko aukera izanen 
dute herriko gaztetxoek.

Yoga ikastaroa
Joan den urteko arrakasta iku-
sirik, aurten ere yoga saioak 
izanen dituzte herrian. Iñaki 
Roteta izanen da gidari. As-
t e a z k e n  i l u n a b a r r e t a n , 
19:30ean zehazki, biltzen has-
tekoak ziren. Ez dira horiek 
eskaini nahi dituzten zerbitzu 
bakarrak, musikari ere tartetxo 
bat egin nahi izan diete. 

Gitarra ikastaroa
Aurreko ikasturtean bezala, 
Jon Mari Beasain irakasle du-
tela, herriko haurrek gitarra 
ikasteko aukera izanen dute. 
Lerro hauek idazterako orduan 
eguna eta ordua zehazteke 
zituzten. 

Izen-ematea 
Ikastaroei buruzko informazioa 
edota izena eman nahi dute-
nek irakasleekin harremane-
tan jarriz edo udaletxean gal-
detuz egin dezakete. Azken 
zehaztepenak lotu ahala, hu-
rrengo zenbakietan informa-
zio zehatzagoa eskainiko da. 

Herriko gaztetxoak Maisuenean. oHiaNa caLparSoro

Ikasturteko egitaraua 
lotzeko bilkura irail 
bukaeran eginen dute
Maisuenean herriko haur, gazte eta helduendako aukerak 
eskaini nahi dituzte

Udalak enkantera ateratarako 
egur loteak Eraman enpresak 
eskuratu ditu eta hasierako 
prezioa hobetuta, 34.982 euro 
ordaindu ditu. Egur enkantea 
bukatuta ehiza denboraldia 
prestatzen hasteko, postuen 
enkanterako deia egin du. 
Iraileko azken bi larunbatetan 
izango da Urteagako postuen 
enkantea. Irailaren 22an egin-
go dute lehenbiziko enkantea 
eta 29an bigarrena, tartean 
ohikoa denez, sesteorako au-
kera ere izango da. Bi egunetan 
udaletxean dute hitzordua, 
19:00etan.

uso postuen 
enkantea irailaren 
22an eta 29an

Mendialdea Mankomunitateak 
herrian auzo konposta egiteko 
bi gune  gehiago jartzeko asmoa 
du. Horrela, plaza zaharreko 
konposta guneaz eta etxez 
etxekoez gainera, Bi ahizpak 
inguruan eta Oxene ondoan 
ere izanen dituzte laster. Gune 
horiek gainerako edukiontziak 
dauden tokira hurbilduz, kon-
posta egiteko aukera eskura-
garri jarri nahi dute. Konpos-
ta egiten hasi nahi duenak 
Mendialdea Mankomunitate-
ra, 948 510444 telefonora, 
deituta eskura dezake infor-
mazio gehiago.

Mankomunitateak bi 
konposta gune 
jarriko ditu herrian
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BAZTAN

Joan den urtean Azpilkuetan ospatu zuten besta. artxiBokoa

eskola Ttikien besta 
irailaren 30ean 
lekarozen
11:00etan hiru eta zazpi urte bitartekoendako ilargi arrantza 
ikuskizuna izanen da; eta atsatsaldean jokoak eta dantzaldia

arraiozko bestak giro ederrean
Otordu ederrez, lehiaketez, tailerrez, jolasez, dantzaldiz eta 
musikaz... hornitutako lau eguneko bestak izan zituzten 
Arraiozen, abuztua agurtu eta irailari ongietorria egiteko. 
Aspertzeko tarterik gabe, haur, gazte eta helduak ekitaldiz 
ekitaldi ibili dira.

NErEa MortaLENa

TTIPI-TTaPa
Irailaren 19an eta 26an, as-
teazkenetan, osasuntsu zahar-
tzeko gakoak izanen dira hiz-
pide Elizondoko Osasun Etxe-
ko Erabilera Anitzeko Aretoan. 
11:00etatik 13:30era bitarte 
izanen dira saioak. Izena eman 
nahi dutenek 948 581833 te-

lefonora deituz edota Osasun 
Etxeko harreran galdetuz egin 
ahal izanen dute. Irailekoa ez 
da eskainiko den ikastaro ba-
karra. Izan ere, azaroaren 21ean 
eta 28an, estresa eta antsieta-
teari aitzin egiteko tailerrak 
eginen dituzte. Azken horiek 
ere goizetan izanen dira. 

elizondoko osasun etxean zahartzaroa 
eta osasunari buruzko ikastaroa 

TTIPI-TTaPa
Urdazubi, Zugarramurdi eta 
Baztango herrietako eskolen 
eskutik, irailaren 30ean, igan-
dean, Eskola Ttikien Besta 
izanen dute. Aurtengoan Le-
karozen dute hitzordua eta 
haur, guraso eta irakasleak 
bilduko dira egun osoko bes-
tan. 

egitaraua
10:00etako harrerarekin hasi-
ko dute eguna. 10:30ean, he-
rriko txokoak ezagutzeko, 
ibilbideari hasiera emanen 
diete (bi aukera izanen dira: 
luzeak bi ordu inguruko irau-

pena izanen du; laburrak, 
aldiz, ordu erdi ingurukoa). 
11:00etan hiru eta zazpi urte 
bitartekoendako, Ilargi arran-
tza ikuskizuna eskainiko du 
Banakike Txotxongilo Taldeak. 
Emanaldia herriko aterpetxean 
izanen da. 

Ikuskizuna akituta, 13:00 
aldera, frontoian bilduko dira, 
bazkaltzeko. Bazkaria auto-
gestionatua izanen da. Baz-
kaldu ondotik, ikasleek saldu-
tako txartelen zozketa eginen 
dute. Eguna borobiltzeko, 
arratsaldean, haurrendako 
jokoak eta dantzaldia izanen 
dituzte.  

Ortziralean abelburuak Mer-
katu plazan sartuko dituzte 
eta asteburuan Piriniotar behi-
azienda lehiaketaren XXXI. 
edizioa izanen dute. Erakus-
keta eta lehiaketaren bueltan, 
eskualdeko ekoizleek beraien 
salgaiak kaleratuko dituzte. 
Xehetasunak: 717. zk. 

Pirinioetako behi-
azienda lehiaketa 
asteburuan
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa
Ortziraletik igandera bitarte 
hainbat ekitaldi izanen dituz-
te. Bertzeak bertze, larunba-
tean 19:00etan, Tio Teronen 
Semeak dantza ikuskizuna 
izanen da ikusgai. Bezperan 
Gan-torri autobusa ibiliko da 
herriz herri.

URRIAk 5, ORTZIRALeA
11:00etako ezkil jotzeak, al-
txaferoak eta herriko musika-
rien itzuliak iragarriko dituz-
te bestak. 11:30ean herri-kro-
sa izanen dute (haurrendako 
ibilbide bat eta helduendako 
bertze bat). 12:00etan, aniz-
tarren artean, frontenis txa-
pelketa jokatuko dute; finala 
16:00etan izanen da. 20:00etan, 
Mutil dantzak dantzatuko di-
tuzte.  21:00etan, ohiturari 
eutsiz, Baztan zopak afalduko 
dituzte. 00:00etan dantzaldia 
izanen dute, Salaberriren es-
kutik. Goiz aldera, indarrak 
berrartzeko, xingar jatea izanen 
dute.  

URRIAk 6, LARUNBATA
11:00etan puzgarriak eta tiro-
linaz gozatzeko aukera izanen 

dute. 14:00etan paella eta 
postre lehiaketa eginen dute. 
Ondotik, lehiaketan egindako 
paella eta postreak dastatzeko 
bazkarian bilduko dira, herri-
ko frontoian. 15:00etan, berriz 
ere, puzgarriak eta tirolina 
izanen dira. 16:00etan mus 
txapelketa jokatuko dute. Arra-
tsaldea goxatzeko, 18:00etan 
txokolate jatea izanen dute. 
19:00etan Tio Teronen Semeak 
dantza ikuskizuna izanen da. 
Ondotik, dantzaldian bilduko 
dira,  Hauspolariek taldearekin. 
Akitzeko xingar jatean bildu-
ko dira.

URRIAk 7, IGANDeA
12:00etako mezaren ondotik, 
bertako produktuekin presta-
tutako otordua izanen dute. 
Argazki lehiaketara aurkeztu-
tako argazkien erakusketa 
i k u s g a i  p a r a t u k o  d u t e . 
14:00etan zikiro-jatean bildu-
ko dira, Beñat akordeoilariak 
girotua. Xingar-jatea eta sua-
ren inguruko kantaldiak ez 
dute hutsik eginen aurtengoan. 
Bestak akitzeko 'gaizoak aniz-
tarrak' eta herriari itzulia ema-
nen diete.

anizko bestak 
urriaren 5etik 7rat 
ospatuko dituzte
urriaren 4an eta 8an, besta aitzinetik eta ondotik, auzolana 
izanen dute

MaitaNE MaritorENa
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artzapezpikuaren bisita almandozen
Artzapezpikuak Pakita Otxotorena, ortziralean 100 urte 
beteko dituena, bisitatu zuen. Aimar, Nerea, Miren eta Uxoak 
sendotza egin zuten eta abesbatzak girotu zuen elizkizuna. 
Ondorik, denendako luntxa izan zuten. Berroeta eta Anizen 
irailaren 23an izanen dute hitzordua. 

zaLDua

500 lagun inguru bilduko dira Lekarozen. artxiBokoa

garun Paralisiaren 
Kongresu Nazionala 
lekarozen aurten
Garun paralisia duten pertsonen afektibitate eta sexualitate 
beharrak izanen dituzte langai

TTIPI-TTaPa
'Ez begiratu bertze aldera' 
lelopean, urriaren 5ean eta 
6an, ortzirale arratsaldean eta 
larunbatean egun osoz, Aspa-
cek kudeatzen duen Lekaroz 
aterpetxean eginen dute Garun 
Paralisiaren VIII. Kongresu 
Nazionala. 500 lagun inguru 
espero dituzte.  Bi egunotan, 

hainbat tailer eta hitzaldi iza-
nen dituzte. Horien artean, 
bertzeak bertze,  garun para-
lisia duten petsonen afektibi-
tate eta sexualitate beharrak 
izanen dituzte langai. Era 
berean landa eremuko arreta 
eta mugimendu asoziatiboa-
ren nondik norakoei ere hel-
duko diete. 

anizko Mendiarte elkartean auzolanean
Anizko Mendiarte elkartean auzolanean aritu ziren irailaren 
1ean: teilatua konpondu, barneko aferak egin eta egurra 
xehatu zuten. Ondotik bazkaria egin zuten elkartean. Udari 
akabaila emateko, urtero bezala, xingar jatea ere egin zuten 
Plaxa-xaharren.

MaitaNE MaritorENa

TTIPI-TTaPa
Urtero bezala, aurten ere Baz-
tango Udalak hainbat ikasta-
ro antolatu ditu: zura lantzen; 
xaboiak, txanpuak eta tigre-
baltsamoa egiten; atabala edo-
ta gaita jotzen; mugikorrekin 
argazki onak ateratzen; ogi 
ekologikoa egiten; mutildan-

tzak eta erraldoiak dantzatzen... 
ikasteko. Ikastaroak urrian 
hastekoak badira ere, izen-
ematea irailaren 24tik 28ra, 
astelehenetik ortziralera bi-
tarte egonen da zabalik, 
07:30etik 15:00etara, Arizku-
nenean. Informazio gehiago;   
kultura@baztan.eus.

baztango udal ikastaroetarako izen-
ematea irekita irailaren 24tik 28ra

Baztanek mugakide dituen 
Sara, Senpere, Ainhoa, Ezpe-
leta, Itsasu, Bidarrai, Baigorri, 
Banka, Aldude eta Urepeleko 
udalerriekin dituen mugen 
urteroko ikuskapena egin dute 
irailaren 3, 11 eta 13an. Bi al-
detako udal ordezkariak ibili 
dira mugarriz mugarri.

Auzo herriekin 
dauden mugak 
ikuskatu dituzte

Hilaren 19an egitekoa zen 
Balleko Etxean Euskal Herrian 
literatura beltza sustatzeko 
(H)ilbeltza bekaren 2018ko 
onuradunen aurkezpena. Al-
katea, iazko sariduna eta Txa-
lapartako ordezkaria izan ziren. 
Hurrengo alean emanen dugu 
saridunaren berri.

Literatura beltza 
sustatzeko bekaren 
onuradunak

BAZTAN
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BAZTAN

utzitako argazkia

'Euskara ofiziala Nafarroa osoan' lelopean, eskualdeko 
herritarrek, «hizkuntza eskubideak bermatuko dituen 
ofizialtasuna» lortzeko helburuz, urriaren 27an Iruñean 
egitekoa duten manifestazioari keinu egin zieten.

euskararen 
ofizialtasuna 
helburu

Udalak, Nafarroako Gober-
nuaren laguntzaz, 'Euskararen 
gaineko dokumentu nafarren 
bi mila urteko ondarea' era-
kusketa antolatu du. Urriaren 
4tik 23ra bitarte izanen da 
ikusgai Arizkunenea kultur 
etxean, arratsaldez, 17:00eta-
tik 20:00etara. 

Euskal dokumentu 
urteko ondarea 
ikusgai urrian

Larunbatean, irailaren 22an, 
Erratzuko Xorroxin ur-jauzira 
ibilbide gidatua izanen da. 
10:00etan abiatuko dira Erra-
tzuko sarreran dagoen apar-
kalekutik eta hiru orduko 
ibilaldia izanen da. Izen-ema-
tea:info@orbela-beintza.com 
edo 659 477396, 7 eurotan.

ibilbide gidatua 
Erratzuko xorroxin 
ur-jauzira 

txokotoko bestak giro ederrean
Baztan-zopak, kontzertuak, kalejirak, kankailuak, Mutil-
dantzak, puzgarriak, jolasak... ekitaldiz jositako bestak izan 
dituzte Txokoton irailaren 7tik 9ra bitarte. Txirrindulari 
gazteen lehendabiziko topaketarekin borobildu zuten 
asteburua.

vaLLE DE BaztaN

TTIPI-TTaPa
Zintzurrak berotzeko tenorea 
izanen dute urritik aitzinera 
Baztanen. Izan ere, Elizondo-
ko Abesbatzak bi ikastaro an-
tolatu ditu. 

Iruritan Abesbatza ttikiaren 
saioak hasiko dira. Maiatzera 
bitarte,  Kristina eta Maki gi-
dari dituztela, asteazkenero 
bilduko dira, 18:00etan ttikiak 
eta 18:45ean koxkorrak. Hila-
betero 10 euro ordaindu behar-
ko dira.  Informazio gehiago 
eskuratzeko edo izena ema-
teko 620 228455 telefonora dei 
daiteke.

Elizondon, berriz, ahots tek-
nikak izanen dituzte langai. 
Ikastaroa urritik ekainera bi-
tarte eskainiko dute. Arizku-
nenean bilduko dira, 18:00eta-
tik 20:00etara Isabel Lakarre-
kin. Izen-ematea: 670 322137.

abesbatza ttikiak 
urrian hasiko ditu 
saioak
Ez da urrian hasiko den ikastaro bakarra. Elizondoko 
arizkunenean ahots teknikak izanen dira langai

Asteazkenero bilduko dira.
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa
Abian da Baztango Rugby Tal-
dearen 2018/2019 denboraldia. 
Irailaren 14an hasi zituzten 
saioak. Halere, nahi duenak 
oraindik badu izena emateko 
aukera. Irail hondarrean, azken 
bi ortzirale arratsaldetan, Le-
karozko kiroldegira joan eta 
probatzeko aukera eskainiko 
dute. Entrenamenduak ortzi-
ralero jokatzen dituzte, 
18:00etatik 19:30era bitarte. 

Haurrak hiru mailatan ba-
n a t z e n  d i r a ,  s u b - 1 2 
(2007/2008an sortuak), sub-10 
(2009/2010an sortuak) eta sub-

8 (2011tik aitzinera sortuak) 
kategoriatan zehazki. Argibi-
de gehiago nahi dutenek 679 
228189 telefonora (Mariano) 
dei dezakete eta izena emate-
ko ere aurrez deitzea eskertu-
ko dute. 

errugbi eta herri-
kirol eskolan izen-
ematea zabalik
irailaren 21ean eta 28an probatzeko aukera eskainiko dute 
eta, gustatuz gero, nahi duenak izena eman ahal izanen du

Entrenamenduak ortziralero dira.

kortariko gasna garaile ordizian

Lekarozko Orabideko Kortaria gasnategiak Ordiziako 45. 
Gazta Onenaren saria irabazi zuen irailaren 5eko lehiaketan. 
Julen Arburuak jaso zuen saria. Gasnaren erdia enkantera 
atera zuten eta San Sebastian Gastronomika ekimenak erosi 
zuen, 8.750 eurotan. 

utzitako argazkia

TTIPI-TTaPa
Udalak adinekoen etxeko ko-
mun bat ezinduendako ego-
kitu du. Lanak 16.029 euroko 
kostua izan du eta Putxiriak 
egin du. Egindako lanen artean 
igogailuaren konponketa dago, 
2.540 euroko kostua izan due-
na eta balkoi baten inpermea-
bilizazioa, 1.130 eurotan.

Bertzalde, laster komun ge-
riatriko bat moldatzeko lanak 
egiten hasiko dira, 11.400 eu-
roko aurrekontua izanen du-
tenak. Gisa berean, urtea aki-
tu baino lehen aurreikusitako 
gainerako lanak uholdeek 

hondatutako elektrizitatea 
koadroaren aldaketa eta tei-
latuan egin beharreko kon-
ponketak izanen dira. 10.500 
eta 6.000 euroko aurrekontua 
izanen dute, hurrenez hurren.

Zahar-etxeko komun egokitua.

zahar-etxean ezinduendako komun bat 
egokitu du udalak

TTIPI-TTaPa
Irailaren 29an, larunbatean, 
ospatuko dituzte Erratzuko 
besta ttikiak. Eguna behar 
bezala hasteko, goizean Fan-
FarOnak taldearen musika 
lagun, zintzur bustitzea izanen 
dute. Eguerdian zikiro jatean 
bilduko dira, elkartean. Baz-

kariko txartelak Zubipuntan 
daude salgai, 30 eurotan eta 
irailaren 23a, larunbata, arte 
eros daitezke. Bazkalondoan 
Hauspolariek taldeak girotu-
ko du herria eta arratsean 
Azukre Beltzarana DJaren 
eskutik, nahi duenak besta 
luzatzeko aukera izanen du.  

erratzuko besta ttikiak irailaren 29an 
ospatuko dituzte
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URDAZUBI

TTIPI-TTaPa 
Ascana elkartearen eta Uda-
laren eskutik, irailaren 9an 
Burgete zaldi-arrazako lehia-
ketaren XI. edizioa izan zen 
herrian. Urtez urte parte har-
tzaile gehiago dituen lehiake-
tan 23 abeltzainek hartu zuten 
parte, guztira 183 buru plaza-
ratu zituzten.  Gehien eraman 
zituztenak Legasa (Indart), 
Zuhatzu, Erratzu (Etxaide 
Mortalena anaiak), Lakuntza, 
Iruñea, Ziga (Bartolome Etxai-
de), Burgete eta Arruitzekoak 
izan ziren. Halere, eskualdeko 
gehiagok ere parte hartu zuten; 
Doneztebeko Aitor Arozena 
eta Lekarozko Guadalupe 
Otxandorenaren zaldiak izan 
ziren.

Artisauak 
Lehiaketaren bueltan, ikuski-
zunaz gozatzeko, eskualdeko 
artisauek egindako produktuak 
erosteko eta taloak zein moxal 
haragia dastatzeko aukerarik 
ere ez zen falta izan. Zintzurrak 
bustitzeko, berriz, taberna 
zerbitzua paratu zuten. Goi-
zean goizik euri zaparrada 
ederra bota bazuen ere, be-

rehala giro eguzkitsua gailen-
du zen.

Hamahiru kategoria
Lehiaketa hamahiru katego-
riatan banatu zen  eta katego-
ria bakoitzean bortz sari ba-
natu ziren: 100, 80, 60, 50 eta 
40 eurokoak, hurrenez hurren. 
Orokorrean sariak nahiko ba-
natuak izan ziren: eskualdekoei 
dagokienez, erratzuarraren-
dako 2. eta 5. sari bat eta 3. eta 
4. postuetako bi sari; lekaroz-
tarrarendako 2. eta 5. sari bat; 
doneztebarrarentzat 5.bat eta 
zigarrarentzat 4. bat izan ziren. 
Halere, kategoria guztietako 
lehendabiziko sariak Legasa-
ko Indart Ariztegi anaientzat 
izan ziren. Areago, bera izan 
zen sari gehien irabazi zitue-
na: 1. postuko 13 sariez gain, 
2. postuko sei eta 3. postuko 
bi irabazi zituen. 

Maila ederra
Harrera ederra izan zuen eki-
taldiak. Bisitari anitz bildu 
zituen eta ikusleek eta epai-
mahaikideek, lehiaketara aur-
keztu ziren zaldi guztien mai-
la goraipatu zuten. Giro ederra izan dute Burgete arrazako zaldien XI. lehiaketan. utzitako argazkiak

200 buru inguru 
burgete arrazako 
zaldien lehiaketan 
lehiaketako 13 kategorietan lehendabiziko sariak indart 
ariztegi anaien esportazioko zaldientzat izan ziren
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ZUGARRAMURDI

JoSebIñe eTa Koro
Abuzturaren 26ean oroimen 
ekitaldi bat egin zitzaion Joxe 
Jabier Zubillagari, ongi mere-
zitakoa, zinez pertsona balio-
soa eta maitatua baitzen.  
Bihotz onekoa (zernahitarako 
bere burua eskaintzen zuen), 
parte-hartzailea (udaleko zi-
negotzia zen, eta Akelarre 
Elkarteko batzordean aritua), 
eta horretaz gain, bertze gisa-
ko alor bereziak bazituen:  
herriko antzerki taldean par-

te hartua, refetako soka-dan-
tza burua, Eguberritan Olen-
tzerorena egiten, Burdinaren 
Eguneko ola-gizona…

Abuztuaren 26ean plaza eta 
kioskoa bete zituen Joxe Ja-
bierren oroimenak. Familiari 
oroigarri bat eskaini zitzaion,  
kanta eta hitz politak izan zi-
ren, eta finitzeko, haurrek 
Olentzero kantatu zuten (kan-
tu hau abendukoa da, baino 
guk abuztuan gure Olentze-
rori eskaini genion).

Hainbat herritarrek parte hartu zuten Zubillagaren oroimenez egindako ekitaldian. Ondoan, Agurtzane Anduezak egindako marrazki dotorea. JoSEBiñE

Joxe Jabier 
zubillaga gogoratuz 
ekitaldia egin dute
Hainbat arlotan lan egindakoa zen eta herritarrek oroimen 
ekitaldia eskaini zioten abuztuaren 26an

autokarabanak arazo bihurtzen hasi dira

Autoendako toki nahikorik ez eta toki aunitzetan bezala, 
gurean ere autokarabanak arazo izaten hasi dira. Gehienetan 
arratsalde apalean etorri eta biharamunean partitzen dira, 
baina zenbaitzuk egunak ere pasatzen dituzte. Argazkian, 
autokarabanak ageri dira Azketako aparkaleku berrian.

koro irazoki
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SARA

TTIPI-TTaPa
Batzuk finitu eta bertzeak hasi. 
Hala, herriko besten ondotik, 
errebestei begira jarriak dira 
herritarrak. Urriaren 6an iza-
nen dira eta bertze urte batez, 
egun osorako egitaraua pres-
tatu du Besten Komiteak. 

11:30ean esku huska pilota 
partida izanen da. Calvet eta 
Endarak osatutako bikotea 
Berreterbide eta Dizabo biko-
tearen kontra  ar iko  da. 
12:00etan aperitifa eskainiko 
dute baina, horrez gain, ez da 
animaziorik ere faltako. 
14:30ean herri-bazkaria eginen 
dute. 

Arratsaldeko protagonistak 
haurrak izanen dira, 17:00etan 
Pontx pailazoak ikuskizuna 
eskainiko baitu. Eguna boro-
biltzeko, 21:00etatik aitzinera 
DJ Jotatxo arduratuko da pla-
za ingurua girotzeaz. 

Izen-ematea 
Herri-bazkarira joateko irai-
laren 25a aitzin eman beharko 
da izena Herriko Etxeko Edan-
tegian, Trinketean eta Baketun. 
22 euro ordaindu beharko dira.

bestak finitu orduko 
urriaren 6ko 
errebestei begira
Egun horretan eginen den herri-bazkarira joan nahi duenak 
irailaren 25a baino lehen eman beharko du izena

eguraldi eta giro ederra bestetan
Kirola ikusi eta praktikatzeko hitzorduak, dantzaldiak, 
kantaldiak, kontzertuak, dantza saioak, otorduak, 
bertsulariak... Bortz egunez, irailaren 8tik 12ra, eguraldi 
ederra lagun, Besten Komiteak prestatutako ekitaldietan 
gozatzeko aukera izan zuten herritarrek eta bisitariek.

Sarako gaztEria Eta LEirE fagoaga

Pontx pailazoa errebestetan izanen da.

Euskal kantak maite dituenak 
horiek adituz gozatzeko au-
kera izanen du irailaren 27an. 
Gizonezkoen abesbatza bat 
e l izan ariko da kantari , 
21:00etatik aitzinera. Sartzea 
10 euro ordaindu beharko da, 
baina 12 urtez beheitikoek 
urririk izanen dute. 

Euskal kantak 
entzuteko aukera 
irailaren 27an

Larrungo Koloreak elkarteko 
kideen lanak ikusteko aukera 
eskainiko dute iraileko azken 
astean, hilaren 24tik 30era , 
Lur Berri gelan. 10:00etatik 
13:00etara eta 15:30etik 
19:00etara zabalduko dituzte 
ateak eta sartzea urririk izanen 
da. 

Margo erakusketa 
Lur Berri gelan 
irailaren 24tik 30era

TTIPI-TTaPa
Saratar eta etxalartarren bil-
gune izanen da igande hone-
tank, irailak 23, Lizarietako 
lepoa, uso ehizari buruzko 
hitzarmena berrestearen buel-
tan, bertze urte batez, hainbat 
ekitaldi prestatu baitituzte. 

10:00etatik 13:00etara bi 
herrietako ekoizle eta artisauen 
erakusketa eta salmenta pos-
tuak paratuko dituzte. Horrez 
gain, Sarako Ondarearen es-
kutik, Usoak sarean erakus-
keta ikusteko aukera izanen 
da. 10:30ean bota luze pilota 
partida jokatuko dute eta 

11:15ean karrote txapelketa 
eginen dute. 12:00etan hitzar-
mena sinatu eta 14:30ean 
bazkaria eginen dute. Saran-
ga txarangak animatuko du 
bazkaria. 

Bota luzen, Lizarietan. turiSMo BuLEgoa

usategietako tradizioaren besta igande 
honetan lizarietan
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SeNPeRe

PIerre baSTreS 
Herriko eskola, San Josepe, 
Amotzeko eskola eta Ikastolaz 
gainerat, Arretxea Kolegioa 
eta Saint Christophe Lizeoa 
dauzka Senperek.

Oro har, haur eta gazteen 
kopurua ez da aldatzen edo 
emeki-emeki goiti doa. Ikas-
tolan 110 ikasle hasi dira, iaz 
bezala. Herriko eskolan ere 
iazko ikasle kopuru bera dute, 
260, horietarik 160 elebidunak. 
San Josepen 177 ikasle dira 
(99 elebidunak). Amotzeko 
eskolan 84 ikasle hasi dira, iaz 
baino hiru guttiago. Arretxean 
269 ikasle dira, iaz baino 29 
gehiago (103 elebidunak dira). 
Saint Cristophen, azkenik, 208 
ikasle dira, iaz baino zortzi 
gehiago.

Martine Arrancet hautetsia-
ren erranetan, «sartzea ezin 
hobeki pasatu da, haur guziak 
onartu ditugu, ez diogu neho-
ri ezetz erran. Logiziela berria 
plantan eman dugu, familie-
kiko harremanak hobetzeko. 
Hau ere arrakastatsua izan 
da». Halere, aldaketa handiak 
izan dire antolakuntzan, fran-
tziar estatuko eskolen egute-
gien erreformagatik. Elur Al-
berdi Herriko Etxean Jendar-
te Saileko arduradunetako bat 
da, eta erraiten duen bezala, 
«kantinako lan moldea osoki 
aldatu behar izan dugu. Egu-
tegien aldaketagatik alde ba-
tetik, eta bertze aldetik, ohar-
tzen gara ainitz direla kantinan 
jaten dutenak. Lau urte lehe-
nago haur guzietarik %60 
egoiten ziren eguerditan, orain 
%90 direlarik. Beharbada gu-
raso bakarreko familia gehia-
go direlakotz, eta bertzalde 

emazte gehiagok lan egiten 
dutelakoz ere bai.  230 jarleku 
izanik ere, ez dugu horrenber-
tze haur hartzen kantinan. 
Ezin egona litzateke arrabo-
tsagatik. 120ek elgarrekin baz-
kaltzen dute, eta ondotik, 
bertze 120 sartzen dira. Giroa 
baketsuagoa da, haurrek hobe 
jaten dute denbora gehiago 
dutelakotz. Hori erdiesteko 
bertze bi langile berri hartu 
ditugu, 29  dira denetarat». 

Saint Christophe Lizeoan, 
Benoît Verdenal eskolako bu-
ruak adierazi daukunez, «ikas-
leen kopurua mugatzen dugu 
nahitara. Aldiz, joan den ur-
teko azterketen emaitzetaz 
atsegin handia dugu: banaz 
bertze gure ikasleek frantziar 
estatuko ikasleek baino %6 
hobekiago kausitu dute azter-
ketetan. Azpimarratu nahi 
nuke lehen aldikoz eskuara 
izanen dutela hautuzko ikas-
gai».

Azkeneko, Ikastolako haurrek 
ere ikasturtea hasi dute, giro 

berezian. Izan ere, Seaskak 
eskatzen zituen 25 irakasle 
postu berrien sortzea ukatu 
du Hezkuntza Publikoak. Hu-
nenbertzez, manifestaldi eta 
haserre erakustaldi zonbait 
antolatu dituzte berriki Seas-
kak eta gurasoek, deus erdie-
tsi gabe egundaino. Hauxe zer 
dion Beronika Zamorak, aur-
ten arte zuzendaria egon denak: 

«erreformagatik egutegiak 
arrunt aldatu ditugu. Buru 
hauste ainitz izan eta izaten 
ditugu, baina hautsi-mautsi 
batzuen ondotik zerbait egin 
dugu. Haatik denaren beharra 
dugu, ez da batere erraza hola 
lan egitea. Egoera hits horrek 
mugatzen gaitu, izigarri da-
mugarria da haurrentzat eta 
eskuararentzat».

1.100 haur eta gazteek eskola urtea 
hasi dute herriko ikastetxeetan
banaz bertzean aitzineko urtean bezainbat haur ibiltzen dira herriko eskoletan, buruilaren 4an abiatu den ikasturtean

Saint Cristophe lizeoan lehen aldikoz eskuara izanen dute hautuzko ikasgai

Ikastolako ikasturte hasiera giro berezian eta eskolako kantinan. utzitakoak
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TTIPI-TTaPa Sara
Ipar Euskal Herriko pilota 
eskoletako pilotariak nahasiz 
errebote txapelketa antolatu 
du Ipar Euskal Herriko Pilota 
Batzordeak. Hiru mailatan 
banatu dituzte pilotariak eta 
bakoitzean lau talde aritu dira. 
Sarako bestetako asteburuan 
jokatu dituzte finalak, giro 
ederrean.

Buruilaren 8an, larunbat 
goizean, mintegia mailako 
finala jokatu zuten Omordian. 
Alexandre Lolibe (Aviron), 
Oihan Borteyru (Noizbait), 
Julien Parison (Hiriburuko 
Ainhara), Ewen Moal-Darri-
gade (Amikutze) eta Antoine 
Pechberty (Kapito Harri) osa-
tutako boskoteak 13-8 irabazi 
zion Pantxoa Pelletrat (Kapi-
to Harri), Antoine Espilondo 
(Atharratze), Benjamin Erasun 
(Goizeko Izarra), Julen Samo-

ra (Endaiarrak) eta Peio Iriar-
te (Endaiarrak) taldeari.

Gazteen finala larunbat arra-
tsaldean jokatu zuten Omor-
dian. Talde batean Sarako 
Izarra taldeko Xanti Sansinea 
eta Oihan Iribarren, Mati Bor-
teyru (Nozbait), Juan Ekaitz 
Zaldunbide (Hardoytarrak) 
eta Clément Gaime (Hiriburu) 
aritu ziren eta bertze taldean 
S a r a k o  I z a r r a k o  E n e k o 
Mounho, Ximun Etcheberry 
(Aviron), Joritz Arrizabalaga 
(Urruñarrak), Bixente Amagat 
(Hardoytarrak) eta Abenttin 
Dubois (Nozbait). Lehenbizi-
koek 13-8 irabazi zuten.

Hoberenak igandean
Buruilaren 9an, igande goizean, 
elite mailako finala jokatu zu-
ten Sarako plazan. Sébastien 
Etcheberry (Aviron), Jöel Sis-
tiague (Hardoytarrak), Bruno 

Driolet  (Hardoytarrak) , 
Raphael Eyheramono (Luzean) 
eta Bixente Bidegainek (Zaha-
rrer segi) osatutako taldeak 
13-6 irabazi zion Yon Larron-
de (Noizbait), Nicolas Sanse-

bastian (Endaiarrak), Bastien 
Lissar (Zaharrer Segi), Panpi 
Lefranc (Zaharrer Segi) eta 
Fabien Mendibourek (Gaia 
Cedims) osatutako boskotea-
ri.

Gazte, mintegia eta elite mailako finalistak Saran. iEHEpB

Ipar euskal herriko 
errebote txapelketa 
Saran erabaki da
Gazte eta mintegia mailako finalak jokatu zituzten buruilaren 
8an omordian eta elite mailakoa hilaren 9an plazan

kIROLAk

TTIPI-TTaPa iGantzi
Igantziko besten barne, herri 
kiroletako bi hitzordu garran-
tzitsu jokatuko dituzte. Irai-
laren 30ean izanen dira, 
18:00etatik aitzinera.

Alde batetik, Nafarroako 
bigarren Mailako Aizkora Txa-
pelketako finala jokatuko da. 
Arantzan egin zen kanpora-
ketaren ondotik, bortz aizko-
larik lortu zuten finalerako 
txartela, eta horietatik hiru 
eskualdekoak izan ziren. Iban 
Resano (Dorrao), Asier Pelle-
jero (Areso), Jesus Etxeberria 
(Beintza-Labaien), Goizeder 

Belza (Etxarri Aranaz) eta Mi-
kel Indakotxea (Zubieta) ariko 
dira Igantzin jokatuko den 
finalean. Bi kanaerdiko, 60 
ontzako bi enbor eta oinbiko 
bat moztu beharko dute. 

koxkor biltze txapelketa
Lerro hauek idazterakoan hi-
ruk emana zuten Euskal He-
rriko koxkor biltze txapelketan 
parte hartzeko izena: Maika 
Ariztegik (Ituren), Ainhoa Irai-
zozek (Nafarroa) eta Zuriñe 
Frutosek (Araba). 1,25 metro-
tara eta bi lerrotan jarritako 
50 koxkor bilduko dituzte. 

bigarren mailako aizkorako finala eta 
koxkor biltze txapelketa igantzin

kontxako bandera zati bat eskualdera

Segundo eskas batengatik bertzerik izan ez bada ere, 
Donostiako Kontxako bandera eskuratu du Hondarribia 
arraun taldeak, Agoitz Irazoki lesakarra eta Iker Marizkurrena 
sunbildarra aritu dira estropada handienean eta, beraz, 
bandera zati bat ekarri dute eskualdera.

artxiBoko argazkia
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kIROLAk

TTIPI-TTaPa oiz
Oizko bi taldeek, iaz gertatu 
zen bezala, irabazi dute gaz-
tetxoen eta gazteen laxoa txa-
pelketa. Bietan Doneztebe 

izan dute arerio. Bi finalak 
Oizko plazan jokatu ziren irai-
laren 8an eta herriko bestak 
zirela eta, plazan sortutako 
giroa hagitz polita izan zen. 

Gainera, arratsaldea eta besta 
borobiltzeko herriko taldeek 
txapelak lortu zituzten. Jaime 
Urrozek, herriko alkateak, ba-
natu zituen txapelak eta sari 
guztiak finaletan parte hartu 
zuten jokalari guztiei.

Neska bat txapeldun
Oizko gaztetxoen taldean al-
daketa bat izan zen. Markel 
Leatxe jokalari titularrak ezin 
izan zuen finala jokatu gaixo-
rik zegoelako eta bere partez 
Uxue Ilarregi aritu zen. Neska 
honek aurreko urtetan ere 
jokatu zuen txapelketako par-
tida bat edo bertze, baina 

oraingoan finala jokatu eta 
txapela irabazi du. Berak har-
tu zituen animo eta txalorik 
handienak. Berekin batera, 
Xuban Ilarregi, Mikel Mikela-
rena eta Aimar Ariztegi aritu 
ziren eta 9-3 irabazi zioten 
Doneztebe Cri (Oier Apezetxea, 
Markel Jabalera, Jokin Aroze-
na eta Julen Pikabea).

Gazteen finalean, Oizek (Io-
ritz Zelaieta, Aimar Saldias, 
Zorion Zelaieta eta Jon Oiar-
tzabal) 9-4 irabazi zion Do-
neztebe Ari (Aimar Jabalera, 
Iñigo Belarra, Oier Aldabe eta 
Mikel Tajadura), ordubete eta 
40 minutuko lehiaren ondotik. 
Nahiz eta markagailua argia 
izan, borroka handia ikusi zen 
plazan, ordu eta erdi iraun 
zuen partidan.

Gaztetxoen partidan gerta-
tu zen bezala, nahiz eta oiz-
tarrak beti aitzinean ibili, fi-
nalaren hasmentak ematen 
zuen azken markagailua es-
tuagoa izanen zela. Baina 6 
eta 4tik akitu arte etxeko lau-
kotea aise hobe aritu zen eta 
joko guztiak irabazi zituen. 

Dena den, aurten Oizko jo-
kalari batzuk aritu diren be-
zala, bi taldeetako jokalariek 
datorren urtean handien txa-
pelketan parte hartzeko prest 
daudela erakutsi zuten.

Gazte eta gaztetxo mailako txapeldun eta txapeldunordeak, Jaime Urroz Oizko alkatearekin. utzitako argazkia

oizko taldeak garaile 
gazte eta gaztetxoen 
laxoa txapelketetan
Doneztebeko taldeei nagusittasunez gailendu zaizkie      
irailaren 8an oizko plazan jokatutako finaletan

TTIPI-TTaPa
Urrizak aunitzek uste baino 
errazago irabazi zuen bere 
seigarren txapela. Kutxabank 
Torneoko finalean 30-15 har-
tu zuen mendean Xanti Uter-
ga doneztebarra irailaren 8an 
Galarretan. Iruñeko aurrelariak 
asmatu zuen sakearekin, pi-
loteoan eta banakako jokoak 
eskatzen dituen baliabide 
guztietan. Utergak, berriz, ez 
zuen bere jokorik egin eta ez 
zitzaizkion gauzak nahi beza-
la atera. Zortzi tanto bakarrik 
lortu zituen piloteoan eta hiru 
sakez. Bi pilota galdu zituen.

Urrizak sei txapela ditu da-
goeneko eta Ezkurra eta gero 
gehien dituena da.

xanti Uterga: «Nahi eta ezin»
Uterga etsita zegoen partida 
amaieran. «Nahi eta ezin izan 
da. Pena handiena nire maila 
ez ematea izan da, partidatik 
kanpo ibili naiz. Lagun pila 
etorri da eta tristura horrek 
ematen du. Konfidantza guz-
tiarekin nengoen baina egu-
nean ez dut asmatu eta ez dut 
neurea eman. Garbi genuen 
disfrutatu behar genuela eta 
ez da horrela izan. Gero berak 

4-5 tantoren aldea atera du 
eta ondoren partidatik atera 
naiz. Ez nuen asmatzen. Urri-
za txapeldun handia da. Li-
gaxkako sistemarekin zaila da 

eskua sartzea. Kontuan hartu 
dezala enpresak. Partida ba-
tera agian errazago izanen 
litzateke. Ezkurrari eta Rete-
giri egiten zieten». 

urrizak buruz buruko seigarren txapela 
lortu du utergari erraz menderatuta

Uterga txapeldunorde eta Urriza txapeldun. MaiaLEN aNDrES
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AGeNDA

ikastaroak

LEsAKA
herentzia eta testamentu 
bitala hizpide
Beti Gazte elkartearen egoitzan, 
irailaren 25ean, 16:30ean.

hizkuntza garapenaren 
alderdi soziolinguistikoak 
haurtzaroan
Harriondoan, irailaren 28an eta 
29an.

dantza ikastaroa
Beti Gazte elkartearen egoitzan, 
ortzegunetan, 19:00etatik 
20:30era.

ELiZOndO
ahots teknika langai
Arizkunenean, urritik ekainera, 
astelehenetan, 18:00etan. 

osasuntsu zahartzeko gakoak
Osasun etxean, irailaren 19an 
eta 26an, 11:00etatik 13:30era. 

iruriTA
abesbatza ttikia
Urritik maiatzera, 
asteazkenetan, ttikiak 
18:00etan; koxkorrak 18:45ean.

ETxALAr
muxikoak
Larraburuan, urriaren 3tik 
aitzinera, asteazkenero, 
19:00etatik 20:00etara.

EsKuALdEA
Yoga ikastaroak
Beran, zubietan eta Donezteben. 
Urrian hasita (ikus. 717.zk.).

ikuskizunak 

iruriTA
'le petit théàtre de pain-
axut!' antzerkia
Gizarte Bilgunean, urriaren 
14an, 19:00etan.

BErA
Film laburren emanaldia
'Lagun mina', 'ahate pasa', 'zela 
trovke' eta 'amona putz' filmak.  
Beralalandetan, irailaren 21ean, 
19:00etan.

Pirritx, Porrotx eta 
marimotots, 'borobilean'
Sarrerak Berako purienean, 
Lesakako telletxea argazki-
dendan, Doneztebeko kimetz 
belar-dendan eta Etxalarko 
Herriko ostatuan.  
Frontoian, irailaren 30ean, 
11:00etan.

kirola

LEiTZA
leitzulia
Irailaren 29an. Izen-ematea: 
irailaren 23a arte. 

LEKArOZ
errugbi eta herri-kirol eskola
probatzeko aukera.  
Irailaren 21ean eta 28an, 
18:00etan. 

ErrATZu
Ibilaldi gidatua Xorroxinera
3 orduko ibilaldia.  
Irailaren 22an, 10:00etan, 
aparkalekutik abiatuta.

igAnTZi
bigarren mailako aizkora 
finala eta koxkor biltze 
txapelketa
Irailaren 30ean, 18:00etatik 
aitzinera.

dOnEZTEBE
Ibilaldi gidatua bizikletan 
behobiara
36 kilometroko ibilaldia.  
Irailaren 29an, 10:00etan 
abiatuta. 

kontzertuak

sArA
Saiberri abesbatza
Elizan, irailaren 21ean, 
21:00etan.

euskal kantak
Elizan, irailaren 27an, 

21:00etan. Sartzea: 12 euro.

BErA
In Tempore abesbatza
San Esteban Elizan, irailaren 
22an, 20:00etan.

bestak

dOnEZTEBE
besta ttikiak
Irailaren 21ean eta 22an. 
Xehetasunak: 26.orrialdean.

igAnTZi
herriko bestak
Irailaren 28tik urriaren 1era.

urrOZ
herriko bestak
Irailaren 27tik urriaren 1era. 
Xehetasunak: 29.orrialdean.

AniZ
herriko bestak
Urriaren 5etik 7rat. 
Xehetasunak: 37.orrialdean.

ErrATZu
besta ttikiak
Irailaren 29an.

sArA
besta ttikiak
Urriaren 6an. Xehetasunak: 44. 
orrialdean.

ospakizunak

iTurEn
Joaldunen eguna
Irailaren 22an. Xehetasunak 
717. zenbakian. 

LEsAKA
erraldoien topaketa
Elutxa txarangaren eskutik. 
Irailaren 22an.

ETxALAr-sArA
usategietako besta
Irailaren 23an.

artXiboKo arGazKia

LEsAKA erraldoien topaketa
Lesaka, Bera, igantzi, Etxalar eta Elizondoko erraldoiak. 
Irailaren 22an, larunbatean. 

irailak 20 - urriak 4 
INFormazIoa bIdalTzeKo: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Geldirik egoten ez dakien 26 urteko aniztar gaztea» da 
Gabon Gamio. Esku pilotan, lasterka, pala txapelketan, 
bizikletan... ikusi izan dugu. Batean zein bertzean 
«gustura» aritzen da. Ttikia zelarik sartu zen kirol 
munduan, eta ordutik han eta hemen dabil: «kirola 
deskonektatzeko eta ongi pasatzeko modua da 
niretako». Haurra zelarik, herri-kiroletan hasi zen: 

«Basaburuan herri-
kiroletan aritzeko 
ohitura handia dago, 
ni ere ibilia naiz, baina 
badira urte batzuk 
aritzen ez naizela». 
Kirolzalea bezain 
bestazalea da aniztar 
gaztea, eta denera 
ailegatzeko 
«momentuan 
momentukoari 
begiratzea» eta «nahi 
duzun hori egitea» dira  
bere sekretuak. 
Hemendik guttira, 
herriko bestetan, biak 
uztartzeko aukera 
izanen du. Herri-krosa, 
esku pilota eta 

frontenis txapelketa... izaten dituzte eta «ahal izanez 
gero» denetan parte hartzea gustatzen zaio. Anizko 
bestek «sekulako giro herrikoia» dutela erranen luke, 
«haur, gazte eta helduak elkarrekin egoten gara» adierazi 
du. Herri batzuetan bestaren bueltan biltzen da jendea, 
baina aniztarrek argi dute: «bestak aitzinera ateratzeko 
lana egin behar da». Hortaz, «denen artean», bilerak 
egin eta lanak banatuz «besta politak» antolatzen 
dituzte. Gamiok momentu ederrena «Baztan-zopetako 
afaria» dela erranen luke, «lehendabiziko eguna da eta 
denak gogotsu egoten gara», gaineratu du. Izan eguna 
edo izan gaua, bestako momentua bada, ez dago 
eragozpenik aniztarraren ustez. Halere, egunez besta 
«gero eta gusturago» egiten du. Segur aski, biharamuna 
arintzen lagunduko dio horrek. Pasatuz gero, izerdia 
botatzea ez da gaizki, eta herrian bertan badute 
aukerarik. «Urlegiko haitzak» gomendatu dizkigu, 
«betidanik» gustuko izan duen txokoa. Besta eta 
kirolaren bueltan zoriontsu egiten diona aurkitzen du: 
«nire inguruko jendearekin egoteko aukera izaten dut». 
Baina, tarteka asteburu-pasa joatea gustatzen zaionik 
ezin ukatu... 

«Herri ttikietan 
auzolanak garrantzi 
handia du»
gABOn gAMiO  anizKo GaztEa

«aurtengo 
bestetan ere 
seguru 
sorpresaren bat 
izanen dugula...»

utzitako argazkia

nire aukera

LEKArOZ
baztan, urdazubi eta 
zugarramurdiko eskola 
ttikien besta
Irailaren 30ean.

azokak

ELiZOndO
Pirinioetako behi-aziendaren 
lehiaketa
Irailaren 22an eta 23an.

sArA
ekoizleem azoka
Irailaren 28an, 16:30ean. 

artisau, sortzaile eta 
merkatarien azoka
Irailaren 24an, 09:00etan. 

erakusketak

ELiZOndO
Francisco escuderoren margo 
erakusketa
Arizkunenean, irailaren 7tik 
30era.

euskararen gaineko 
dokumentu nafarren bi mila 
urteko ondarea
Arizkunenean, urriaren 4tik 
23ra, 17:00etatik 20:00etara 
bitarte.

sArA
margo erakusketa
Lur Berri gelan irailaren 24tik 
30era bitarte, 10:00etatik 
13:00etara eta 15:30etik 
19:00etara. 

leHiaketak

ZuBiETA
Ilustrazio eta mikro-ipuin 
lehiaketa
Haur eta gaztetxoendako.  
Lanak bidaltzeko epea: urriak 5 
udaletxean. Xehetasunak: 27.
orrialdean.

BErA
aire zabaleko XIV. margo 
lehiaketa
16 urtetik goitikoendako.  
Urriaren 7an, 09:00etan. 

artXiboKo arGazKia

LEiTZA leitzulia
42 kilometro eta 1.400 metroko desnibela. 
Irailaren 29an, larunbatean. 



50 ttipi-ttapa | 718. zk. | 2018-09-20

ZeRBITZUAk
MErKatu ttiKia

eTxeBIZITZAk
SaLgai
eTXalar. Borda bat salgai, bere 
lurrarekin. ☎661 121540.
doNezTebe. rosa Seminario karri-
kako 4. zenbakian, 3. pisua salgai, 
100 m2. Sukaldea, 2 logela, bainu-
gela, egongela handia, balkoi eta 
terrazarekin. Hagitz argitsua da. 
prezioa 85.000 (+ BEz). ☎608 
758793.
leSaKa. 4 logelako pisu ederra 
salgai, igogailuarekin. Sartzeko 
prest. Eskaintzak entzuteko prest. 
☎662 515372. 
leSaKa. pisua salgai. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta bainugela. 
☎661 082543 / 646 395388. 

NarbarTe. Bajera eta baratzea 
dituen eta erdi mobleztatua dagoen 
etxea salgai. 3 logela, egongela, 
sukalde handia, bainugela, despen-
tsa eta balkoia. Dena kanpoaldera 
begira, hego eta mendebaldera. 
☎646 021262. 

ErrENtaN EMatEko
leSaKa. apartamentu mobleztatua 
errentan emateko, logela bakarre-
koa. garajeko marrarekin. ☎696 
127601 / 639 509148.
bera. toki ona institutuaren parean, 
pisu konpartitu batean, logelak 
errentan emateko. ☎ 629 008081.

NarbarTe. Bajera eta baratzea 
dituen eta erdi mobleztatua dagoen 
etxea errentan emateko. 3 logela, 
egongela, sukalde handia, bainuge-
la, despentsa eta balkoia. Dena 
kanpoaldera begira, hego eta men-
debaldera. ☎646 021262. 

ErrENtaN HartzEko
eLIZONDO. Bi logela dituen etxean 
errentan hartu nahi dute. Ez du axo-
la hutsik badago. ☎ 620 454664.

Lanean ari garen bikote batek loge-
la bat edo bi dauzkan pisu bat erren-
tan hartu nahi du, Elizondo, Donez-
tebe, Elgorriaga... edo inguruan. 
☎687 018716.
25 urteko neska pisu bila. Bederatzi 
hilabetetarako. Ez dio axola hutsik 
bada. ☎686 167746.

GARAJeAk/LOkALAk
SaLgai
doNoSTIa. portuetxe auzoan, bi 
garaje marra salgai. ☎948 637862 /  
678 855056.

LANA
ESkaiNtzak
leSaKa. iturbena kafetegian zerbi-
tzaria behar da lanaldi osoan aritzeko. 
☎ 620 700964 (Leire).

bera. idazkari/harreragilea behar 
dute osasun kontsulta batean. Bida-
li curriculumak: eviviancd@hotmail.
com. tratu atsegina eta irribarretsua 
eta jende aitzinean lan egiteko gogoa 
baloratuko dituzte.
SeNPere. pagatxa oihangintza en-
presan lagun bat behar dute lan 
egiteko: egurra botatzen, traktorea-
rekin tiratzen, sekatzen... ☎ (0033) 
676 626952.
bera. Lantegi batean, lanaldi osoz 
aritzeko cNc fresadoran esperientzia 
duen langilea behar dute. ☎ 670 
428143.
IbardIN. Beola Etxean jatetxean lan 
egiteko sukaldari burua behar dute 
eguerdiko zerbitzurako. Bidali curri-
culumak: beolaetxea@gmail.com.

Berako enpresa batek zugarramurdi 
inguruan lan egiteko elektrizistak 
behar ditu. ☎ 639 125046.
bazTaN. panificadora Baztanesan 
langile bat behar dute gauez ogia 
egiten aritzeko. Esperientziaduna 
baldin bada hobe. ☎ 948 583305.
bera. Jatetxe batean zerbitzaria 
behar dute. ☎ 607 827309.
eTXalar. Hotel Benta Etxalarren 
langile bila. ordezkapenak egiteko 
norbait behar dute, gauez lan egiteko, 
garbiketan aritzeko, sukaldeko la-
guntzaile gisa aritzeko eta barran 
zerbitzari aritzeko. Bidali curriculumak 
info@etxalar.com helbidera edo dei-
tu telefonoz hitzordua hartzeko. ☎948 
635000.
zugarramurdI. urtxola jatetxean 
asteburutan lan egiteko sukaldaria 
eta zerbitzaria behar dituzte. ☎ (0033) 
559542131.

ESkariak
Emakumezko bat lan bila (espainia-
rra). adinekoak zaintzen orduka, 
goizez edo gauez ariko litzateke. ti-
tuluduna da. garbiketan orduka ere 
ariko litzateke. kotxe propioarekin. 
☎640 138930.
Emakumezkoa eskualdean lan bila.
adinekoak zaintzen interna bezala 
edo orduka, edota garbiketa lanetan 
lan egiteko prest. adinekoak zaintzen 
esperientziaduna. ☎722 237313.
Emakumea lan bila, adineko pertso-
nak edota haurrak zaindu edo garbi-
keta lanak egiteko. orduka edo in-
terna moduan lan egiteko prest. ☎635 
296717.
Emakumezkoa lan bila. Etxeko eta 
garbiketa lanak egiteko eta adineko 
pertsonak eta haurrak zaintzeko in-
teresatua. adinekoak zaintzen hila-
bete batzuetako esperientzia. Dispo-
nibilitate osoa. ☎ 644 778212.
Emakumezko bat adineko pertsonak 
interna moduan zaintzeko interesatua. 
Esperientziaduna interna moduan 
adinekoak zaintzen eta etxeko lanak 
egiten. ☎ 644 963820.
gizonezko bat adineko pertsonak 
zaintzeko edota nekazari lanetan 
aritzeko lan bila. ☎ 631 202480.
30 urteko neska lan egiteko gogoz.
Haurrak zaintzen esperientziaduna 
eta lantegi edota dendaren batean 
aritzeko prest. ahal bada astelehe-
netik ostiralera. ☎ 687 222320.
gizonezko bat eskualdean lan bila. 
Eraikuntzan, zerbitzari lanetan, ne-
kazaritza edo abeltzaintza lanetan eta 
adineko pertsonak zaintzen interesa-
tua. ☎ 631 720108.

iragarkia jartzeko:

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 
ErraN.EuS webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako eS86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,29
• 1.koa 4,07
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,31
• 1.koa 4,17
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 250,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 160,00
• Idixkoak 180,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 8,70/9,40
• 8-10 kilokoak: 7,20/7,90

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 34 €
Zerri gizena 1,245 €
Zerramak 0,570€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(abuztuaren 31tik irailaren 7ra  
bitarteko prezioak)

BaSErria
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MOTORRAk
SaLgai
renault megane Coupe 1.5 dci 
autoa salgai, 110 cv. 2011koa. Hagitz 
egoera onean (57.000 km). ☎697 
265618.

discovery 3 autoa salgai. automa-
tikoa. Engantxearekin. 130.000 km. 
☎ 677 594892.

taiLErrak

ZeRBITZUAk
kLaSE-partikuLarrak
bera. Latinezko klase partikularrak 
hartu nahi ditu. ☎ 637 926659.
bera. ingelesa, matematika  eta 
bertze ikasgai batzuekin laguntzeko 
prest. ☎ 678 968495.

zurgiNDEgiak

DeNeTARIk
SaLEroSkEtak
Domusa markako kaldera salgai, 
gasezkoa. 1.500 litroko akumulatzai-
learekin. Berria. ☎ 696 127601 / 639 
509148.

oparitzEko
zakurkumeak oparitzeko: border 
Collie mestizoak. ☎ 622 774110.
leITza. collie arrazako zakurkumeak 
oparitzeko, lau hilabete ingurukoak. 
☎948 610689 / 636 022311.
ITureN. katakumeak oparitzeko. 
☎607 269294 / 948 920936.
hiru katu oparitzeko.  ☎626 077751.

Bi zakurkume oparitzeko. ☎671 
834607.

zubIeTa. katakumeak oparitzeko. 
☎ 651030 775736.

gaLDu-aurkituak
goIzueTa. giltzak, sakeleko telefo-
noa, kartera... aurkitu dituzte. uda-
letxean daude. ☎ 948 514006.
leSaKa. urrezko eskumuturreko fina 
galdu da. ☎ 610 893804.

berako  
uDala

Osoko Bilkuraren  
Akordioa 

-HIRIGINTZA-

Berako udaleko osoko Bilkura-
ren akordioa, 2018ko abuztuaren 
22koa:
u.u.16.1eko jarduketa sistema 
aldatzeko espedientea, boron-
datezko birzatiketa sistematik 
konpentsazio sistemara,  hasiera 
batez onestea.
Espediente hau jendeaurrean 
izanen da 20 egunez, dagokion 
iragarkia N.a.o.n argitara ematen 
denetik. 

Bera, 2018ko irailaren 10ean   
Alkatea, Josu Iratzoki Agirre
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• Martin Oskabi Hagolle eta Catherine Larzabal, Sarakoak, 
abuztuaren 17an Saran.

• Housein Jono eta anaiz Garat, Sarakoak, abuztuaren 30ean  
   Saran.
• Ximun Garcia eta Claire Grillard, Sarakoak, irailaren 1ean 

Saran. 
• Beñat Zabaleta Alduntzin eta Amaia San Migel Agirre, 

Leitzakoa eta Doneztebekoa, irailaren 8an Donezteben. 
• Jon Makazaga Otxandorena eta Gorane Zabala Narbarte, 

Goizuetakoak, abuztuaren 14an Goizuetan. 
• David Saenz Karrera eta Leny Maritza Ortez Avila, 

Logroñokoa eta Hondurasekoa, irailaren 10ean Goizuetan.

EzKontzaK

• Juana Cordoba, Sarakoa, uztailaren 18an, 92 urte zituela.
• Josette Iramuno, Sarakoa, uztailaren 30ean, 91 urte zituela.
• Marie Etxeberri, Sarakoa, abuztuaren 3an, 91 urte zituela.
• Mauricette Dalsheimer, 
  Sarakoa, abuztuaren 21ean, 95 urte zituela.
• Michaly Nyaradi, Sarakoa, abuztuaren 27an, 90 urte zituela.
• Benito Baraibar Astibia,  

Leitzakoa, abuztuaren 31n, 70 urte zituela. 
• Juan Mariezkurrena Gastesi,  

Elgorriagakoa, abuztuaren 31n, 82 urte zituela.
• Feliciana Zestau Zabaleta,  

Leitzakoa, abuztuaren 31n, 82 urte zituela.
• Patxi Gogorza Zabaleta,  

Leitzakoa, irailaren 2an, 77 urte zituela.
• Lina Berrio Garzia,  

Iruritakoa, irailaren 2an, 83 urte zituela. 
• Maria Taberna Arozamena,  

Berakoa, irailaren 3an, 83 urte zituela.
• Martin Irazoki Perugorria,  

Berakoa, irailaren 4an, 88 urte zituela.
• Alberto Arretxea Bertiz,  

Sunbillakoa, irailaren 8an, 91 urte zituela.

HEriotzaK

• Imanol Iturbide, Sarakoa, abuztuaren 10ean.
• Elaia Gubia Vera, Legasakoa, uztailaren 27an.
• Patrick Escobar Orellana, Legasakoa, uztailaren 26an.
• Unax Bertiz Urriza, Legasakoa, irailaren 5ean.
• Aiora Arhex Fernandez, Iturengoa, irailaren 4an.

SortzEaK

izan zarelako gara.
Eskerrik asko atta,

ez zaitugu ahaztuko.

Maitasunez,
zurE aLaBak.

oroiGarria

Miguel Joaquin
NOBLE TELLECHEA

Ezkurran, 2018ko abuztuaren 27an, 
83 urte zituela

eSkeLAk JARTZekO edo OROIGARRIAk eGITekO:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 

 eskelak, esker Onak  eta  Urteurrenak
 ttipi-ttapa aldizkarian + Erran.EuSen:  90 €     ttipi txartela 

dutenek %10eko deskontua.

 Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. ikusi ereduak gure bulegoan,

 (Koskontako bidea, 7-1 · 31770 lESaKa).
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Kontatu KontuaK

Eskualdetik Damavand mendira. Lesakan bizi den Asier Ruiz 
eta Imanol Otero elizondoarra Irango Damavand sumendira igo 
ziren abuztuan. Irango mendirik eta Asiako sumendirik garaiena 
da Damavand (5.610 metro), eta tontorrera igotzeko biderik 
ohikoena hegoaldekoa bada ere, Ruiz eta Oterok iparraldekoa 
aukeratu zuten, luzeagoa eta gogorragoa. Lehenbiziko egunak  
aklimatatzeko aprobetxatu zituzten eta abuztuaren 16an igo 
ziren goraino. Gainerako egunak turismo pixka bat egiteko 
aprobetxatu zituztela kontatu digute eta «oso pozik» ibili zirela 
eta «oso jende jatorra» topatu zutela adierazi diote TTipi-TTapari.

kontatu, kontatu!
baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko 
litzaizuke? Edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu!

Posta elektronikoa edo Whatsapp 
bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 
zenbakira.

Ttipi-Ttaparen egoitzan
Etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: lESaKa, Koskontako bidea, 07-1. 

urtEbEtEtzEaK

zugarramurdiko 
Onintza Camino 
Subizar gure sor-
gintxok irailaren 2an 
6 urte bete zituen. 
Muxu bat familiaren 
eta bereziki oihan 
anaiaren partetik.

igantziko Unax Urtxegi Rodrigok 7 urte 
beteko ditu irailaren 29an. zorionak eta 
muxu haundi bat familia guziaren partetik 
eta bereziki zure arreba izaro eta Enararen 
partetik!

eneko Iriarte Iturzaetak urteak bete zituen 
irailaren 14an. aunitz urtezzzzz etxeko 
guzien partetik. Muxu haundi bat!! 
Noiz gaten ahal gara zure opari berrian 
ibiltzera? ;-)

Etxalarko Nahiak 
26 urte beteko ditu 
irailaren 28an. 
zorionak eta muxu 
haundi bat 
etxekoen partetik.

Mattin eta eiderrek urteak beteko dituzte 
irailaren 23an eta 25ean. ongi pasatu eguna! 
zorionak etxekoen partetik, bereziki unax eta 
amatxoren partetik! Muxu potolo!

Goienetxetar eta larraldetarren urteko hitzordua. Aurten 
seigarren urtez, Goienetxe-larraldetarrek lehengusuen hitzordua 
ospatu zuten udan, bazkari eder batekin. Zuhaitzaren hamasei 
adarrak Etxalarko Bentan elkartu ziren eta hantxe zen familiako 
matriarka ere, Dolores Goienetxe Larralde, Etxalarko Agerrebereko 
bordako alaba gazteena, 91 urterekin. Hori da hori marka, segi 
horrela! TTipi-TTapari kontatu diotenez, gustura egon ziren Goienetxe-
Lizarreta, Larralde-Goienetxe, Mendia-Goienetxe, Negueruela-
Goienetxe, Mikelestorena-Goienetxe eta Iurrebaso-Goienetxe 
familiak. 
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