
Aspaldiko abuzturik beroena
Euri eskasiak urtegiak hustu ditu eta termometroek datu historikoak utzi dituzte

Batezbeste historikoak gainditu dituzte abuztuko tenperatura maximoek. Donezteben, konparaziora, batezbesteko maximo
historikoa 26,9º C-koa da eta abuztu honetan 30,6º C-koa izan da. Euririk ere ez du ia batere egin. Donezteben batezbesteko
historikoa 69 l/m2koa da eta aurtengo abuztuan 29,6 l/m2koa izan da. Ondorioak bistan daude. Urtegietako erreserbak
minimoetan daude (argazkian Domikoko urtegia Lesakan), eta hainbat herritan (Irurita, Lekaroz,…)
gauetan ura kentzera behartuta daude.
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ETXEGARAI

2012ko irailaren 6a | XXXII. urtea | 573. zenbakia www.ttipi.net

Herriko bestak
Elbete, Eratsun, Oiz,
Elizondoko Txokoto, Sara...

ETXALAR � 13
Lehenbiziko aldiz Gazte
Eguna irailaren 15ean

URDAZUBI � 42
Xareta Eguna
irailaren 16an

ARESO � 30/32
Antonio Alustizak Artzain
Zakurren 13. txapela

BAZTAN � 37
Piriniar arrazako behien
lehiaketa-enkantea

ZOZKETAK � 55

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

ELKARRIZKETA � 3

Bertako haziak
berreskuratzeko
helburuarekin

Tokian tokiko
haziak zaindu eta
partekatzeko
asmoarekin, sare
irekia jarri dute
abian.

Nabarraldek antolatua | Irailaren 7tik 16ra

Euskal Herriko Historialarien
Biltzarraren III. edizioa martxan da
Bost saioetatik bat Leitzan da, irailaren 8an.

ERREPORTAJEA � 4-5

ARGAZKIA: ISIDRO ETXEBERRIA

Sarako lasterketaren
irabazle seigarren aldiz

� 47

� 31



2 | PUBLIZITATEA
ttipi-ttapa | 573 zk.

2012.09.06



ELKARRIZKETA | 3
ttipi-ttapa | 573 zk.

2012.09.06

Bertakoak diren haziak desagertzeko
arriskuan daudelako kezkatuta, Baztan,
Malerreka, Bertizarana eta Bortzirietako
haziak berreskuratzeko asmoarekin lanean

hasi dira Edorta Murua (Zubieta), Kristiñe
Berra (Lesaka), Ruth Peña (Oronoz) eta
Ainhoa Arroniz (Legasa). Dagoeneko tokian
tokiko hazi batzuk berreskuratu dituzte,

baina oraindik gehiago badaudela eta,
jendeari bertako haziak gordetzeko deia
egin diete eta norbaitek gaian interesa bal-
din badu eurekin jar daiteke harremanetan.

Ainhoa ARRONIZ, Ruth PEÑA, Kristiñe BERRA eta Edorta MURUA | Bertako haziekin ari diren baratzezainak

«Bertako haziak galtzen ari direla
ohartzea nahi dugu jendea»
G. PIKABEA
Noiztik zabiltzateber-
tako haziak babeste-
ko lanean?
Hemengohazienbarie-
tateak galtzen ari zirela
ikusita, orain dela hiru
urte,EdortaBertakoHa-
ziaren Jaia antolatzen
hasi zen Zubietan. Eta
hortik abiatuta, Baztan,
Malerreka, Bertizarana
eta Bortzirietako bara-
tzezain batzuk elkartu
eta Nafarroako Hazien
Sarearekinelkartzenha-
si ginen hemengo ha-
ziakberreskuratzekoas-
moarekin. Nafarroako
Hazien Sarea egiten ari
denaBaztan,Bortziriak,
BertizaranaetaMalerre-
kanegitekobeharra iku-
si genuen, urteetan gu-
re arbasoekereindituz-
ten haziak mantentze-
ko. Gurea ez da talde
itxi bat, sare ireki bat da
eta edozein momentu-
tannekazaribathaziba-
tekinetortzenbada, sa-
rean dago.
Zein dira zuen helbu-
ruak?
Aldebatetik, tokiantoki-
ko hazien barietateak
berreskuratu nahi ditu-
gu, galdu ez daitezen,
eta interesaduteneierei-
teko eta kontsumitzako
aukeraematea.Gure la-
netako bat bertako ha-
ziak hori daudela eta
galtzenari direla jendea
ohartzeada, jendeakbe-
re baratzean balore ho-
ri daukala konturatzea.
Aldi berean, hazienera-

bilerak, ezaugarriak eta
kulturarenezagutza tra-
dizionala berreskuratu
nahi dugu.
Zertan ari zarete?
Lehen,urteanbehinbil-
tzenginenZubietanha-
ziak trukatzeko, baina
orain serioago hasi
gara eta azken urte ho-
netan aurrerapausoak
emanditugu.Baztanen,
Udalaren Ingurumen
Batzordearen eskutik,
hitzaldiak egin dira, gu
gehiago biltzen gara,
web orri bat prestatzen
erehasi gara eta lan se-
rioago bat egiten dugu.
Nola ikusten duzue
bertako hazia?
Azkenenaldian, bara-

tzean erabiltzen diren
landare eta hazi gehie-
nak dendetan erosita-
koak dira. Batzuek ber-
tako hazia mantentzen
dute,bainabertzeekez.
Gure elikadurarako, or-
dea,aberatsagoadagu-
re herriko hazia eta ez
dugu baloratzen.
Gure inguruko jen-
deak badu interesik?
Batzukbai.Bainaoroko-
rrean,belaunaldiberriek
ideiahorigalduegindu-
te.Jendenagusiakman-
tentzen du baina gaz-
teak ez dira ohartzen.
Gauza errazak nahiago
dituzte,erosi, jarrietaea
zer ematen duen. Hor
aspalditikdagoenkultu-

ra bat dagoela ez dute
ikusten.
Nongo haziak ari dira
gailentzen?
Erositakoak,Katalunia-
tik eta Frantziatik eka-
rritakoak. Hazi onak di-
ra,bainaezdirahemen-
goak.Hemengoekkan-
pokoenaldeanabantai-
lagehiagodituzte,edo-
zeinarazorekingureha-
ziek erositakoek baino
abantailagehiagodituz-
te. Gure klima eta lurre-
rako hobeki prestatuak
daude bertako haziak
eta hortaz aparte, ero-
sitako haziak urteekin
okerrera egiten dute.
Oraingoz hemengo
zein hazi berreskura-
tu dituzue?
Urritzateko banabarra,
Bozateko banabarra,
Zubietako baba ttikiak,
tomateak, Elizondoko
porruak, ilar berdeak,
Zubietakobababeltzak,
Zubietako artoa, Boza-
tekoartoa...Oraindikha-
siberriak gara. Gehie-
nakbaserrietanmanten-
du eta eman dizkigute-
nak dira, eta Nafarroa-
ko Saretik ere batzuk
etorri zaizkigu.
Baratzean ibiltzen di-
reneizeinaholkuema-
nen zeniekete?
Gure haziak desager-
tzeko arriskuan daude
eta bertako haziak gor-
detzeko eskatzen dio-
gu jendeari.Gurekinha-
rremanetan jar daitzela
etadaukagunakonpar-
tituko dugu.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Ezkerretik eskuinera, Ainhoa, Ruth, Kristiñe eta Edorta, berreskuratu dituzten bertako
hazietako batzuk eskuetan dituztela.

HARREMANETARAKO
Interesa duenak tele-
fono hauetara dei
dezake: Baztan eta
Bertizaranan Ruth-i
(678 445521),
Malerrekan Edortari
(686 129108) eta
Bortzirietan Kristiñeri
(652 729101). E-pos-
ta eta web orria ere
badituzte: baztango
haziak@gmail.com
eta https://sites.goo
gle.com/site/baztan
gohaziak/nafarroako-
hazien-sarea edo
Google bilatzailean
‘Bidasoako haziak’
sartuta.
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Aitor AROTZENA
Euskal Herriko his-

torialarienhirugarrenbil-
tzar honetako lehenbi-
ziko jardunaldiaArrasa-
ten (Gipuzkoa) eginen
da irailaren 7an eta az-
kenabederatziegunbe-
randuagoeginenda Iru-
ñean. Tartean, Leitzan
eta Agoitzen izanen di-
ra, hilaren 8 eta 14an.

Leitzakokasuan,Na-
farroa eta Gaztelako
erresumen lurraldeen
zatiketa landuko dute,
inguru honetan zegoen

gaizkileen mugari arre-
ta berezia paratuz.

Angel Rekalde Na-
barra ldeko koordi-
natzaileak Euskal He-
rriko Historialarien Bil-
tzarretan landudituzte-
nak laburtu digu: «Le-
henbizi, duela bi urte,
konkista edo inkorpo-
razioa izan ote zen izan
genuen eztabaidagai
Bianan eta han garbi
atera zen konkista bor-
titza eta odoltsua izan
zela,gerraetaguzti. Jo-
andenurtean,azpimar-

ratu nahi izan genuen
hau ez dela gaurko Na-
farroaren gaia bakarrik,
Euskal Herriko biztanle
guztiena baizik, eta ho-
rregatik jorratu genuen
mendebaldeko lurralde-
en papera eta lotura ja-
torrizko estatuarekin.
Aurten esan dugu, his-
toria hor dago, baina
konkistak gaurko egu-
nean zer ondorio izan
dituen aztertu nahi izan
dugu, jendea kontura-
tzeko ez dela iragane-
ko datu bat, baizik eta

gugan eta gure gizarte-
anondorioa izanduela».

Angel Rekaldek ai-
patu digunez, 1200 eta
1512.urteenarteanmu-
ga-lerro horretan izan
ziren gertakari eta ge-
hiegikeriak errepasatu-
kodituzteLeitzakokon-
ferentzian. «Erdi Aroko
mugahura,gerrakomu-
ga hura, zauri bat izan
da, banaketa eragin du
gaur egunera arte eta
antzinako euskal gizar-
tearen zatiketa sortu
du».Rekaldekdioenez,

«Gaztelak muga hori
erabili zuenlehenik inde-
pendiente izaten segi-
tzen zuen Nafarroari
egurraematekoetabes-
te aldetik, etsaitasuna
sortu zuen. Horrelako
estrategiarekinzatitzea
bilatu zueneta identita-
te ezberdinak bultza-
tzea:gipuzkoarraknafa-
rren etsai gisa agertzea
eta nafarrentzat ere gi-
puzkoarrakdeabruabe-
zala agertzea. Etsaien
logika garatu eta ideo-
logikoki garatu zen eta

HISTORIA � NABARRALDEK ANTOLATUA

Historialarien
Biltzarraren jardunaldi
bat Leitzan eginen da
irailaren 8an
Nafarroako konkistaren ondorioak landuko dituzte
orokorrean eta Leitzan ‘Gaizkileen muga’ bezala
ezagutu zenari jarriko diote arreta berezia

Nabarralde elkarteak antolatzen
duen Euskal Herriko Historialarien
Biltzarraren hirugarren edizioko jar-
dunaldietako bat Leitzan eginen da

irailaren 8an, Leitzako Udalaren
laguntzarekin. Aurtengoan, 1512ko
Nafarroako konkistaren ondorioak
aztertuko dituzte biltzar honetan.

Gaztelako tropak Ibero
aldetik duela 500 urte
sartu zirela gogoratuz
ekitaldia egin zen
uztailaren 11n.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Biltzar honetan, Agoitzen, gazteluen
suntsiketaz ariko dira. «Ez dago on-
dare horren aztarnarik ere, dena sun-
tsitu zutelako –dio Angel Rekaldek–.
Nafarroak ez zeukan armadarik eta
bere estrategia izaten zen herri ba-
koitzean gaztelu bat, inbadituak iza-
nez gero, defentsarako jendea gaz-
teluan sartzeko eta horrela fronte pi-
la irekitzen ziren. Gaztelak bazekien
gaztelu horiek Nafarroako erresuma-
ren sinbolo garrantzitsuak zirela, be-
raien independentziaren ikurra zirela.
Nafarroa garaitua sentiarazteko zer
eginzuten?Horrelakodefentsaksun-
tsitu, erabat bota eta horren erakus-

garri zitak ere badaude, Villalba koro-
nelakCisneros-inolaesatendion«des-
dequesuseñoríamandoderrocarsus
castillos,Navarraestá tanbajade fan-
tasía que no hay hombre que levan-
te la cabeza». Neurri militarra da, bai-
na baita gerra sikologikoa ere. Gale-
ra ekonomikoa ere izan zen guretzat,
hor bazegoelakoondare bat. Bitxike-
riabezala,Huescandagoegoeraone-
neanmantentzendenNafarroakoErre-
sumakogaztelua,Loarrekoa,seguru-
enik Europako gaztelurik zaharrena.
Ondare hori kendu digute, bai turis-
morako, bai autoestimarako garran-
tzitsua izanen litzatekeena».

Zergatik suntsitu zituzten gazteluak?
� LOARRE: HOBEKIEN MANTENTZEN DEN NAFARROAKO ERRESUMAKO GAZTELUA HUESCAN DAGO

Loarreko gaztelua, Huescan.
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Gaizkileen muga bezala ezaguna
zen inguru hau?
Literalki, la fronterade losmalhecho-
res kontzeptua erabiltzen du Cam-
pionek (lehendik Moret eta Gorosa-
belelereerabilizzuten)etaberakhain-
bat gaiztakeria zehazten ditu. Hor bi
dimentsio daude: alde batetik, ger-
takari txikiaketabestetik,ekintzapo-
toloagoak. Honek ez dakit zenbat
txerri lapurtuzituen,honekbehia,hil-
dako bat…horrelako delitu arruntak
daude alde batetik eta beste di-
mentsioa izan zen, hori guztia lotu-
ta, gauzak potolotzen ziren eta erre-
presalia operazioak izaten ziren: Be-
rastegiko erreketa, Beotibarko gu-
dua, Gorritiko gazteluaren erreketa,
nafarrekLazkaotarrenetxedorrease-
tiatu zutenekoa errepresalia bezala.
OiartzungoHuartetarrak,berezGan-
boatarrak eta beraz, Nafarroaren al-
dekoak Lesakan egiten zituzten la-
purretak eta erasoak zirela eta lesa-
karrek protesta egin zuten 1340. ur-
te inguruan. Goizuetako artxiboan
ere topatu da idatzi bat, Hernanire-
kin zituzten gorabeheren inguruan,
«lagueraqueNavarra tenía conCas-
tilla» ageri dena erromantze garbian.
Beraz, orduko goizuetarrek eta na-
farrek garbi zuten ez zirela her-
naniarren edo gipuzkoarren kontra
ari, Gaztelaren kontra baizik.
Arrasaten, hizkuntzaren gibelera-
tzeaetagaleraz ariko zarete. Eus-
kara zen XVI. mendeko nafarren
hizkuntza?
Euskarareninguruan,garbidagoXVI.
mende hasierako Nafarroan euska-

ra zela herritarren hizkuntza. Horren
erakusgarri da Tuteran, eta ez Goi-
zuetan eta ez Amaiurren, Tuteran,
euskaraz ez zekien Aragoiko albai-
teroa ekarri behar zutela eta herrita-
rrek egindako salaketa, han jendea
elebakarra, eta euskaldun elebaka-
rra zela esanez. Komertzianteak eta
izanen ziren, erromantzea edo judu-
tarren hizkuntza menperatzen zute-
nak,bainapopulazioaeuskaldunele-
bakarra zen.
Iruñean konkistaren ondorioak
aztertuko dituzte. Zein izan dira
nagusienak zure ustez?
Nire ustez interesgarriena desman-
telamendu instituzionala da. Nafa-
rroak izugarrizko instituzio pila zitu-
en,garaihartarakoosoaberatsaketa
aurreratuak, kontuen ganbara, foru-
ak, gorteak, eta abar… Konkistatu
ondoren, hasieran ez ziren desager-
tu baina bai edukiz hustu, azkenean
desagertu arte. Baina beste ondo-
rioak ere izan ziren, espoliazioare-
na… ikusiko dugu zein ateratzen di-
ren Iruñeko planetarioan.
Konkistaren 5.mendeurrena han-
kapunttan pasatzen ari da Nafa-
rroako Gobernua. Zergatik?
Bertsio ofizialak ez duela ez buru ez
hankarik ikusi da, desakreditaturik
gelditu da eta horregatik ez diote
aparteko garrantzirik eman. Zarata
gehiegirik atera gabe gainetik pasa-
tu nahi izan dute, bestelako propo-
samenik egin gabe. Debaterik gabe
pasatu nahi izan dute, eta Vuelta Ci-
clista a España eta horrelakoak an-
tolatuz, hori bai.

«Tuteran ere euskara zen XVI.
mendeko nafarren hizkuntza»

� ANGEL REKALDE, NABARRALDE ELKARTEKO KOORDINATZAILEA

zoritxarrez, gaur egun
ere somatzen da hori».
Amaiurkosinbolismoaz
erearituzaiguAngelRe-
kalde: «Amaiurren sin-
bolismoa heroizidadea
da. Gaur egun ez dago
ongi ikusia heroiarena,
baina literaturanhorda-
go. Egia da gure histo-
rian horiek direla gure
heroiak, Espartako
300akbezala.Gerragal-
duazegoenNoainenna-
far armada erabat de-
seginda gelditu ondo-
tik, baina 200 lagunek
Amaiurren mantendu
zuten eskualdearen in-
dependentzia nafarren
esku. Hori gainditzeko,
Gaztela 10.000 solda-
duko armadarekin joan
zen,horidokumentatua
dagoetadesproportzio
horretanmenpean har-
tuzuten,nahizetanafa-
rrak ez ziren errenditu».

IRAILAREN 8KO
PROGRAMA

Leitzan, larunbatgoi-
zeko 10:00etan akredi-
tazioaetamaterialenba-
naketa egin ondotik,
10:30ean aurkezpena
eginendaeta 10:45etik
13:00etarahitzaldiakes-
kainikodituzteLuisMa-

ri Martinez Garatek (La
partición territorial: frac-
cionamiento del sujeto
histórico), Beñi Agirrek
(Bi erresuma zaharren
mugaberrikogaizkileak
eta FlorenAoizek (Kon-
kista bedeinkatua ver-
sus baskongado ma-
darikatuak.1512kokon-
kistaren inguruko erre-
latoespañolistarenkon-
traesanak). Martxelo
Otamendi Berriako zu-
zendariak eta Paulo
Iztuetasoziologoberas-
tegiarrak ere parte har-
tuko dute 10:00etatik
14:00etara Leitzako zi-
neman eginen den jar-
dunaldian.

Leitzako jardunaldi-
an parte hartzeko au-
rretik izenaemanbehar
da, 20 euro ordainduta.
Jardunaldi guztietan
parte hartzeko 60 euro
ordaindu beharko da.
Arrasaten,hizkuntzaren
gibeleratzea eta gale-
razarikodira.Agoitzen,
gazteluen suntsiketaz.
Iruñean, azkenik, kon-
kistaren ondorioak az-
tertuko dituzte.

Informazio gehiago-
rako, 948 211057 tele-
fonoanedowww.naba-
rralde.comwebgunean.

Angel Rekalde, Nabarraldeko koordinatzailea

IBERO
«Ziordiatik sartu ziren
gaztelarren indar
nagusiak egun
batzuk beranduago,
baina Hernanitik
Goizueta eta Iberon
barna sartu ziren
batzuk 1512ko uztai-
laren 11n. Nafarroako
erresumak zer eran-
tzun emanen zuen
probatu nahi zuten».

AMAIUR
«Gerra galdua zego-
en baina 200 lagunek
eskualdearen inde-
pendentzia mantendu
zuten nafarren esku»

Angel REKALDE
Nabarraldeko koordinatzailea
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Zergatik da hondartzako volley-a joko olin-
pikoa eta errugbia, sokatira edo pilota ez?
ZergatikkoleratzendiraGalesedoKatalunia-

ko kirolariak berea sentitzen ezduten herrialdeba-
ten izenean ari direla adierazten dutenean? Zer-
gatik Bolt-i ez diogu usainik ere hartuko hurrengo
lau urteetan eta aldiz, Barça etaMadrilen entrena-
menduen berri egunero irentsi beharko dugu?

Galdera olinpikoak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira �
2002.09.05 /
TTIPI-TTAPA 333. zbk

Untxi sektorearen krisiaz Jose Luis Tainta lesakarrarekin
Duela hamar urte untxi sektoreak bizi zuen krisiaz solasean aritu zitzaigun Jo-
se Luis Tainta lesakarra. EHNE eta COAG sindikatuetan untxi hazleen ordezka-
ria eta Naraba kooperatibako lehendakaria zen Taintak onartu zigunez, «sek-
torearen krisia moldatzeko untxi esplotazioak itxi egin beharko dira». Izan ere,
lesakarraren erranetan, «untxi kilo bakoitza produzitzea 1,60 euro gostatzen
zaigu eta banaz bertze 1,20 eurotan saltzen dugu. Beraz, eguneko lanaz apar-
te, saltzen dugun kilo bakoitzeko 40 zentimo galtzen dugu. Gero harategian 5
eurotan dago salgai. Tartean lotsagabe aunitz dabil».

Eznaiz edari isotoniko berri bati buruz ari, ezta
Hollywoodeko azken superprodukzioari bu-
ruz ere. Guatxapa sakeleko telefonoetan es-

kaintzen den aplikazio bat da. Mezuak, argazkiak,
bideoak, kantak…dohainik bidal daitezke. Ikara-
garria dirudi, baina dena ez da hain pollite. Due-
la gutti, lan kontuengatik, guatxapa, edo hobe
erranda, Whatsapp-a jarri
didate telefono mugikorre-
an, eta aplikazio eraginko-
rra da, baina niretako ez da
hain idilikoa. Nahiko azola-
gabea naiz sakeleko telefo-
noarekin, pairatu nautenek
badakite, eta guatxapak ez
dit horrelakoa izaten jarrai-
tzen uzten. Izan ere, mezu-
ren bat bidaltzen dizunak badaki noiz irakurri du-
zun, noiz zauden konektatua…kontrolerako tres-
na arras eraginkorra da. Gainera, egun guztia argi-
txo gorria piztu ote den begira pasa dezakegu, eta
egun guztia hiperestimulatua pasatzeko arriskua
dago. Argi ibili, guatxapa ez da paradisua!

Guatxapa

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

«Egun guztia
hiperestimulatua
pasatzeko
arriskua dago.
Argi ibili,
guatxapa ez da
paradisua»

Migel Mari URRUTIA
Mexikotik bueltan

Sei h i labete eskas
Mexikonemanondotik,
oporraldian buruz bu-
ruko erremonte txapel-
keta jokatzera gonbi-
datudute. Itxurabikaina
eman du Saldiasko
güeroak (ilehoriak).

Juan Carlos PIKABEA
Margolana New Yorkera

UdarobezalaLesakako
bere etxean erakuske-
taeginondotik,udazken
honetan Gasteizen eta
lehenaldiz,NewYorken
ikusgai izanen da bere
margolanetako bat,
Monserrat aretoan.

Mariano MARITORENA
Laxoa Elkarteak omendua

Laxoa txapelketaren fi-
naleanmarrak zaintzen
aritzeaz gain, Laxoa
elkartearenetaArraioz-
ko herriaren omenaldia
jaso zuen, «hainbertze
urtetakoafizioeta lana-
gatik».
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Ikaragarriak ikusitako mutil koxkor baten larruan
jartzen saia gintezke. 1506 urtean jaio zen Fran-
tzisko Xabierkoa. Juan Jaso eta Maria Azpilkue-

taren seigarren eta azken semea zen. Garai txarre-
an, aspalditik guda- atabalen soinuan bizi ziren ga-
raian. Bere familiak Iruñean zegoen erregeari (Na-
farroako azken erregea izan zenari, Albret dinastia-
koa) zintzotasun edo fidelitate juramendua egina
zion.
1512. urtean (Frantziskok sei urte zituela), Aragoi-
ko Fernando II.a Katolikoak gerra egin zien nafarrei.
Nafarroako erresuma Gaztelari lotzea lortu zuen
1515. urtean (Frantziskok 9 urte zituela). Nafa-
rroakoerrege- erreginakNafarroaBeheangeratu zi-
ren armada frantsesaren laguntzaz, eta Nafarroako
erresuma berreskuratzen saiatu ziren. Horregatik
historiagileaskok,errazkeriaedomaltzurkeriaz«na-
farrek berreskuratu nahia» esan beharrean, «fran-
tsesen erasoa» soilik esaten dute (adibidez 1521.
urtean Loiolako Iñigo bi hanketan «frantsesek zau-
ritua», Noaingo guda «frantsesen aurka”. 1524. ur-
tean Hondarribia «frantsesei» konkistatua).
1515.urtean (Frantziskok 9 urte zituela) aita hil zitza-
ion, Juan de Jaso. 1516. urtean Albreteko Juan III.a
hil zen erresuma berreskuratzen etsituta.
1516. urtean (Frantziskok 10 urte zituela) gaztelu-
ak, dorreak eta harresi-gainak botatzeko agindua
eman zuen Cisneros-ek.
Aipatutako 1521eko Noaingo gudan hilak lurra be-
tean geratu zirenean (5.000-6.000 hildako) Fran-
tziskok 15 urte zituen. Urte horretan berean bi han-
ketan zauritutako Iñigo Lopez Loiolakoa ez zuen
ezagutu 9 urte gehiago igaro ziren arte (Paris 1530).
1522anAmaiurkogazteluaGaztelareneskuetanero-
ri zen (Gaztelarrek 10.000 soldadu ekarri zituztela
diote).
1523anFrantziskoren familianbakarrik (berak17ur-
te zituela) zortzi ahaideri heriotza-zigorra ezarri eta
ondasun guztiak konfiskatu zizkioten, Nafarroako
erresumarekiko fidelitatea delitu bezala leporatuz.
1524koOtsailaren29anHondarribiaGaztelarrenes-
kuetan erori zen (Frantziskok 18 urte zituela).
1524. urteko apirilaren 29an Nafarroako erresuma-
ren aldeko 150 pertsona baino gehiagok barkazioa
lortu zuten, Frantziskoren sei senitarteko tartean zi-
rela (JohandeAzpilkueta,ValentindeJasoetaabar).
Baina Frantziskoren bi ahaide hurbileko barkazio-
rik gabe gelditu ziren: Ramon eta Juan deOlloki, er-
besteratuak hil zirenak.
1525ean (Frantziskok 19 urte zituela) Parisera joan
zen ikasketekin jarraitzera baina hemen gaurkoari
dagokion historiaz aparteko bat hasten da, harri-
garria izanik hark egindakoak beste 27 urtetan,
1552an hil baitzen. Nafarroako infernu hartatik bi-
zirik libratu zenarentzat, edozein toki izanen zen ze-
rua.

Amaiur eta Xabierko
Jaso familia
Joxe ORONOZ (Leitza)

Frantzisko Xabierkoamutil koxkorra zela bizitu zi-
tuen gertakari historikoetatik lau momentu go-
goratuz, ERROMANTZE gisako lau kanta egin

nahi nituen eta bertso eskola falta nabarmen gelditu
zait. Gutxienez balioko ahal du norbaitentzat bertso
gaia bezala, ia nolabait txukundu daitekeen:
1. 1512-07-24 Batzuek Iruñeko konkista esaten
diote eta besteek Nafarroako independentziaren
galera, Jasotarrentzat bigarren hau zen.
- Amatxo zer duzu horrenbesteko negarretan?
- Nik nola sei urteko horri berri txarrak eman?
- Arrosaren Arantzak zulatu ahal zaitu nonbait?
- Berri txarrak Iruñatik ailegatu zaizkit
- Esadazu niri, amatxo, zer gertatu den bada.
- Gaztelako guda-indarra gutaz jabetu da.
- Lasai amatxo. Aitak eta nik ez diegu utziko.
- Jaungoikoak izanen ahal zaitu bere graziako.
- Aita zaldiz eta ni geziz dorre gainetik.
- Seme ez opa izan otoitza beste armarik.
2. 1516: Gazteluak, dorreak eta harresi-gainak
botatzea agindu zuen Cisneros Kardinalak
- Amatxo zer duzu berriz negarrez txikitzen?.
- Nola asmatu hamar urteko mutilari esaten?.
- Lehengo «arantza» baino txarragoa ote da ba?.
- Zure jostaleku hoberena suntsituko da.
- Jolas toki horiek gabe ezingo dut nik etsi.
- Dorreak eta harresi-gainak behar dira eraitsi.
- Leireko fraideak lagun, ez diegu utziko!.
- Ez dugu armarik kardinalari aurre egiteko.
- Ez liteke. Erotu edo minez lehertuko naiz.
- Cisneros baretzeko erreza dezagun guk maiz.
3. 1522 urtean Amaiurko Gaztelua setiatua eta
errea. Frantziskok 16 urte.
- Leirekoak ez gerla eta ez espetxerik diote.
- Cisneros eta Gotzainak bestela egin dute.
- Frantzisko Asiskoaren itxura eta nola izana?.
- Alderdikerietatik urruti egin behar lana.
- Otsoak-otso eta pertsonak okerrago ote?.
- Asisko txiroa bestelako zela diote.
- Ia mende osoa daramakigu gerletan.
- Beste mila urte segi behar ote bere horretan?
- Historia edo kondaira biziko maisua omen da.
- Ikasi nezake akaso Parisera Joan da.
4. 1523-12-15 . Nafarroako erresumaren aldekoei
AragoikoFernando II.aKatolikoak emandakobar-
kazioa, 150 pertsonei izan ezik. Hauei heriotza-zi-
gorra eta ondasunen desjabetzea aplikatu zieten,
tartean Frantziskoren 8 ahaide zirelarik.
- Xabier hamazazpi urteko eta hainbat hondatua?.
- Minik, su eta gar, negarrez nago txikitua.
- Noizbait berri onak hasiko dira familian.
- Okerrak eta okerrak datozkigu aspaldian.
- Jaungoikoak erakutsiko digu nola atera.
- Akaso ni misiolari joanez Japoniara.
- Batzuk hil zorian eta zu zoaz urrutira?.
- Lasai, nire ordez zortziak etorriko dira.
- Ama, lurrera ez baino begirazaun gora.

Zertzelada, zirriborro edo
bertsogaiak
Joxe ORONOZ (Leitza)

Kolaborazioak
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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 gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
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e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Gora Sunbillako
herri kiroletako
gazteak

Antton ESPELOSIN

SanTiburtziobezperan
Sunbillako herrian as-
paldiko urteetan gazte
koadrila batek nik pix-
ka bat gidatuta herri ki-
rol saioa egiten du. Ni-
ri gogoratzen zaizkidan
gauzak egiteko guztiak
beti prest egoten dira
borondate onez, eta
ahalik eta hobekien
egiten saiatzen dira eta
goi mailako ikuskizuna
eskaintzendiotehurbil-
tzen den jendeari. Aur-
ten sekulako sorpresa
hartu dut, gazte hauek
antolatuta omenaldi
hunkigarria jaso bainu-
en. Arratsalde dotorea
izan zen niretako eta ez
dut datorren urteetan
ahaztuko jaso nuen
omenaldi xumea, asko
estimatu bainuen, eta
gerogaztehauekeskai-
ni zuten erakustaldia
idiaren aurkako proba
ere ez. Hemendik be-
sarkada bat eta eske-
rrik beroenak herri kiro-
letan ibiltzendirengazte
koadrilari, baitabeti hor
egotendirenJaliskoeta
Jontxu Ibarrari ere.
Ondoko egunean ere
besteopari bat jasonu-
en Ulibeltzak Elkarteak
emandaRamonLatasa
jaialdiaantolatzekoegi-
ten dudan lanagatik.
Aprobetxatunahikonu-
ke jaialdihauegitekour-
tero laguntzen didaten
guztei ere nire eskerrik
beroenak emateko.
Sunbildar koadrila bat
hor ibiltzen baikara ur-
tero lanean ahalik eta

hobekienantolatzengu-
re aizkolari handi izan
zen Ramon Latasaren
oroimenez. Nahiz eta
aurten herrian bertan
bakar bat edo beste
saiatu den jaialdi hau
antolatzeko oztopoak
jartzen, garbi ikusi da
jendeak eman duen
erantzunarekinoraindik
aunitzek ez dugula
ahaztua gure Latasa
handia.Nireeskerrikbe-
roenak Leitzan bizi den
Ramon Zubillagari ere,
berak oparitu baitigu
aurtenegurguztia, ikus-
tendagarbioraindik jen-
de ona badagoela eta
jende asko badagoela
Latasa zena bihotzean
daramatenak.
Gora Sunbillako herri
kiroletako gazteak eta
gora Ramon Latasa.

Eskertza

Txaro Manterolaren
Goizueta eta Aiako familia

Ez dugu beste hitzik
Txaroren hiletara etorri
zinetenguztiei eskerrak
emateko,halakanpotar
hala herritar, alde bate-
ra edo bestera familia-
ri lagundudigutenei eta
azkenikGoizuetakoko-
ruari ere bai, milesker
denei.

Zertarako ikasi
eta hobetu
euskara?

Pello APEZETXEA

Galdera bakarra baldin
bada ere, erantzunak
bat baino gehiago iza-
tenahaldira, erantzule
anitz baitira, jende ani-

tzi eta desberdini zu-
zendutako galdera de-
nez gero. Galdemodu
hau, izanere,bertzehe-
rrialdeetakulturaezber-
dinetatik etorri direnei
egiten diegu, hemengo
kultura eta hizkuntzaz
jabetu ez diren horiei:
zertarako ikasi behar
duzuzukeuskara?Ber-
tako herrialdeko izana-
gatik, kanpoko kultura
eta hizkuntzaz bizi za-
renhorrentzatereegina
dagaldemodua:zukere
zertarako ikasi euska-
ra? Eta etxeko bertako
euskal hizkuntza zure-
ganatu,eskolanere lan-
du duzun euskal kultu-
raz jantzia, baina aise
samar erdarara eta er-
dal kulturara jotzen du-
zunarentzat ere bada
galdera hori: zertarako
ikasi euskara?
Kanpotiketabertzekul-
turatik etorri eta hemen
oraindikarrotzsentitzen
zaren horrek baduzu
arrazoigarbibateuska-
ra ikasteko: hain zuzen
ere,kanpotiketorri zare-
lako, hemengo jende
euskaldunarekinharre-

manak landu behar di-
tuzulako, euskara eta
euskal kultura baita he-
mengotarren izaera.
Bertako herrialdean
jaioa, baina gehienbat
kanpokokulturaetahiz-
kuntzaz baliatzen zare-
na, zenbateraino ohar-
tzenzarazure izaeraeta
nortasunagaltzenariza-
rela?Nor izateko,herria-
ren partaide ere sentitu
behar duzu. Bertzela
etxeanarrotzetakanpo-
tar bihurtzen ari zara.
Euskarazaritzeko,eus-
kara lantzensaiatzeaere
beharrezko da.
Bertakoherrialdeansor-
tua, bertako hizkuntza
erezureganatuduzuna,
baina zerbait euskaraz
idatzi eta irakurri nahi
duzunean ezinean edo
zailtasunean ibiltzenza-
rena,ezduzuustezailta-
sunhorigainditubehar-
kozenukeela,zureaden
hizkuntzan bizitzeko?
Hara, arrazoi batzuk
euskara ikasteko, eus-
karahobetzeko,euska-
raeuskaldun jatorbeza-
la erabiltzeko, zure
hizkuntzaz gozatzeko.

Zure izaeraren beraren
alderdiadenhizkuntza-
ren balioa ez duzu ba-
loratuko? Hara euska-
ra zertarako ikastearen
arrazoi batzuk. Arrazoi
gehiagoerebadira,nos-
ki, zuk ere badakizkizu
eta gogoratzen ahal di-
tuzu.
Euskaltegian matriku-
latzekogaraiahelduda,
eta familian, lagunar-
tean, zein gure inguru
hurbilean,euskara ikas-
tearen eta hobetzearen
gaiari duen garrantzia
emanbehardiogu.Eus-
karaz ez dakien erdal-
duna,edo irakurrianeta
idatzian ezinean dabi-
len euskalduna zure
aholkuetabultzadaries-
ker has daiteke euskal-
tegian. Izan ere, hurbi-
lekoekeraginhandiadu-
tegureerabakietan.Eta,
ez ahantzi, Bortzirieta-
koeuskaltegiakeskain-
tza zabala duela, eta
euskaramankomunita-
teak bideak jartzen di-
tuela egoera ekonomi-
kozaila euskara ikaste-
ko eragozpena izan ez
dadin.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Estitxu AROZENA (Lesakako bertso eskola) ) • Doinua: Munduaren ilunabarra

Bukatu dira glamurrak
Zementuaren gailurrak
Banatzen ziren apurrak
Kamustutako aixturrak
Negu erdira iritsi gabe
eskastu dira ezkurrak
Berriro ere gure kaleetan
oinutsik dabiltz zakurrak
Botere eta dirutik hurbil
etxe oneko lapurrak
ibili dira bihurtu arte
erreskatearen lurrak
Aurreztu duna eta zorduna
noiz lehertuko den beldurrak

Euroaren zipriztina
Bihurtu zaigu ozpina
Susmatuz egi gordina
izan nahi nuke sorgina:
Gizalegea ahantzi eta
diruaren eragina
sustraietatik hau aldatzera
animatuko bagina.
Mundu ezberdin, mundu berri bat
nork ez du nahi imajina
Zergatikan ez, nik utopian
sines dezaket jakina
Gu bizi garen mundu erreal
hau baita sinestezina!

Hau panorama!



IRITZIA | 9
ttipi-ttapa | 573 zk.

2012.09.06

11 galdera labur

Nola baloratuko zenuke zure le-
henbiziko urtea erremonte profe-
sionalean?
Gauza batzuk hobetu ditugu eta
bertze batzuk hobetu eta ikasi be-
harrak. Denbora ematen badidate
ikasiko ditut, duikabe!
Erremontea ez den bertze kirol
bat?
Mendian ehizean ibiltzea.
Olinpiadak segitu dituzu?
Zerbait ikusi dut, baina gauza gu-
tti.Telebistaarruntgutti ikustendut.
Zein da gehien gustatzen zaizun
kirolaria?
ErremonteanUrrutiagustatzenzait
eta esku pilotan Irujo.

Erremonteak uzten dizu bestetaz
disfrutatzen?
Bai, baina juxtuOizkoakhastendi-
reneanehizasasoiaerehastenda…
Erremontea edo eskopeta, zer
nahiago?
Aukeranehiza,bainaehizarekinezin
baita bizi! Afizio handia dut.
Usoak, oilagorrak edobasurdea?
Aukeratubehar izanezgero,basur-
dea. Usotan eta oilagorretan gu-
ttiago ibiltzen naiz.
Oizko bestak ala Urrozkoak?
Urrozkoetan asti gehiago hartzen
dugu eta. Urrozen gehiago ibiltzen
naiz, koadrilla ere hangoa izaten
dut.Oizenjuxtuetxeanegotennaiz.
Eguna edo gaua?
Gabanahiagoizatendut,bainaba-
tzutangabezibilietabueltaka-buel-
taka eguna ere igual egiten zaigu!
Tarteka luzatzen da.
Egun nagusiko meza edo goizal-
deko gosaria?
Mezatan traba gutti egiten dugu
guk, igual gosaria nahiago!
Bestondoapasatzekoerrezetarik
onena?
Ohatzea! Haize pixka bat hartzeko
motoahartu etabuelta bat ematea
ere ez da txarra.
Amets bat?
Erremonteanhobetzeaetanoizbait
txapelen bat lortzea.

� Andoni SALDIAS � Oizko erremontelaria

Maite Ibarra Mariezkurrena gogoan

Izaskun IBARRA (Elgorriaga)

Emazteki bat bazen
Gure artean maitia
Izatez oso gogorra
Bihotzez goxoa
Ederki ezagutzen eta lantzen zuen burdina bezain gogorra,
Burdina bezain beratxa, biguna eta esker onekoa.
Guretzako, emakumeendako, aitzindaria
Aroztegian lanean, eskuak beztuta, beso indartsuak,
begirada argia eta hitz goxokoa
Gure Maite maitia.
Emakumea, ama, etxekoandrea, langilea.
Maite zituen maite gure bazterrak
Maite zituen gure istorio ttikiak
Maria Mariezkurrena sorginarenak…
Trikuharriak eta harrespilak
Bidexkak, mendiak
Onddo beltxak eta xuriak
Maite zituen ere, liburuak
Diseinu aldizkariak, dekorazioa eta pintura
Nola ikusten duzu zure burua? Geldetu nion behin
Ni, Amagoia bezala gustatuko litzaidake izan…
Matriarka, amandrea
Joan da Gure Amagoia
Hor nonbait aurkituko ditu bere senarra Paco,
semea Carlos, anaia Migeltxo, arreba Lupe
Hor barrena ere, bere lamiak eta galtxagorriak.
Agur ama, agur amatxi,
Agur arreba-ahizpa
Agur izeba maitia
Hor goian, Mendaurpetik, ikusiko dugu
Bere izarran distira

Irakurleak mintzo
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Bidasokotrenbideza-

harra,EndarlatsaetaDo-
neztebeartean,bideber-
degisaberreskuratueta
egokitzekolanak2013ko
udanbukatukodira, be-
hin Nafarroako Gober-
nuak ibilbide hau Uda-
laz Gaindiko Eragina
duen Proiektu Sektorial
(PrSIS)izendatuetagero.

Lanek873.003euro-
ko aurrekontua dute.

EuroparBatasunak ko-
finantzatuko ditu%65-
ean, 2011-2013 biurte-
koanNafarroaburuden
Pirinioetako Lan Elkar-
teak (PLE) kudeatzen
duen Poctefa progra-
maren bidez. Gainera-
ko %45a Nafarroako
Gobernuak (278.833
euro) eta Bertiz Par-
tzuergo Turist ikoak
(26.718 euro) bideratu-
ko dute.

JardueranagusiaN-
121A errepidearen az-
pitik,Alkaiaga inguruan,
eginen den lurpeko pa-
sabideaeraikitzea izan-
go da. Obra hori, gutti

goitibeheiti,500.000eu-
ro kostatukoda.Horre-
kin batera, trazadura-
ren seinaleztapena, tu-
nelen argiztapena eta
bideberdea igarokoden

zonatan hainbat egoki-
tzapeneginendira.Gai-
nera, babesteko esku-
delak jarriko dira eror-
tzeko arriskua egon li-
tekeen bide-guneetan.
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Telefonoaren
zenbakia eta
interneteko
helbide
elektronikoak ez
dira aldatu

TTIPI-TTAPA
TTIPI-TTAPA Funda-

zioak Lesakan dauka
egoitza berria, Koskon-
tako Bidea 7 lehenbizi-
kosolairuan.Bertan iza-
nen da hemendik aitzi-
neraTTIPI-TTAPAhama-
bostekariaren eta web-
gunearen erredakzioa,
baita Kulturkarirena ere.

1980ansortuzenTTI-
PI-TTAPA aldizkaria. Hi-
ru hilabetetik edoegiten
zen aldizkaria izaki, ez
zuen langile eta egoitza
finkorik. Hamar urte be-
randuago,1990ean,ha-
mabostekaribilakatuzen
etaorduko langileekbe-
relehenbulegoaizanzu-

ten Berako udaletxeko
eskailerapean zegoen
gela ttiki batean, Herri-
ko Etxeak berak utzita.
Orduan argazkiak erre-
belatzekobeharzirenge-
lailunak,biltegiaketako-
munak ere Berako He-
rriko Etxean barna he-
datuakzeuden.Gero,ga-

raibateanCorreoseketa
gaur egun udal bule-
goak hartzen dituen ge-
la handiagoa utzi zion
TTIPI-TTAPAri Berako
Herriko Etxeak. Gaine-
ra, telebista sortu zene-
an, garai bateko kartze-
laereutzizionTTIPI-TTA-
PAri.Bainapreziski,udal

bulegoak beheitiko so-
lairuan egin zituztenez,
Beratik lekutubehar izan
zuen TTIPI-TTAPAk eta
Etxalarko eskola zaha-
rretan hartu zuen ater-
pe,EtxalarkoUdalakutzi-
ta. Bertan emanditu az-
ken zortzi urteak, baina
orain, 32 urtez han-he-
men utzitako lekuetan
aritu ondotik, Lesakako
KoskontaBideko7anbu-
legoa eskuratu eta ber-
tan hasi da lanean TTI-
PI-TTAPA.

Beraz, gurekin posta
arruntarenbidezedozu-
zenean harremanean
jartzekohorixeizanenda
helbideberria:Ttipi-Tta-
pa; Koskontako Bidea,
7 – 1. – 31770 LESAKA.

Bertze gainerakoan,
Etxalarren zuen telefo-
noa (948635458)eta fa-
xa (948 635457) man-
tentzen ditu, baita pos-
ta elektronikoko helbi-
deak ere (info@ttipi.net
edo ttipi-ttapa@ttipi.net)

TTIPI-TTAPA � ETXALARTIK LESAKARA

Ttipi-Ttapa Fundazioa
Lesakara lekualdatu da

IRUÑEA

Ameriketako
artzain besta
irailaren 15ean

GIZARTEA

ARGAZKIA: GOOGLE MAPS

Lesakako Osasun Zentroaren, futbol zelaiaren eta igerile-
kuaren artean du egoitza berria Ttipi-Ttapak.

BIDASOKO BIDE BERDEA � LANAK AITZINERA

Endarlatsa-Doneztebe
zatia egokitzen 2013ko
udan akituko dute

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Zarraluqui kontseilariak abuztuan bisitatu zituen Bide Berdeko lanak Sunbillan, Bortziriak,
Sunbilla, Bertizarana eta Doneztebeko udal ordezkariekin batera.

TTIPI-TTAPA
Ameriketako Estatu
Batuetan artzain ibili
zireneuskaldunenbes
ta irailaren 15ean Iru-
ñeanospatukodaaur-
tengoan. 10:30ean,
SanNikolaselizanos-
patukodenmezarekin
abiatuko da. Orbela
otxo tea eta Bankako
Menditarrak kantari
izanen dira mezan.
Eguer dian, fanfarre
baten laguntzarekin
ZiudadelakoArmaare-
tora joanen dira, eta
hanharreraeginendie-
teartzainei.14:00etan
anaitasun bazkaria
eginen da Iturrama
ikastetxe publikoko
frontoian.
Irailaren14raarte,ber-
riz, Iruñeko Condes-
table jauregian artzai-
nenargazkierakuske-
ta ikus gai dago. Iru-
ñeko ikaste txeei era-
kusketabisitatzekoau-
kera eskaini zaie.
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BERA

Euri dezente
egin arte
mantenduko du
neurria

TTIPI-TTAPA
Udalak bando bidez

jakinaraziduenez,ures-
kasia nabaritzen hasiak
dira herrian. Ura alferrik
ez galtzea urte osoan
kontuanedukibeharba-
daere,Udalak«sasoiho-
netan ahalegin berezia»
eskatudieherritarrei.Le-
horteahasidelaeta,zen-
bait kasutan uraren era-
bilpena debekatu egin
duUdalak:baratzeak,lo-
rategiaketa loreakurez-
tatzeko,autoakgarbitze-
ko,igerilekuetarakoedo-
ta etxerako erabilerara-
ko ez den bertze kasu
guztietarakourarenera-
bilpenadebekatudu.Eu-
ri dezenteeginarteneu-
rria indarrean manten-

tzeko asmoa dute.
Bidebatez, aipatuta-

koaezbetetzeakUrHor-
nidurararakoUdalArau-
tegiarenerabakiarenara-
bera, isuna dakarrela
oroitarazi du Udalak.

Aurrematrikulazioa
musika eskolan

Irailaren 3tik 7ra iza-
nen da Isidoro Fagoaga
Musika Eskolan aurre-
matrikulazioaegitekoau-
kera,09:30etik13:00eta-
ra bulegoan. Haur nahiz
helduentzakoeskaintzak
izanendira ikasturte ho-
netan ere, solfeoa, mu-
sika tresna eta abesba-
tzako klaseak. Musika
tresnei dagokionean,
akordeoia,bibolina,gita-
rra klasikoa eta elektri-
koa,klarinetea,pandere-
ta, perkusioa, pianoa,
teklatua,trikitixa,tronpe-
ta, txistua eta saxofoia
ikasteko aukera izanen
da.

UR ESKASIA � LEHORTEA HASIA DA

Ur eskasia dela eta,
zenbait kasutan
uraren erabilpena
debekatu du Udalak

ARGAZKIA: BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Jubiloteka martxan
Udakooporrenondotik, irailaren4an irekikoditu ate-
ak Jubilotekak Lagun Handiak elkartearen egoitzan.
10:00etan eginen dute harrera, eta hortik aitzinera,
astearte eta ortziralero bilduko dira 10:00etatik
13:00etara.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA

Agerrako bestak ekitaldiz beteak
Aurten ere besta ederrak ospatu dituzte Agerran, abuztuaren 23tik 26ra hainbat
ekitaldi prestatuz. Zozketak ere egin dituzte eta hauek izan dira zenbaki sarituak:
1. saria 1.116 zenbakiarentzat izan da (Aloñaren botikan saldua), 2. saria 0118
zenbakiarentzat Iban Telletxeak saldua eta 3. saria 2.010 zenbakiarentzat Edorta
Etxeberriak saldua. Bide batez, Agerrako Besta Batzordeak eskerrak eman nahi
izan dizkie modu batean edo bertzean lagundu dieten guztiei: «lanean, ekitaldie-
tanpartehartuz,ekitaldiakantolatzekolaguntzaemanez,boletoakerosiz...Guztien
laguntzarik gabe ezinezkoa izanen litzateke bestak antolatzea».

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bestak giro ederrean
VIII. TxirrindularitzaProba,BizikletarenEgunaetaBidasoaldekoNazioartekoGaz-
teen Folklore Jaialdia egin ondotik, abuztuaren 2an abesbatzako ordezkariek bo-
tatako txupinazoarekin hasi zirenofizialki sanestebanak.Hortik aitzinera, abuztua-
ren 6ra arte hainbat ekitaldi izan ziren. Gaztetxekoek ere euren egitaraua osatu
zuten lau egunez, Gaztextebanak, hain zuzen.
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LESAKA

KULTURA � LEHEN ALDIZ ESTATU BATUETAN

Juan Carlos
Pikabearen
margolana New
Yorken ikusgai
izanen da
Aitzinetik
Gasteizen ere
eginen du
erakusketa

Aitor AROTZENA
JuanCarlosPikabea

margolari lesakarraren
30 bat lan ikusgai izan
diraabuztuanbereetxe-
an,Otsangoauzoko Iri-
sarrin.Azkenekourtee-
tan ohikoa den erakus-
keta honen ondotik,
GasteizkoVitalKutxaren
Luis de Ajuria aretoan
zintzilikatuko ditu bere
koadroak, irailaren26tik
urriaren 14ra.

Aurten, gainera, le-
henaldiz itsasoazehar-
katu eta Pikabearen
margolanbatNewYork-
en erakutsiko du Chel-

seako Montserrat are-
toan azaroaren 28tik
abenduaren12ra.Non-
bait, joandenurteanPa-
risen egin zuen erakus-
ketak ate hori zabaldu
zionetaudazkeneanbi-
daliko du bere margo-
lana, Par isko Hors
Champs galeriako Ste-
lin-Overseasenbitartez.
«Oraindik ez dut mar-
gotu,bainabadutastia,
seguruenik Hendaiako
itsas labarreko irudiren
batmargotukodut», ai-
patu digu Pikabeak.

Bitxikeria moduan,
bere margolana, Fran-
tziako gaur egungo es-
zenaartistikoberriaera-
kusketarenbarnean iku-
siko da eta honek ere,
a te ber r iak i rek iko
dizkionaren itxaropena
dauka margolariak.

UTZITAKO ARGAZKIA

47 neska-mutikok parte hartu dute aurten udalekuetan
Aurten 47 haur eta 5 begirale izan dira Bortzirietako Euskara Mankomunitate-
ak, Dindaia Fundazioarekin batera uztailaren 16tik abuztuaren 10era eskaini di-
tuen udalekuetan. Unai Iriondo, Amaia Telletxea, Maddi Taberna, Matixa Otei-
za eta Maite Iturria aritu dira begirale lanetan eta giro ederra izan dute lagun,
ekintza ezberdinak egiterakoan.

KIROLA � EUROPAKO IRONMANIK ZAHARRENETAKOA

Bixente Igartzabal 25
onenen artean sailkatu
da Enbrunman proban
A.A.

Abuztuaren 15ean
burutu zen Frantziako
Alpeetan Embrunman
probaren 29. edizioa.
Europako zaharrenete-
koa eta Munduko go-
gorrenetakotzat hartua
duten Ironmanhonetan
1.022 kirolari abiatu zi-
ren, tartean Alejo Saro-
be eta Bixente Igartza-
bal lesakarrak.Sarobek
ezzuenprobabukatzea
lortu, baina Igartzaba-
lekTop-25eansartuzen,
24. zehazki.

Aurtengoan bereziki
gogorra izan da Em-
brunman, bero handia
eta haize zakarra izan

baitzuten. Horren era-
kusgarri, atera ziren
1.022 partehartzailee-
tatik 685 bakarrik hel-
mugaratu zirela.

Igartzabal 24. izan
zen,denera11ordu, 36
minutu eta 28 segundo
laneanarituondotik.Eta
hori igeriketako zatitik
701. postuan atera ze-
la (01:17:13).Esperobe-
zala, bere espezialida-
dea den bizikletan ho-
beki ibili zen, hamarga-
rren izan zen zati horre-
tan (06:21:52)etaoinez-
ko lasterketa, marato-
ian,44.denborarikone-
na egin zuen (03: 50:
26). Azkenean, beraz,

bigarren urtez segidan
25 onenen artean sar-
tzea lortu du Igartzaba-
lek, lehenbizikoeuskal-
duna izan zen eta esta-
tukokirolarienarteanhi-
rugarren izan zen, ira-
bazle eta bigarren izan
zirenMarcelZamoraeta
Victor del Corral kata-
lanen ondotik.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Pikabea, abuztuan Irisarrin egin zen erakusketan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Igartzabal lanean.
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OSPAKIZUNAK � GAZTEEN ESKUTIK

Lehenengo aldiz
Gazte Eguna
eginen da
irailaren 15ean
Gauean
kontzertuak
izanen dira

Irune eta Itsaso
Lehenengoaldiz,he-

rrikogazteekgazteegu-
na antolatu dute iraila-
ren15erako.Honakohau
izanen da egitaraua:
• 10:00etan gosaria An-
ttonion.

• 11:30ean paella txa-
pelketa.

• 14:00ean bazkaria.
• 17:00etan gazte jo-
koak.

•20:00etan triki poteoa.
•21:30eanbokataktxos-
nan.

•23:30eankontzertuak:
Arma Tiro Punk, Mor-
ge, Egurra Ta Kitto eta
Unsain taldeekin.

GAZTEEN BOLETOAK
Hauek izan dira herri

afariko zozketan atera-
tako zenbaki sarituak:
minikadena 955 zenba-
kiarentzat,argazkikama-
ra 131rentzat, Elgorria-
gako bainuetxeko saria
210arentzat eta zerriku-
mea 128 zenbakiaren-
tzat. Sarituek 676 249
489ra deitu behar dute.

Urritzokietako
bestak

Urterobezala, aurten
ere Urritzokieta auzoan
Santa Kruz bestak os-
patuko dira. Irailaren
14an, 11:30ean meza
izanen da Santa Krutz
ermitan eta ondotik au-
zotarrekeskainitakoha-
maiketakoa. 18:00etan
txokolatada eskainiko
duteSaindunekozubian

hurbiltzendirenguztien-
tzat eta 20:30ean afaria
eginen dute auzotarrek.

Irailaren 16an, igan-
dea, 11:30eko mezaren
ondotik, 12:30ean triki-
tilariek kalejiran auzoa
zeharkatukodute.14:00-
etan asaua eginen da
Sainduneko Zubian eta
bazkaldu ondotik mus
eta partxis txapelketak.
17:30eanjokoentxanda
izanen da: lasterketa bi
lagunelkarrihankaklotu-
ta, zartagi jaurtiketa eta
zaku lasterketa. 18:30-
eanerromeriaeginenda
eta20:30eanafaria.Triki-
tilariek afalondoaalaitu-
ko dute. 16ko bazkarira
joan nahi duenak 948
635134radeitubehardu
irailaren10abainolehen.

Udako turistak
Aurtengo udan ere,

Udalak,BertizPartzuer-
goarenlaguntzarekin,tu-
rismo bulegoa zabalik
eduki du Kultur Etxean,
turisten eskaerak eran-
tzuteko. Aste Santuan
bezala, IrantzuPastor le-

sakarra izan da ardura-
duna.Uztailaetaabuztu-
an750turista ingurupa-
satu dira bulegotik,
hauenartean%82aesta-
tu espaniarrekoa. Datu
hauekin, aurtengobalo-
razioa hagitz positiboa
izan dela erran daiteke.

Larraburuko irteera
Abuztuaren20anLa-

rraburuajubilatuelkarte-
ko40batkideDonibane
Garazira joanzirenegun
pasa.Merkatua,eliza,al-
de zaharra etaOrreaga-
ko kolegiata bisitatu eta
kontent bueltatu ziren.

ETXALAR

ARGAZKIA: IBON ERRAZU / TESTUA: TTIPI-TTAPA

Elizagoien ahizpak Euskal Herriko txapeldun
Abuztuaren 15ean jokatu zen Zeanurin (Bizkaia)
Euskal Herriko trikitilari gazteen XXXII. Txapelketa.
Hamar bikoteren artean, Itsaso eta Irune Eliza-
goien ahizpak izan ziren txapeldun.

ARGAZKIA: AXUN MAIA ETA NEREA IPARRAGIRRE

Giro onean joan dira aurtengo Andremariak
Eguraldi beroa lagun izan bada ere, ekitaldi gehienak hagitz arrakastatsuak izan
ziren. Gehienbat, bezperako herri afaria, AndreMari dantza taldearen saioa, gazte
eta beteranoen herri kirol desafioa eta Asaua. 2013koen zain gelditu da herria.
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ARANTZA

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA PRESTATZEN

3 urteko sei neska-
mutikok ikasturte
berria hasiko dute
ortzegun honetan
Hiru neska eta
hiru mutiko
lehenbiziko
aldiz joanen dira
eskolara

Nerea ALTZURI
Berriz ere, motxila,

liburuak, eskolakoma-
teriala eta gogoa mar-
txan paratu eta hara
non ailegatu den iraila!
Bi hilabete pasatxoko
oporraldiaren ondotik,
eskolako bidea oroitu-
koduteherrikohainbat
gaztetxok. Goizean
goiz jeikitzeko pereza
utzi eta berriz ere es-
kolako kontuetan iza-
nen dute burua.
Sei neska mutikok es-

kola haundia probatu-
ko dute aldi honetan,
eta seguru gaude, ne-
gar malko eta irrien ar-
tean, azkenean ederki
egokituko direla! Hiru
neska eta hiru mutiko
dira: Ekiñe, Elene, Irati,
Xabi, Asier eta Beñat.

Lerro hauek idaz-
terakoan, oraindik, es-
kolako aurtengo datu
gehiagorik biltzerik ez
dugu izan; beraz, hu-
rrengorako xehetasun
horiekguztiakutzikodi-
tugu.

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI ETA UTZITAKOAK

Aio udako ekintzei!
Udalekuak, bestak, bertzelako ateraldiak… oraindik ez da uda akautu eta batez
ere eguraldi ederra egiten badu, bada non josta. Halere, eskolan haste horrek
zertxobait aldatzen du gure egunerokoa. Pasatutakoa, ordea, ez da gutti izan eta
aurten uda ona eta beroa joan zaigunez, kanpoko ekintzetan partze hartzekomu-
ga ttikiak izan dira. Argazki pila ikusten ari zarete bai! Aunitzez ere gehiago atera
ditugu baina batzuk aukeratu behar eta urtero bezala, bestetako irudiak ditugu.
GazteAsanbladakabiatuetaakautuzuenbestetakoegitaraua. Izanere, aurtengo
lehenaltxaferoaGazteAsanbladakoordezkariekbota zutenetaabuztuaren25ean
egin zen Arantza Rockeko gau arrakastatsuaren antolatzaile izan zen 17. aldiz.
Gainerakoan, 14an, bezperan, haurren eta gazteen dantza saioa eta herri kirolak
izan ziren, bertzeak bertze; Amabirjin egunean, ohiko dantzarien emanaldia eta
pilotapartidakizanziren, tarteanBeñatMitxelenazela;haurrenegunean,karaokea,
aurpegi pintatzea, gaztelu puzgarri eta karsak, bazkaria… izan ziren, baita Patxi
Larretxeak gaia emandabertso saio ederra ere eta gauez auzoetako afari arrakas-
tatsuak;17anherrikopilota txapelketako finalak izanzirengoizez,baitakantukale-
jira ere Gregorio Mitxelena akordeoilariarekin eta herri bazkaria ondotik… Eta bi-
haramunean, presoen aldeko elkarretaratzea, kalejira eta elkartasun afaria. Ondo-
ko asteburuan Arantza Rock etorri zen, eta kontzertuek jendetza bildu zuten pla-
zan. Gazte Asanbladaren boletoen zozketan, hiru saritik bakarra atera zen mo-
mentuan,bigarrena,AisiaOriotalasoterapianbi lagunentzakosarrerak.Goienetxe
Anaiak taldeko kide bati tokatu zitzaion. Gainerako bi zenbaki sarituen jabeek irai-
laren 25era arteko epea izanen dute agertzeko: 1.730 eta 1.129 dira zenbakiak
eta sariak Euskal Herriko landetxe batean bi lagunentzako asteburua eta bi afari
Arantzako Aterpen. Tira, hurrengo urtekoak ailegatzeko guttiago gelditzen da!

3 URTEKO IKASLEAK
Ekiñe, Elene, Irati,
Xabi, Asier eta Beñat
ikasturte honetan
lehenbiziko aldiz
joanen dira eskolara.
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IGANTZI

TXIRRINDULARITZA � BILTOKIK ANTOLATUTA

Mendi bizikleta ibiladia eginen da
igande honetan
Haurren eta
helduen
ibilbideak
prestatu dira,
eta azken
hauentzat
motza eta
luzea

Joxean ORTEGA/TTIPI-TTAPA
Biltoki Elkarteak an-

tolatuta, mendi bizikle-
ta ibilaldia eginen da
igande honetan, irailak
9. Froga ez lehiakorra
izanen da eta haur na-
hiz helduentzako ibilbi-
deak prestatuko dira,
etahelduenkasuan ibil-
bide luzea eta motza
izanendituzte txirrindu-
lariek aukeran, 31 eta
20 kilometrokoak.

Izen-ematea egun
bereaneginbeharkoda,
08:30etik 09:30eranbi-
tartean, eta 10 euro or-
dainduta. 16 urte bitar-
tekoek,berriz,dohainik
izanen dute. Behin ize-
na emanda, haurrak
09:30ean abiatuko dira
eta helduak ordu erdi
beranduago,10:00etan.

IBILBIDEAK
Ibilbide luzea auke-

ratzendutenekondoko
bide hau egin beharko
dute: herritik abiatu eta
Talaia, Errota, Monua,
Pagolakoegia,Kaxoten
harria, Mendibil, San
JuanXar,Albiz,Belago-
rotzeta, Buztigorri eta

Apittun barna pasatu
ondotik berriz ere he-
rrirako bidea hartu.

Motzanahiagodute-
nek ibilbide luzearenbi-
dea egin beharko dute
Monuaraino,bainahan-
dik San Juan Xarrera
joanen dira. Hor ibilbi-
de luzearekin bat egi-

nen dute Belagorotze-
taraino eta hemendik
herrirakobideahartuko
dute Zanbudioren bor-
datik pasatuta.

Antolatzaileek kas-
koa nahitaezkoa dela
iragarri dute eta gerta
daitezkeen istripuen
erantzule ez direla egi-

nen ere adierazi dute.
Bertzalde,probabu-

katutakoanhamaiketa-
koa eskainiko zaie txi-
rrindulariei eta parte-
hartzaileen artean sa-
riak zozketatuko dira.
Dutxak eta bizikletak
garbitzeko tresnak ere
izanen dira.

Bestetarako
prestatzen

Hurbil ditugu bestak
eta aurten ere progra-
man Jubilatuen Bazka-
ria izanen da. Herriko
Etxean (La Villa) eginen
daeta txartelensalneu-
rria iazkoa izanenda:20
eurokoa.Txartelakeros-
teko lekuak betikoak
izanendiraetaepea irai-
laren20anbukatukoda.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Erlauntza kiskalia
Joan den uztailaren 14an Jose Mª Sainz herritarrak duen erlauntza erre egin
zen. Argazkian ikusten ahal den bezala, dena kiskalita gelditu zen. Lesaka eta
Oronoz-Mugairiko su-hiltzaileek egindako lanari esker, sua ez zen mendira he-
datu. Lerro hauen bidez euren lana eskertu nahi dugu Jose Mª Sainzek eta
mendia maite dugun guztiok.

DATUA

2
IBILBIDE

izanen dituzte aukeran
helduek, 31 eta 20
kilometrokoak.



KIROLA � ESKUBALOIA

Jubenil mailan ere taldea osatuz hasi
du aurredenboraldia Erreka Elkarteak
Seniorretan
Ganboa anaiak
izanen dira
entrenatzaile

TTIPI-TTAPA
Eskubaloiko aurre-

denboraldiahasidu Erre-
ka Kirol Elkarteak. Se-
niorretanPatxikuetaFe-
lipe Ganboa anaiek se-
gituko dute entrenatzai-
le lanean eta joan den
urtekodenboraldi bikai-
na berdintzen saiatzea
izanen dute aurtengo
erronka, nahiz eta Iban
Ezkurra eta Luismi Ape-
zetxeak,biekerelesioen-
gatik, taldea utzi behar
izanduten.Bertzalde,bi-
garren urtez, Mariezku-
rrenaEraikuntzakenpre-
saizanendataldesenio-
rraren babesle nagusia.

Hala ere, aurtengo
berrikuntza nagusia ju-

benil mailan ere taldea
izanen dela da. Iban eta
TxominMindegiaizanen
dira entrenatzaile eta
joan den urteean kade-
teetan aritu ziren jokala-
riekosatukodutetaldea.
Aipatu, joan den urtean
Nafarroa mailan hiruga-
rrenpostuanakituzutela.

ASOBALEKO PARTIDAK
Erreka Kirol Elkarte-

ko bazkideek Asobal li-
gan partidak ikusteko
aukera ederra izanen
dute. Izan ere, Anaita-
suna eta Errekak duela
hilabeteparebatsinatu-
takohitzarmenariesker,
Errekako bazkideek
%50ekodeskontua iza-
nen dute abonoa eros-
terakoan.Gainera,Erre-
kako taldeetan aritzen
diren benjamin, alebin
eta infantilek debalde
jasoko dute denboraldi
osoko abonoa.

Matrikulazioa
musika eskolan

Irailaren10eanzabal-
duko da Agorretamusi-
kaeskolanmatrikulazioa
egiteko epea. 11:00eta-
tik13:00etaramusikaes-

kolanbereanegitenahal
izanen da edo bertzela,
948 451412ra deituta.
Irailaren 14a izanen da
hondarreko eguna.

Ondoko ikasgaiak
eskainiko dira ikasturte

honetan: Musika eta
Mugimendua (6 urteko
umeentzat), Musika
Hizkuntza, Akordeoia,
Gitarra,Pandereta,Pia-
noa,Perkusioa,Trikitixa
eta Txistua.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA

Mendizaleak Anayet aldean
Urtero bezala, aurten ere Pirinioetara bisita egin dute uda honetan Errekako El-
karteak antolatuta. Uztailaren 22an 30 bat lagun Anayetera joan ziren.
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SUNBILLA

Eguraldi eta
giro ederra dira
besten
ezaugarriak

Maider PETRIRENA
Eguraldi ederra izan

dugu aurtengo bestetan
etahorrezgain,bestaizu-
garriak izan dira. Bezpe-
ran,besteihasieraneman
aitzinetik gizon proba
ederra ikusgai izan ge-
nuen.Herriko zortzi gaz-
tek40plazaeginzituzten
800kilokoharriarekin,eta
idiak,berriz,38plaza.Or-
dura arte inork ez zuen
lortu idiari irabaztea eta
sunbildar gazteek lortu
zuten:Igor,Asier,Unaieta
Iker Bertiz, Xabier Petri-
rena,ArkaitzVicente,Iña-
kiMikelarenaetaLuisIba-
rraizanzirenpartehartzai-
leak eta Aitor Agirre eta
DanielBertizordezkariak.
Ondotik,20:00etaneman
zitzaien bestei hasiera.
FlorentinoGelbenzuzine-
gotziaz gain, bi kirolari

gazte omendu zituzten
etaberaiekizanzutentxu-
pinazoa botatzeko oho-
rea,AnePetrirenaetaIker
Espelosinek, alegia.

Bestetan ekitaldi au-
nitz izaten dira, eta aur-
tengoez aipatuko dugu
XI. urtez Ramon Latasa
Saria egin zela eta berri-
kuntza gisa, zetreria ere
izan genuen, eta polita
izan zen. Haur eta hel-
duendantzasaioakSan-
tiburtzioEguneaneginzi-
ren eta honi hasiera po-
lita eman zioten Zaira
Gaztelumendi eta Aritz
BereaukAurreskuadan-
tzatuz. Haurren Eguna,
plater tiroketa, Peñen
Eguna,espumabesta,su
artifizialak,mustxapelke-
ta, krosa... Denak ongi
atera ziren.

Trikitixa ikastaroa
Mendaur Trikitixa Es-

kolak trikitixaetapande-
reta ikastaroakurrianha-
sikoditu,bainaizen-ema-
tea irailaren 20rako egin
beharkoda(646298568)

HERRIKO BESTAK � SANTIBURTZIOEN ERREPASOA

Idiari gailenduz,
gizon proban
marka egin dute
herriko gazteek

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Hamasei lagun kronoeskaladan
Bestakhasiaitzinetik,giroederrasortuzenabuztuaren5eangazteekantolatutako
kronoeskaladarekin. Fonda ostatutik atera eta Arretxekobordarainoko bidea egin
behar zuten eta guztira hamasei lagunek parte hartu zuten: Iñigo eta Mikel Arrie-
ta, Gari Larraburu, Aitor eta Joxe Apeztegia, Xabier Andueza, Jabiertzo Jorajuria,
Eneko Herrera, Mikel, Unai eta Iker Bertiz, Iñaki Mikelarena, Mikel eta Xabier Arre-
txea, Mikel Agesta eta Jon Maritxalar. Hiru minututik atera ziren eta Aitor Apezte-
gia izan zen bizkorrena (10:10) eta 15 urterekin parte hartzailerik gazteeena zen
Eneko Herrera bigarrena (10:46). Zorionak parte hartu zuten guztiei.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Gure dantzariak Elizondon
Baztangomerkatariek beraien eguna antolatu zuten
abuztuaren5eanElizondonetabertzeherrietakodan-
tzariekin batera, Sunbillakoek ere parte hartu zuten.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Gisa aunitzetako ekitaldiak izan dira aurtengo bestetan.
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ARKUPEAK

Bazkidearen
Egunarekin
batera eginen
dira omenaldiak

TTIPI-TTAPA
Aurtenlehenbizikoal-

diz,urriaren13aneginen
da Bazkidearen Eguna
eta egun berean 85 urte
bete dituzten bazkideei
etaUrrezkoEzteiakegin
dituztei omenaldia egi-
nendieArkupeakElkar-
teak. Orain arte, Bazki-
dearen Eguna urte hon-
darreanegin izanda,eta
omenaldiak ekainean.
Aurten,ordea,biekbate-
ra urrian egitea erabaki
du Arkupeak Elkarteak.
Batetik,Nafarroakojubi-
latu elkarte aunitzen ar-
tean zabaldua dagoen
ohiturahemenereezarri
nahi dutelako egin dute
aldaketahau,zerbaitega-
tikberezidirenbazkideei
omenaldia egun horre-
tanegitendietelako.Ber-
tzetik, berriz, zuzendari-
tza talde berriak urtean
hildako bazkideak go-
goan eduki nahi ditu.

Egunhorretan,11:30-
eanmeza izanendaDo-
neztebekoelizanetaon-
dotikomenaldiakeginen
dira. Gero bazkaria eta
dantzaldiaizanendituzte.

JARDUERA GEHIAGO
Unehonetaneskuar-

tean dituen ekimenen
berri ere eman du Arku-
peak Elkarteak. Hala,
irailaren27tikurriaren9ra

Benidormera joanen di-
ra; urriaren 13an Bazki-
dearen Eguna eta ome-
naldiak eginen dituzte;
urriaren 25ean Lodosa
eta Lizarrara joanen di-
ra eta azaroaren 5etik
14ra Lanzarote aldera.

Helduentzako uni-
bertsitatea ekimena ere
martxanparatukodusei
gaieskainiz:Artearenhis-
toriansarrera (aroartisti-
koak bereizi, inguruko
ondareartistikoaezagu-
tu eta artelan garrantzi-
tsuenak ezagutzeko),
Matematikakalkuluorria-
rekin (oinarrizko ezagu-
tzateorikomatematikoa
lortzeko eta excel orria
erabiltzenikasteko),Jubi-
latuetazaintzaile: erron-
kahaundibat (jubilazioa-
ren alderdi psikologi-
koak ezagutzeko eta
zainketa egoerei aurre
egitekotresnakgaratze-
ko),Tokiantokikohistoria-
ren tailerra (bertako his-
toria hurbila ezagutuz),
eta Emozionalki trebea
naiz? (gaitasun emozio-
nalen inguruan). Parte
hartzeko irailaren 17tik
21eradeitubehardaAr-
kupeak-era(948450878)
eta ikastaroakurrianha-
sikodira.Printzipioz,Do-
nezteben eginen dira,
baina apuntatzen den
gehiegoaren jatorriaren
arabera, Elizondon edo
Beran ere izan daitezke.

Bertzalde, frantsesa,
oleopinturarako sarrera
ikastaroa, informatikako
sarrera eta sakontzeko
ikastaroaketahitzaldige-

hiago ere eskainiko dira
urritik aitzinera.

Hitzaldiak doan iza-
nen dira eta ikastaroen-

gatik 30, 20 edo 10 eu-
roordaindubeharkodira.

GIZARTEA � URRITIK EKAINERA

Urrezko Ezteiak eta
85 urte bete
dituztenak urriaren
13an omenduko
ditu Arkupeak-ek

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Aralar aldera bisitan
Arkupeak-eko 173 bazkide Aralar aldean ibili ziren uztailaren 26an. Hiru autobus
eta taxi batean joan ziren eta bi autobusetan eta taxian joandakoek LeitzakoPeru-
HarrimuseoabisitatuzutenetagainerakoekAstizkoMendukilo leizeak.GeroArala-
rren bildu ziren denak. Jesus Sotilek eskainitako meza entzun ondotik, denek el-
karrekin bazkaldu zuten. Etxerako bidea hartu aitzinetik dantzaldia ere izan zuten.

URREZKO EZTEIAK
BERA Vicente Fagoaga eta Mª Cruz Tolosa
ERRATZU Migel Dagerre eta Xole Iturbide

IGANTZI
Migel Hita eta Francisca Etxeberria
Hipolito Iparragirre eta Mª Mar Sanzberro
Teodoro Irigoien eta Kontxita Etxebeste

IRUN Jose Zurriarain eta Anunciacion Babaze

LEITZA
Miel Barriola eta Feli Aierdi
Enrique Bildarraz eta Mª Cruz Zabaleta
Eusebio Maritorena eta Isabel Uharte

SUNBILLA Migel Manterola eta Mª Jesus Legaz
ZUGARRAMURDI Juan Bidegain eta Mª Jesus Gainza
85 URTE BETE EDO BETEKO DITUZTENAK
ARESO Pilar Arraiago Hernandorena
ARIZKUN Francisco Jabier Larralde Ustariz

BERA

Josefa Agirre Iratzoki
Pepita Barandiaran Aldasoro
Vicente Fagoaga Barberon
Pakita Iratzoki Berasain
Migel Martinez Laskurain

DONAMARIA
Jacinta Inda Arregi
Leon Lasaga Iratzoki

DONEZTEBE
Esperanza Olaizola Caminoa
Maritxu Oskoz Sarratea

ERRATZU Migel Dagerre Larregi

ETXALAR
Perpetua Arburua Iturria
Maria Zubieta Arburua

GOIZUETA Milagros Lujanbio Loiarte
IGANTZI Francisca Etxeberria Telletxea

IRUN
Elena Gallego Migel
Lucia Otaegi Arrieta
Luis Sorzabalbere Otxoteko

ITUREN
Hilaria Mutuberria Maitikorena
Mikaela Etxeberria Hernandorena

LESAKA
Bittori Pikabea Altzugarai
Atanasio Ramos Rueda

OIZ Maria Zelaieta Saldias
ORONOZ Sagrario Etxandi Uterga
SUNBILLA Alberto Arretxea Bertiz
URROZ Josefa Etxegia Telletxea
ZUBIETA Julia Uhalde Indakoetxea
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HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Bederatzi ikasle berrik hasiko dute
ikasturtea asteazken honetan
Guztira 54
ikasle eta 8
irakasle izanen
dira

Arkaitz MINDEGIA
Akitzear daudeuda-

ko oporrak eta neska-
mutikoei eskolarakobi-
dea hartzeko tenorea
ailegatu zaie. Asteaz-
ken honetan, irailak 5,
hasiko dute ikasturte
berria.

Aurten lehenbiziko
aldiz eskolara joanen
direnak bederatzi dira,
horietako zazpi 3 ur-
tekoak eta bertze biak
4 urtekoak. 3 urtekoak
hauek dira: Iñaki, Lur,
Aneu,Rafael Florin,An-
der, Peru eta Asier. 4
urtekoak, berriz, Can-
dela eta Aihen dira.

Guztira 54 ikasle eta
zortzi irakasle izanen

dira ikasturte honetan
Pulunpa eskolan.

Lapurretak
Gure herri ingurue-

tan lapurrak dabiltzala
sumatua genuen eta
Aurtitzeraerebisitaegin
dute. Aurtizko elkar-
tean, leihotik sartu eta
dirua eta telebista era-
mandituzte.Beraz,kon-
tuz bisitari hauekin.

Trikitixa eta
pandereta
ikastaroa

Bertze urte batez,
Mendaur trikitixa esko-
lak martxan jarri du tri-
kitixa eta pandereta
ikastaroanapuntatzeko
epea. Ikastaroa urritik
maiatzara izanendaeta
apun ta t zeko 646
298568 telefonora dei-
tu beharko da irailaren
3tik 20ra bitarte.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Lau anaiak Mendaurren
Beraien bizitzetako urte luzeetan, goizero bere gerizpean jeikitzean eta hainber-
tze aldiz bere gailurra hanka azpian edukitzean, izugarrizko lotura sortu zaie
Joxe (84 urte), Juanito (81 urte), Beñardo (79 urte) eta Xegundori (76 urte) Men-
daurrekiko. Ba abuztuaren 11ko beroari aurre hartuz, eguzkia atera aurretik
abiatu ziren Mendaurko magalean gotti Etxeberriko bordako lau anaiak. Kon-
turatu orduko ermitaren atea parez pare aurkitu zuten eta zerutik hain hurbil
egonik ez zuten bertako adiskidearekin hitz batzuk elkartrukatzeko aukera gal-
du. Ea urte luzez errepikatzen den laukote!
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Saroberri,
Arrataburu,
Aiaza, Ameztia
eta Isabelgo
borda inguruko
pinu, alertze
eta izeiak dira

Fermin ETXEKOLONEA
Oihan aprobetxa-

mendubat saltzekoen-
kante publikoa eginen
du Udalak. Lote baka-
rra salduko du eta ho-
rren barne Saroberri,
Ar ra taburu , A iaza ,
Ameztia eta Isabelgo
bo rda a lde rd i e t an
6.255 insignis pinu,
alertze etadouglas izei
sartu ditu, 425 metro

kubiko zur eta 882me-
tro kubiko enbor ttiki
egiten dutenak.Hasie-
rako prezioa 6.947 eu-
rotan finkatu du Uda-
lak, BEZ kontuan har-
tu gabe.

Baldintzenorria udal
idazkaritzanegonenda
interesatuen eskura,
eta han aurkeztu be-
harko dira eskaintzak.

Iragarkia abuztua-
ren 27an argitaratu zen
Nafarroako Aldizkari
Ofizialean eta bihara-
munetik hasi eta 20.
egun naturalean akitu-
ko da eskabideak aur-
kezteko epea, 11:00-
etan, irailaren 16an,
alegia. Esleipena, be-
rriz, hurrengo egunean
eginen da, 13:00etan.

ZUBIETA

UDALA � DEIALDIA

Oihan
aprobetxamendua
saltzeko enkantea
eginen du Udalak

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE

Festa herrikoiak eta partehartzaileak
Arbola altxatzearekin hasi etabotatzearekin akitu zirenaurtenere festak.Giro ede-
rra izan zen eta egitarauan aurreikusitako guztia betetzeaz gain, herritarren boron-
datearieskerprogramatikaparteerehainbatekitaldieginziren.Bezperan,adibidez,
trikitilari eta panderojoleek kalejira egin zuten herria alaituz; bestetik, herriko fami-
lia batek suzko-zezena atera zuen; eta azken egunean zaharren omenaldian 60
urtetik gorako joaldunak joareak astintzera atera ziren. Alejandro Santestebanen
ekimenez,60urtetikgorakohamarjoaldunbilduziren.Horrezgain,azkenegunean,
euskal dantzak ikasten ari direnek beraien saioa ere eskaini zuten. Beraz, festa
herrikoiak izan dira eta herritarren borondatea azpimarratzekoa da. Horregatik
guztiagatik denek merezi dituzte eskerrak. Txapelketei dagokienean, musean bi
senar-emazte izanziren finalistaketaazkenean,MartuzenekoJabiertxoetaMaxux
izan ziren garaile. Pentako Aintzane eta Pedrito azpitxapeldun gelditu ziren. Pla-
ter tiroketan, Hilario Mutuberriak irabazi zuen eta tortilla lehiaketan Arantxa Diez
nagusitu zen, Loreto laguntzaile zuela. Pilota txapelketan Urko eta Mikel izan zi-
ren txapeldun, Ibai eta Imanolenkontra.Gainerakoan, haurrenegunaereosoegun
polita atera zen. Prestatutako jokoetan ederki pasatu zuten haurrek eta haurren
bazkaria ere arrakastatsua izan zen, 70 haur eta 30 guraso bildu zirelako. Gaine-
ra, sobranteekin gauean afaria egin zuten.Gurasoen lana ere azpimarratzekoada.
80 urtetik gorakoei egindakoomenaldian, gizonezkoei bastoia eta emakumezkoei
larrosa oparitu zitzaien. Hamabi lagun hurbildu ziren eta egun polita atera zen.
Goizean, beraien omenez egin zenmeza eta plazarako bidea txistulari eta joaldu-
nen konpainian egin zuten. Gero, plazan, aurreskua dantzatu eta opariak banatu
zitzaizkien. Honen harira, esan, 80 urtetik goitiko guztiei abisatzerako orduan aka-
tsak izan direla, zaila baita hain denbora gutxian denak topatzea. Dena den, falta
direnei oparia helarazten saiatuko dela adierazi du Udalak.
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ELGORRIAGA

TXIRRINDULARITZA � BERAKO MIGUEL INDURAIN PROBA

Manolo Ganboa herritarrak
irabazi du Indurain proba
Berak bota
zuen bestei
hasiera eman
zien suziria

Mattin LARRALDE
Uztailaren 21ean jo-

katu zen Beran Mi-
guel Indurain izeneko
txirrindulari proba eza-
guna eta bi herritarrek
hartu zutenparte:Mar-
tin Otxandorenak eta
ManoloGanboak. Par-
te hartu bakarrik ez,
Manolo Ganboak ira-
bazi egin baitzuen ibil-
bide luzekoen proba
eta horrek poza sortu
zuen herrian.

Arratsalde hartan,
auzolaneko bazkaria
zela aprobetxatuz, he-
rritarrak Ganboaren
zain egon ziren zorio-
nak emateko.

BESTETAKO
ALTXAFEROA

Garaipenhorrenon-
dotik, astebete beran-
duago bestak izandu
ziren eta berak bota
zuen bestei hasieran
eman zien suziria, be-

ra izan zen ohorezko
herritarra.

Lerro hauen bidez,
zo r ion i k be roenak
eman nahi dizkiogu
herritarrenpartetik. Se-

gi horrela mutil, egin-
dako lanakbere fruitua
ematen duela.

Beste aldetik, bes-
tak aipatu ditugula, gi-
ro ederrean joan zirela

erran daiteke. Ekitaldi
aunitz izandu ziren eta
nahiko jende poliki ibi-
li zen. Dagoeneko gu-
ttigo gelditzen da hu-
rrengoetarako.

MALERREKA

Traste haundiak
etxez etxe
dohainik biltzen
direla oroitarazi
du Mankomu-
nitateak
TTIPI-TTAPA
Etxean sortzen diren
hondakinakahaliketa
egokien bideratzeko
lanean segitzen du
Malerrekako Zerbitzu
OrokorrenMankomu-
nitateak.Horrenharira,
neurri haundiko tras-
teaketxez-etxebiltze-
ko zerbitzua badela
oroitarazi du Manko-
munitateak,etagaine-
ra,dohainikegitende-
la.Etxe-tresnaelektri-
koak, altzariak, kol-
txoiak edo bertzelako
trastehaundiakbiltze-
ko nahikoa da 672
045734ra deitzea eta
etxera joaten dira bi-
la, doan.
Bertzalde,etxekokon-
postaren kanpainare-
kin ere aitzinera segi-
tzen du. Ekainean 88
konpostontzi banatu
zituen eta abuztuaren
31nakituzenkonpos-
tagailuak eskatzeko
bertzeepea.Urteaaki-
tu baino lehen bana-
tzea espero du.

ARGAZKIAK: GOIKO
Ezkerreko argazkian, Ganboa probaren antolatzakuntzako kide batekin eta Miguel
Indurain berarekin ageri da, sari banaketa ekitaldian. Eskuinekoan, Ganboa sariz
inguratua ikus daiteke.
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LEGASA

OSPAKIZUNAK � BESTEN ONDOTIK

Santa Leokadiko
bestak ospatuko
dira asteburu
honetan
Larunbat
ilunabarrean
botako dute
suziria

TTIPI-TTAPA
Aurreko asteburuan

herriko besten txanda
izan ondotik, asteburu
honetanLeokadikoba-
selizari dagokio besta-
ren lekuko izatea.

Larunbatean, irailak
8,20:00etansuziriabo-
tako dute eta 21:00 al-
dehorretan,zopakema-
nen dituzte baselizaren
zelaian.

Igandean, berriz,
11:00etan meza nagu-
sia izanen da eta ondo-
tik, bazkaria. Arratsal-

dean, akordeoi doi-
nuek ala i tuko dute
giroa.

Haurrak berriz
eskolara

Udako oporrak aki-
tu dira eta haurrei es-
kolara joateko tenorea
ailegatu zaie. Ortzegun
honetan, irailak 6, he-
rriko neska mutikoak
ikasturte berria hasiko
dute. Aurten, lau haur
berri hasiko dira esko-
lan:Xuban,Garazi,Ma-
nex eta Beñat, hain zu-
zen. Ikasturte honetan,
hamabihauregonendi-
re eskolan; aspaldiko
urtetan ez dira hanber-
tze izan. Espero dugu
egin diren murrizketek
ikasturtea ez iluntzea.

AZPIEGITURA � UR HONDAKINAK

Udazken honetan
hasiko dira Legasa
eta Narbarteko
depuradora egiten
Premiazkotzat
jo dute
lehenbailehen
egitea

TTIPI-TTAPA
Nahitaezkodesjabe-

tzarekin bada ere, Na-
farroako Gobernuak
premiazkotzat joduLe-

gasa eta Narbarteko ur
hondakinak bilduko di-
tuen depuradora egite-
koondasunaketaesku-
bideak okupatzea. Gi-
sa honetara, 2013rako
depuradora martxan
edukinahidu.Aixtondo-
ko parajean eraikiko da
depuradora berria, in-
dustria-gunean.
Azken orduko aldake-

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizako teilatuaren konponketa
Uda honetan elizako teilatua konpondu dute eta bidenabar, aurrekaldea garbi-
tu eta pintatu dute. Itxura berria eman diote kanpandorreari eta erlojuari ere.
Hilabete batez aritu dira iturginak eta baita herriko boluntario batzuk ere.

tarikezbada,depurado-
ra egiteko lanak udaz-
ken honetan hasiko di-
ra eta urtebeteko epea
izanen dute akitzeko.
Instalazioamartxanpa-
ratzen eta probak egi-
ten bertze bi hilabete
joanendirelaaurreikusi
dute. Bigarren fasean
OieregietaOronoz-Mu-
gairi ere batuko dira
proiektura.

Gobernuarenarabe-
ra,obrak lehenbailehen
egitea «ezinbertzekoa»
da «ingurumenaren al-
detik gaur egungohon-
dakinen isuriak sortzen
dituen arazoak ahalik
etaazkarrenkonpontze-
ko».Nonbait,ezdirabe-

har bezala garbitzen ur
zikinak.Depuradoraeta
plantara lotukodituzten
bikolektoreezgain,pon-
paketarako putzua ere
eraikikoda.Narbarteko
ura 2.575 metroko ko-
lektore batekin garraia-
tuko dute depuradora-
ra eta Legasakoa 150
metrokobertzebatekin.

Lan hauek egiteko
2,37milioieurokoaurre-
kontua onartu du Go-
bernuak. Horren %80
NafarroakoGobernuak
bideratukoduetagaine-
rako%20a nafarrek or-
daintzendutenurkano-
naren bidez, azken hau
NILSA enpresa publi-
koak kudeatua.

Gaur egun, Legasa
eta Narbarteko ur ziki-
nak bi hobi septikotara
bideratzen dira, eta be-
hindepuradoramartxan
paratuta, bota eginen
direla adierazi du Go-
bernuak.

ANTZEKOA SUNBILLAN
Berriki antzeko de-

puradora bat eraiki du
NILSAk Sunbillan, eta
udaberri honetan para-
tudutemartxan.Hasie-
ran, inguru honetarako
depuradorabakarraegi-
teaaurreikusi zuenNIL-
SAk, baina Bidasoa
ibaiamaizgurutzatube-
har izateak bi proiektu
egitera behartu zituen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Panel informatiboak
Herrian barna egurrezko bi panel jarri ditu Udalak, informazio eta iragarkiak
jartzeko. Panel hauek bi tokitan jarri dituzte: lehenengoa Herriko Etxean, Kuku
elkartearen ondoan, eta bertzea plazan, elizaren ondoan.
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NEKAZARITZA � JABIER JUANABERRIA XUANKOREKIN SOLASEAN

«Duela 30 urte 9.000 tomate landare
saltzen genituen eta gaur egun 3.000»
Gaur egun,
herriko tomate
planta
landatzen
duten gutti
gelditzen dira

Martin BERTIZ
Kolore gorria eta

itxura ederra, hori da
gurebaratzeetakoerre-
ginarenaurpegia.Uda-
ko otorduetan eta he-
rriko baratzeetan eder-
kidaukabere lekuahar-
tua tomateak.

Gureherrianereohi-
tura haundiko barazkia
da eta erraza da edo-
zein baratzetan begitu
eta bere itzala ikustea.
Denbora medio, hasia
dazonaldekobazterre-
tan gure herriko to-
matea ezagutzen, urte
aunitz baitira jendea
plantak erostera etor-
tzen dela.

Gaur egun, etxe pa-
rebatgelditzendirahe-
rriko tomateplanta lan-
tzen segitzen dutenak
eta horietako bat Ja-
bier Juanaberria Xuan-
ko da. Berekin solastu
gara.
• Noiztik zabiltza to-
mate kontuetan?

Etxeanbetidanikohi-
tura izan da. Nire aito-
nak landatzen zuen,
gero ni re a i tak eta
orain nik.
• Zein da tomateak
ekoizteko prozesua?

Lehenik hazi hobe-
renakaltxatzendira,ge-
romartxo aldera ilargia
berapenean dagoene-
anerein.Maiatzaren10
aldera plantak saltzen
hasten gara eta etxeko

baratzeanbirlandatzen
ditugu eta gustu haun-
diarekin zaintzen saia-
tzen gara.
•Ofizioaalaafizioada
zuretako?

Duelahogeitahamar
urte ofizioa zen, baina
gaur egunafizioadani-
retzat.
• Zenbat landare sal-
tzera iritsi zarete?

Duelahogeitahamar
urte 9.000 landare sal-
tzen genituen eta gaur
egun 3.000 inguru.
• Konpetentzia naba-
ritzen al da?

Bai, gaur egun no-
nahi eros daitezke.
• Noiz arte segituko
duzu?

Bertze mundura
joan arte segitu nahiko
nuke.
• Zer du Narbarteko
tomateakbertzeekez
daukatena?

Dena ona daukala,
eta gustu paregabea
duela.
• Akitzeko, tomatea
jateko erarik hobere-
nazeindazureustez?

Ozpina,olioa,gatza,
tipula eta piper pixka
batekin.

NARBARTE

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ
Jabier Juanaberria Xuanko etxeko tomateak eskuetan dituela ageri da goiko argazkian
eta beheko argazkia bere baratzean egindakoa da.
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EZKURRA

UDALA � EGURRA

Egur loteak
prest daudela
jakinarazi du
Udalak
Zortzi tona
banatuko dira
eta bi
urtetarako
izanen da

Aurten
etxeraino
eramanen da
egurra

Fernando ETXEBERRIA
Udalak etxeetara bi-

dalitakooharreandioe-
nez, prest daude egur
loteak eta interesa du-
ten guztiek udaletxera
jo dezakete edo beste-

la hara deitu.
Aurten zuzenean

etxeetarainoeramanen
duUdalak egurra eta bi
urtetarako balioko du,
zortzi tonadirelako.120
euro kostako da egur
lotea eta urte bukaeran
kobratuko dute.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Herriko jaiak
Krisi larri hau ahaztuz, aurtengo festak bost egunez izan dira eta tarte horretan, musika taldeen emanaldiak,
aizkora apustuak, pilota partidak, herri kirolak eta herri bazkari animatua izan dira, azken hau Joxeanjelmusika-
riak alaitua. Beste behin ere Cipriano, Julian eta Pellok zuzendutako boluntarioen lana nabarmentzekoa da.
Beraiei esker egiten baitira aizkora apustuak, pilota partidak eta herri kirolak. Argazkiari begiratu besterik ez da
egin behar edozein saioren ondotik zeinen azkar garbitzen duten konturatzeko. Herritar guztien txaloak eta es-
ker onak merezi dituzte. Jose Luisen gidaritzapean herri bazkaria prestatu eta zerbitzatzen duten boluntarioek
ere aipamen berezia merezi dute. Bestalde, abuztuaren 17arekin, hamabi bikote aurkeztu ziren urteroko mus
txapelketara. Cipriano Telletxea eta Migel Elizaldek osatutako bikoteak irabazi zuen, eta Joseba Telletxea eta
Cristobal Zabaleta gelditu ziren bigarren. Hirugarren postua Jose Luis Gorostiaga eta Migel Telletxearentzat
izan zen eta laugarrena Jose Maria Elizalde eta Bautista Mariezkurrenarentzat.
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Bestak akituta
ekitaldi gehiago
izan dira

TTIPI-TTAPA
Bestakakituetanon-

bait askiez, zenbaiteki-

taldi hurrengo astebu-
ruetarako gelditu ziren.

Besten hurrengo la-
runbatean, esaterako,
plater tiroketa txapelke-
ta jokatuzenGoramen-
dian eta Xubiteneko
Karlos Etxeberria izan
zen garaile.

Abuztuaren 18an,
berriz, mus txapelketa
jokatuzenHerrikoOsta-
tuan eta honetan, Txis-
peko Joxe Albistur eta
Plazeneko Joxe Bertiz

izan ziren irabazleak.
Uda honetako bes-

tak joan dira, baina
urrian berriz izanen da
bestaederraegitekoau-
kera, aretze jatearekin.

Gainera, Euskal Herri-
koHarriJasotzeko Txa-
pelketa jokatuko da
egun horretan, eta ohi-
tura den bezala aizko-
ra apustua ere bai.

BEINTZA-LABAIEN

OSPAKIZUNAK � AKITU DIRA UDAKO BESTAK

Udako ekitaldien
ondotik urriruko
bestaren zain gelditu
dira herritarrak

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Mus txapelketako irabazleak, alkatea erdian dutela.

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE

Giro ederrean bestak
Bortz egunetik laura murriztu arren, besta ederrak joan dira, ekitaldiz beteak
eta giro politean. Aizkora apusturik ere ez zen falta izan eta astelehenarekin
herritarren artean jokatu zuten lehia oso polita izan zen. Herri bazkaria ere jen-
detsua izan zen. Aizkolari profesionalen saioek ere jende andana bilduarazi zu-
ten, eta tartean, Mindegia eta Larretxeari omenaldi ttiki bat ere egin zitzaien.
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ERATSUN

HERRIKO FESTAK � IRAILAREN 6TIK 9RA

Tortilla lehiaketa eta
sagardo dastaketa
izanen dira
Amabirjin besten
hondar egunean
Larunbatean
aizkora apustua
eta herri
bazkaria

TTIPI-TTAPA
Irailarekin batera,

Eratsungo Amabirjina-
ren festak ospatuko di-
ra irailaren 6tik 9ra, beti
bezala egitarau zabala-
rekin.

OSTEGUNA, IRAILAK 6
• 20:00etan txupinazoa.
• 21:00etan Baztan Zo-
pak jatea.
•OndorenFRANTZISKO
akordeoilariarekin dan-
tzaldia.

OSTIRALA, IRAILAK 7
•10:00etantxistulariekin
kalejira herrian barna.
• 11:00etanmus txapel-
keta. Bikote txapeldu-
nak bildots bana esku-
ratuko du, bigarrenak

binatxuletaetabinabo-
tilardoetahirugarrenbi-
koteak bina txuleta.
• 13:00etan luntxa.
•16:00etanumeentzako
jokoak.
• 18:00etan pilota parti-
dak. Alde batetik, lau
t’erdianZamoraetaAs-
tiz jubenilak ariko dira
eta bestetik, afiziona-
tuetan, Rekalde eta Ta-
bar, Ansotegi etaAzan-
zaren kontra.
• Arratsaldez eta gauez,
dantzaldiaMODESTO-
rekin.

LARUNBATA, IRAILAK 8
• 10:00etan txistularie-
kin kalejira herrianbar-
na.
• 11:00etan Meza Na-
gusiaLokarikoAmabir-
jinaren omenez.
• 12:00etan aizkora
apustua. Batetik, Era-
sun eta Telletxea eta
bestetik,Etxeberriaeta
Saralegi ariko dira.

•14:00etanherribazka-
ria.
•18:00etanDoneztebe-
ko dantzarien saioa.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaMODESTO-
rekin.

IGANDEA, IRAILAK 9
• 10:00etan txistularie-
kin kalejira.

• Goizez eta arratsaldez
umeentzakopuzgarriak.
• 12:00etan patata tor-
tilla lehiaketaetasagar-
do dastaketa. Irabaz-
learentzat bi afari.
• Bidenabar, Zubietako
joaldunak.
• 13:00etan umeen
bazkaria.
• 18:00etan afiziona-

tuen arteko pilota par-
tidak. Lau t’erdian Lo-
ban etaOlano ariko di-
raetabinaka,Garralda
eta Linzoain, Ioldi eta
Pazosen aurka.
• 20:00etan Oiartzungo
Ane, Irati eta Joxe
Leon abeslarien saioa.
• Ondoren dantzaldia
MODESTOrekin.

ARGAZKIA: MAITE TELLETXEA
Besten azken egunean tortila lehiaketa izanen da aurten ere.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Mus txapelketak ikusmina piztuko du aurtengoan ere.
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OIZ

HERRIKO BESTAK � IRAILAREN 7TIK 10ERA OSPATUKO DIRA

Gazteen laxoa txapelketako partida
jokatuko da bestetako igandean
Herriko gazteek
Doneztebe A
taldea izanen
dute aurkari

TTIPI-TTAPA
Lau egunez musika,

otorduak, herri kirol
saioak nahiz pilota par-
tidak ikusteko aukera
eskaniz, besta ederrak
pasatzeko ekitaldiak
prestatu dituzte Oizen.
Irailaren 7an hasi eta
10ean akituko dira.

ORTZIRALA, IRAILAK 7
• 20:00etan altxaferoak
bestei hasiera ema-
teko.
•OndotikDoneztebeko
txistulariakherrianbar-
na ibiliko dira.
• 21:00etatik aitzinera
Zopak izanen dira He-
rriko Ostatuan.
• Gauez dantzaldia
FRANTZISKO akor-
deoilariarekin.

LARUNBATA, IRAILAK 8
• 11:00etan Meza Na-
gusia.
• Ondotik luntxa Herri-
ko Ostatuan.

• 11:30ean mus txapel-
keta herriko elkartean.
•18:00etanaizkoraapus-
tua:JoseAntonioLoiar-
te eta Raul Kastro alde
batetik,etaTitoEtxebe-
rriaetaXabierMindegia
bertzetik.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaAIERRIKtal-
dearekin.

IGANDEA, IRAILAK 9
• 10:30ean gazteen
laxoatxapelketakopar-
tida, Oiz eta Donezte-
be Aren artean.
• Segidan esku pilota-
kopartidakgaztetxoen
eta afizionatuen ar-
tean.
• 11:00etatik aitzinera
herriko artisauen era-
kusketa.
• 17:00etan haurrenda-
ko jokoak plazan.
• Jokoak akituta, hau-
rrendako eta helduen-
dako txokolatea.
• 19:30ean herritarreko
arteko IX.patata tortilla
lehiaketa.
• Ondotik, tortilla, xin-
garra, txistorraetagaz-
ta dastatzea.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaFRANTZIS-
KO akordeoilariarekin.

ASTELEHENA, IRAILAK 10
• 11:00etan herritarren
artean herri kirolak,
gazte eta helduen ar-
tean.
•14:00etanherribazka-
ria Sustrai Colina eta
Julio Soto bertsolarie-
kin.
•17:00etan tokaetaso-
katira lehia herritarren
artean.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia AGERRAL-

DE akordeoilariarekin.
• Bestei bukaera ema-
teko, kalejira herrian
barna eta eta GAIXOA
NI.

OHARRA
Bestetan gerta
daitezkeen arazoez
herria ez dela
arduratuko
jakinarazi du
Udalak.

ARGAZKIAK: ALBERTO SAN MIGEL
Herritar guztiek izanen dute bestetan ongi pasatzeko aukera.
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‘Ttiki’
zakurrarekin
zazpigarren
aldiz jarraian
irabazi du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Artzain

ZakurTxapelketaren45.
ed iz ioa jokatu zen
abuztuaren 26anUhar-
te Arakilen eta Antonio
Alustiza aresoarrak eta
Ttiki bere zakurrak ez
zuten hutsik egin.

Zazpiartzainarituzi-
ren lehian hamar zaku-
rrekin eta tartean ziren
eskualdekoak ere: An-
tonioAlustizaaresoarra
Ttiki etaBat zakurrekin,
JoxeMari Ixtilartamaiur-
tarra Lagun eta Bizkor
zakurrekin, Jorge Otei-
za oronoz-mugairiarra
eta Azeri eta Pedro An-
sa aranoarra eta Alaiz
zakurra. Guztien ar-
tean, azken urteetan
jaun eta jabe den Anto-
nio Alustiza aresoarra
atera zen garaile. Na-
farroako bere hamahi-
rugarren txapela jantzi
zuen, zazpigarren aldiz
Ttikizakurrarekin iraba-
zita. Are gehiago, be-
deratzi aldiz jarraian ira-
bazi du aresoarrak.
2004aneta2005eanAr-
gi zakurrarekin irabazi
zuen, eta geroztik Ttiki-
rekin. Gainera, azken
garaipenhoniesker txa-
pelketa gehien irabazi
duenartzainzakurrabi-
lakatu da.

Bigarren postua ere
eskualdera etorri zen,
Oronoz-Mugairiko Jor-
ge Oteiza eta Azeri be-
re zakurrarentzat izan
baitzen.Hirugarrenpos-

tuaEtxarri-AranazkoJe-
susErrazkinetaNeska-
rentzat izanzeneta lau-
garren, bosgarren eta
seigarren postuak ere
eskualdera etorri ziren,
baita zortzigarrena ere:
laugarren postua Joxe
Mari Ixtilartamaiurtarra
eta Lagun zakurraren-
tzat izanzen,bosgarre-
naAntonioAlustizaare-
soarra eta Bat zakurra-
rentzat, seigarrenaPe-
dro Ansa aranoarra eta
Alaiz bere zakurraren-
tzat eta zortzigarrena
Jose Mari Ixtilart eta
Bizkor zakurrarentzat.
Txapelketan parte har-
tu zuten bertze artzai-
nakAntonioHuarte (La-
gunetaArgizakurrekin,
zazpigarrenetabedera-
tzigarren)etaJavierFer-
nandez (Lunarekin ha-
margarren) izan ziren.

Bertzelakosariakere
izan zirenUharte Araki-
len. Ansak, erraterako,
hobekien jantzitako
artzainaren saria jaso
zuen.Arrazahoberena-
ren bigarren saria, be-
rriz, Amaiurko Ixtilarten
Lagunzakurrakeskura-
tu zuen.

BERTZELAKO SARIAK
Uhar te A rak i l go

Artzain Egunaren bar-
ne, bertze hainbat le-
hiaketa ere egin ziren
eta sarituetako aunitz
eskua ldekoak izan
ziren.

Ardi latxaren lehia-
keta morfologikoan,
mutur zuriko ardietan
Iturengo Isidro Bazte-
rrika nagusitu zen, eta
bildotsenmuturbeltze-
kokategorianArizkungo
IrigoienRekartek iraba-
zi zuen.

Ardi latxaren esneki
errendimenduaren le-
hiaketan, 2 urtetik goi-
tikomutur zuriko ardie-
tan, Urdazubiko Xabier
Bengoetxeak irabazi
zuen. Eta 2 urtetik be-

heitikoetan, mutur bel-
tzenkategorian,Elizon-
doko Maria Jesus La-
rratxeanagusituzeneta
mutur zurikoetanAzpil-
kuetako Juan Jose
Irungarai.
Ardi latxaren esneare-

kin egindako gazta le-
hiaketan ere izan ziren
eskualdekosarituak:Ur-
dazubiko Manuel Ben-
goetxea bigarren izan
zen eta Leitzako Jose
Jabier Sestorain bos-
garren.

ARTZAIN EGUNA � NAFARROA MAILAKO LEHIAKETA

Antonio Alustiza aresoarrak 13. txapela
jantzi du Artzain Zakur Txapelketan

GIZARTEA

ARGAZKIAK: ARALAR MENDI ELKARTEA
Goiko argazkian, Artzain Zakur Txapelketan parte hartu
zuten artzainak eta zakurrak antolatzialeekin ageri dira,
sari banaketaren ondotik. Behekoan, berriz, Pedro Ansa
aranoarra ageri da. Aurten ere hobekien jantzitako
artzainaren saria eskuratu du.

DATUA

9
TXAPEL

irabazi ditu jarraian
Antonio Alustiza aresoa-
rrak, lehen biak Argi

zakurrarekin eta gainerako
zazpiak Ttikirekin.
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GIZARTEA

EGURALDIA � TENPERATURA ALTUAK

Aspaldiko
hilabeterik beroena
izan da abuztua
TTIPI-TTAPA

Joan den urteko
abuztua bezala hilabete
beroa izandaaurtengoa
ere.Bainaareberohaun-
diagoa egin du aurten,
termometroetan datu
historikoak ikusi baitira.
Iaz abuztuaren 20a izan
zen hilabeteko egunik
beroena,tenperatura40
gradutara igo baitzen.
Aurten,berriz,zenbaitto-
kitan 42 gradutara igo
zen abuztuaren 17an.

Eskualdean dauden
estazio meteorologi-
koen arabera, abuztua-
ren 17an Irurita eta Le-
sakanneurtuzirentenpe-
raturarikaltuenak,42gra-
dukoak. Doneztebeko
estazio automatikoan
erehurbil ibili zen tenpe-
ratura, 41,9 gradu neur-
tubaitziren.Gainerakoe-
tan ere tenperatura al-
tuak ikusi ziren.

Mediahistorikoakere
gainditu dituzte abuztu-
kotenperaturamaximo-
ek. Doneztebeko esta-
zio meteorologikoan,
erraterako, tenperatura
maximoaren abuztuko
batezbertzekohistorikoa
26,9 gradukoa zen eta
aurtengoabuztuan30,6
gradukoaizandabatez-
bertzekomaximoa.Go-
rramendin,abuztukoba-
tezbertzekotenperatura
maximo historikoa 18,5
gradukoazenetaaurten-
go abuztuko batezber-
tzekoa 22,5 gradukoa
izan da.

PREZIPITAZIOA
Euria ere nekez egin

du.Donezteben,abuztu-
ko batezbertzeko histo-
rikoa 69 l/m2 euri egitea
zenetaaurtengoabuztu-
ko batezbertzekoa 29,6
l/m2koa izan da.

Gorramendinabuztu-
ko prezipitazioaren ba-

tezbertzeko historikoa
128,8 l/m2koa zen eta

aurtengo abuztukoa,
54,6 l/m2koa izan da.

AUTOMATIKOAK ABUZTUAK 9 ABUZTUAK 10 ABUZTUAK 17 ABUZTUAK 18
Doneztebe 39 ºC 40,7 ºC 41,8 ºC 39,2 ºC
Gorramendi 28,9 ºC 31,3 ºC 33,6 ºC 31,7 ºC
ESKUZKOAK
Amaiur 35,5 ºC 38 ºC 39 ºC 35 ºC
Areso 35,5 ºC 37,5 ºC 37 ºC 37,5 ºC
Arizkun 36 ºC 39 ºC 40 ºC 37 ºC
Artikutza 34 ºC 35 ºC 36,5 ºC -
Bera 37 ºC 39,5 ºC 41 ºC -
Bertiz 37 ºC 40 ºC 41 ºC 40 ºC
Arranbide 35 ºC 39 ºC 38 ºC 31 ºC
Doneztebe 38 ºC 40 ºC 40 ºC 38 ºC
Etxalar 35 ºC 36 ºC - -
Goizueta 37 ºC 40 ºC 40 ºC 31,5 ºC
Irurita 38 ºC 41 ºC 42 ºC 41 ºC
Leitza 33 ºC 35,5 ºC 35 ºC 35 ºC
Lesaka 39 ºC 40 ºC 42 ºC 32 ºC
San Anton 34,5 ºC 36 ºC 37,5 ºC 29 ºC

ARGAZKIA: ISIDRO ETXEBERRIA
Domikoko presa, Lesakan, normalean goraino betea egoten da eta orain erabat agortua dago.
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ARESO

KIROLA � KIROL MANKOMUNITATEAREN PROPOSAMENA

Umeentzako
psikomotrizitatea
eta multikirola eta
helduentzat
gimnasia ikastaroak
eskaini nahi dituzte
Izen-ematea
irailaren 12tik
27ra bitarte egin
beharko da

Juana Mari SAIZAR
Denboraldi berria

prestatzeari ekindioKi-
rol Mankomunitateak
eta aldi berean, urritik
aurrera eskainiko ditu-
en ikastaroenberrieman
du. Gure herriko kasu-
an,umeentzakobi ikas-
taro eskaini nahi dira
ikasturte berrian: alde
batetik,3tik5urtebitar-
tekoumeendakopsiko-
motrizitatea. Ostirale-
tan izanen litzateke,
16:30etik 17:45era eta
hiruhilekoprezioa25eu-
rokoa izanen litzateke.
Ikastaroaaurreraatera-
tzeko gutxienez zortzi
haur behar dira.

Bestetik, multikirola
ere proposatu duMan-
komunitateak6eta9ur-
te bitarteko neska-mu-
tikoentzako. Astelehe-
netan izanen litzateke,
16:30etik 17:30era eta
hiruhileko 20 euro or-

dainduta. Kasu hone-
taneregutxienezzortzi
haurrek eman beharko
lukete izena.

Helduen kasuan,
gimnasiako ikastaroa
atera nahi da aurrera,
astelehenetan18:00eta-
tik 19:00etara egiteko.
Hiruhileko prezioa 32
eurokoa izanen litzate-
ke,etagutxienezzortzi
lagunapuntatzeabeha-
rrezkoa da.

Ikastaroak urriaren
1ean hasiko dira baina
izen-ematea irailaren
12tik 27ra egin behar-
ko da udaletxean, bu-
lego ordutegian.

Antonio Alustiza
eta ‘Ttiki’ berriz ere
nagusi

Abuztuaren 26an
UharteArakileneginzen
ArtzainEgunean,Anto-
nio Alustizak lehenen-
gopostua lortuzuenTti-
kiberetxakurrarekinNa-
farroakoArtzainTxakur
Txapelketan. Gisa ho-
netara,zazpigarren txa-
pela lortu du txakur ho-
nekinetaguztira,berriz,

hamahirugarren txape-
la du hau eta jarraian
irabazi duen bederatzi-
garrena.

Bestalde, Bat beste
txakurrarekinbosgarren
postua lortuzuen.Zorio-
nak berari eta bi txaku-
rrei!

Anartz Olano
finalez final

Joan den abuztua-
ren 26an Anartz Olano
pilotariak Antiguoko fi-
nala (Gipuzkoa) jokatu
zuenCordon lagunzue-
laetaazpitxapeldunge-
ratu ziren, 22-16 galdu
zutelako Labaka eta
Elustondoren aurka.

Astehonetan,berriz,
irailaren 6an, beste fi-
nalbat jokatukoduZes-
toan (Gipuzkoa) eginen
den Pibeten memoria-
lean. Ander Imaz lagun
duela Larrañaga eta
Erostarberen aurka ari-
ko da. Ea zortea edu-
kitzen duen.

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Gorka Arraiago hirugarren izan da Euskal Herriko
Gazteen Trikitixa Txapelketan
Gorka Arraiago Aresoko trikitilariak Zeanurin abuztuaren 15ean egin zen Euskal
HerrikoTrikitilariGazteenTxapelketanpartehartuzuenIrati Irurtzunzizurkildarrare-
kin eta honek eskuetan pandereta zuela, hirugarren postua lortu zuten. Zorionak!

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN

Asier Pellejero bi finaletan ariko da
Abuztuko azken asteburua borobila izan zen Asier
Pellejero aizkolariarentzat. Abuztuaren 25ean Eus-
kalHerriko III.MailakoAizkoraTxapelketakohiruga-
rrenetaazkenkanporaketanpartehartuzuenLakun-
tzan, eta kanporaketako denborarik onena eginez,
finalerasailkatzea lortuzuen.Beraz,azaroaren11n
Aldatzen (Nafarroa) jokatukodenEuskal Herriko III.
Mailako Aizkora Txapelketako finalean izanen da.
Biharamunean,berriz, II.MailakoNafarroako finale-
rakosailkatzea lortu zuenGorritin jokatuzen lehian.
Final hauDonezteben jokatuko du azaroaren 16an.
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Bezperan
Bertsolari filma
ikusteko aukera
izanen da
kanpinean

TTIPI-TTAPA
Iskibikanpinekoden-

boraldiakaurrera jarrai-
tzenduetahilabeteho-
netarakoekitaldibatbai-
no gehiagoprestatu di-
tuzte. Urteko festen ar-
tean, gero eta indar
haundiagoa hartzen ari
den Euskal Jaia iraila-
ren 23an izanen da eta
honen inguruko xehe-
tasunak hurrengo al-
dizkarianaipatukoditu-
gu.Horibaino lehen,os-
tiral honetan, irailak 7,
Bertsolari filmaeskaini-

ko dute kanpinean, eta
pelikularen zuzendaria
denAsierAltunaeregu-
re herrian izanen da, fil-
maren ondotik edozein
galderari erantzuteko
prest. 22:30ean eskai-
niko dute.

Larunbatean, berriz,
globo aerostatiko bat
ekarriko dute kanpine-
ra neska-mutikoak ibil
daitezen. Azken bi ur-
teetan ekarri ez badu-
te ere, lehenagotik
ekarri izan dute globoa
kanpinera, umeen go-
zamenerako. Larunbat
honetan, irailak 8, Iski-
bin globo aerostatiko
batean ibiltzeko auke-
ra izanenden laugarren
aldia da. 17:00etatik
aurrera paratuko dute
martxan.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � UMEEN GOZAMENERAKO

Globo aerostatikoa
ekarriko dute
larunbat honetan
Iskibi kanpinera

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Festa ederrak izan dira aurtengoak ere
Abuztuaren 12koHaurren Egunean Irumaita txarangak egindako harat honaten on-
dotik, Amabirjin bezperan Umore Ona Elkarteko ordezkariek botatako txupinazoak
etaGazteEgunak festa lehertu zuenherrian.Bostegunezgiroederra izanzen: Ama-
birjin eguneanAimarOlaizolakmerezitako omenaldia jaso zuen. Baina pilotariak ere
eskerrak eman nahi izan zizkion herriari eta eskuz banakako txapelketako azken
txapela opari eman zion Herriko Etxeari, kristalezko koadro dotore batean sartua.
Abuztuaren 16an, sagardoa dastatzeko aukeraz gain, zezenak, toka txapelketa eta
profesionalenartekopilotapartida izan ziren, besteakbeste.Ostiraletik aurtenberri-
kuntza izandenbakailao lehiaketa aipadaiteke, edoUmoreOnakodantzarien saioa
ere bai, noski. PeñarenEgunean, eguerdikopilota partidenondotik, peñarenbazka-
ria etorri zen eta ondotik, peñaren irteera... Hortik aurrerakoak argazkietan hobeki
ikusten dira. Laburbilduz, giro ederra aurtengo festetan ere.

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA

Urteroko hitzordua Artikutzan
Ohiturari hutsikegingabe,aurtenereherritar askoelkartuzenSanAgustinegunean
Artikutzan. Giro ederrean, egunpasa polita atera zen.
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LEITZA

Bildu eta UPN-
ren botoekin
mozioa onartu
du Udalak

JM BARRIOLA
Nekazaritza Ganba-

rak Leitzan duen bule-
gokolangileajubilatuegin
zen joan zen apirilean.
Geroztikematendenzer-
bitzua ez da behar den
moduanbetetzen,aste-
an behin, asteazkene-
tan,etortzenbaita langi-
le bat ordu batzuk egi-
tera. Baldintza hauetan
ezin zaie behar den zer-
bitzua eman gure herri-
koeta inguruetakoabel-
tzain eta nekazariei.

Gurea bezalako herri
batean, abeltzainek eta
nekazariekgarrantzihan-
diadutebaiekonomiko-
ki eta bai gure inguru-
menaorekatuamanten-
tzeko ere. Hau dela eta,
Udalakmoziobataurre-
ra atera zuen Bildu eta
UPNren aldeko botoe-
kin eta DNEren aurkako
botoarekin. Horren ara-
bera, lehen sektorea
egoera larrian dago as-
palditik eta Nekazaritza
Ganbaranlangilebatmo-
duiraunkorreanetazerbi-
tzu osoa ematen aritzea
beharrezkoa dela eta,
Nafarroako Gobernuari
NekazaritzaGanbararen
zerbitzua bere osotasu-
neanmantentzekoeska-
tu zaio eta Leitzako bu-
legoan langile bat lanal-
di osoan aritzea.

Helikopteroa
Pasadirenpestakoso

giroederreanjoanzitzaiz-
kigun, bero haundiare-
kingainera.Egunez jen-
de asko ibili zen zeuden
ekintza guztietan parte
hartuz, eta gauetan jei-
tsiera pixka bat nabari-
tu zen arren, jende uga-
ri ibili zen,bai herritarrak
eta bai bisitariak ere.

Aurten, astelehena-
rekin,13an,gauzabere-
zi bat ere izan genuen
herrian proba moduan,
gure inguruak airez
ezagutzeko aukera bi-
kaina, hain zuzen. Heli-
koktero bat ibili zen in-
guruarteko zelaiko heli-
puertotik itzuliakeginez.
10:00etatik 19:00 arte
gelditugabe ibili zen eta
70etik gora bezero izan
zituen hegaldietan. Ai-
tzol Apalantza gidaria-
ren eskutik eskaini zen
zerbitzuaetaUdalakbe-
har zituenbaimenaketa
gestioakeginzituen.Hi-
ru lagunekin hamar mi-
nutuko hegaldiak egin
zituen60eurokoprezioa-
rekin.Aurrerantzeanbe-
rriz horrelako ekintzarik
eginendutenikusikodu-
te orain.

Udako mendi
garbiketak

Urterobezala,mendi-
ko garbiketa lanak es-
leitu zituen Udalak. Lan
hauekbeharrezkoakiza-
tendira landatutakoere-
muetan zuhaitzek etor-
kizuna izandezaten,eta

normalean, lauedobost
urtetangarbitubehardi-
rasasiaketaistorraklan-
dareei kalterik ez egite-
ko. Uda honetan garbi-
tutako eremuak hauek
dira: Urdiñolan36,72Ha,
Itzaiden 1,55 Ha, Trun-
kadan 1,4 Ha, Larbadin
1,1 eta ondoren, Sagar-
miakohariztian5,20Ha.
Eskaintzarik merkeena

Imanol Mendi lanak
enpresakaurkeztuzuen
17.259,36 eurotan (ha-
sierako aurrekontua
20.231 eurokoa zen).

Euskal Herriko
Historialarien
Biltzarra

Larunbat honetan,
irailak 8, Euskal Herriko

Historialarien III. Biltza-
rraren mintegi bat egi-
nen da herriko zineman
etaGaizkileenmuga iza-
nendalandukodengaia.
Honeningurukoxeheta-
sungehiagoaldizkariko
4.eta5.orrialdeetanaur-
kituko duzue.

Mintegian parte har-
tzekoaurretikemanbe-
har da izena.

NEKAZARITZA � NAFARROAKO GOBERNUARI ESKAERA

Nekazal Ganbaran
langile bat modu
iraunkorrean egon
dadin eskatu dio
Udalak Gobernuari

ARGAZKIA: PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOA

Talo Eguna igandean
Berriz ere taloa izanendaprotagonista nagusia, igandehonetan, irailak 9, zazpi-
garren aldiz eginen den Taloaren Egunean. Eguerdi artean, herriko talogileak
lanean ariko dira plazan, Villabonatar eta Saralegitarren koadrilak, hain zuzen.
Herriko jatetxeek artoarekin egindako taloen platerak erakusgai ere jarriko di-
tuzte. Artisau azokak, herri kirolek eta erakusketek osatuko dute jaia. Herri ki-
rol saioan, Euskal Herriko gizonezkoen txinga eramate txapelketa tokatuko da
eta bost kirolari ariko dira lehian 50 kiloko txinga parea eramanez. Ondoren,
emakumezkoen Nafarroako trontza txapelketa jokatuko dute hiru bikotek. Bi-
tartean, talo tailerrak eta gurdian umeentzat itzuliak izanen dira herritik. Bestal-
de, 12:00 baino lehen izena ematen duenak talo lehiaketan parte hartzeko au-
kera izanen du. Sariak 100, 50 eta 25 eurokoak izanen dira.

ARGAZKIA: JUAN MARI BARRIOLA

Leihoak hautsi dituzte Ixkibarren
IxkibarkoGuardaetxekolehioetakokristalakhautsidituztepestetaneta224euroko
kaltea sortu dute herritar guztiei kalte nabarmena eraginez. Udalak Guardetxea
garbitu eta txukundu zuen 2009an, Ixkibar osoa txukuntzeko planarekin batera,
ate eta leiho berriak jarri zituen etxean, jendearentzatmendiko aterpea izateko as-
moz. Orain, etxe barrua osatu nahi du herritar eta bisitarientzat erabilgarria izan
dadin.Guztionarteanzaindubeharkogenukeguztiontzaterabilgarria izanendena.
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ARANO

Festetan
lanean aritu
direnekin afaria
egingo da

Ainhoa ANSA
Udakoegunhauetan

festabatbainogehiago
izan da herrian. San-
tioak ongi pasatu ziren.
Karpa izan zen berri-
kuntza eta bertan anto-
latutako ekitaldiek jen-
de asko bildu zuten.
Beste berrikuntza, oso
jendetsua izanzena,ar-
kumejatea izanzen.190
bat lagun bildu ziren
bazkaltzera eta denak
aseta eta pozik gelditu
ziren jasotakoarekin.Ar-
kumea, goiz guztian
erretzenarituzirena,xa-

mur eta ongi errea, ber-
tako baratzetako pro-
duktuak erabiliz egin-
dako entsaladak aurre-
tik eta bertako bi base-
rritako gazta eta sagar
gozoa atzetik. Kafea,
kopa eta purua ere bai
bazkariabukatzekoeta
bertsozaharetaberriek
girotutako arratsaldea
atzetik.

Inoizbaino jendege-
hiago izanzen lanerako
etaaspaldianbaino jen-
degehiagobertaratuzen
festetara. Horregatik,
festen batzordeak ba-
lorazioosobaikorraegi-
tenduelabistanda.Hau
eta beste kontu batzuk
errepasatzeko eta kon-
tuak egiteko, afari bat
eginez, laneanmoduba-
tera edo bestera ibili zi-

renekin elkartzeko as-
moadagoetaeguna ja-
rriz ohar bat zabalduko
dute luze baino lehen.

San Juan, San Joa-
kin eta Santa Anaz
gain, SanRokerena ere

aspalditikospatzenden
eguna da. Aurten ere
txistulariek garrantzi
handia izan dute eta
eguerdiko bazkaria eta
geroSeguratikaspaldi-
kourteetanetortzendi-

ren abesbatza bateko
bi lagun omendu di-
tuzte,hainbesteurtetan
egun hau alaitzen aritu
direlako.Bestehainbes-
te urtez etortzen jarrai
dezatela denek!

UDAKO ERREPASOA � HAINBAT EKITALDI IZAN DIRA

Aspaldiko festarik
jendetsuenak
izan dira
aurtengoak

LEITZA

TTIPI-TTAPA
Amazabal Institutuko

GurasoElkarteakidebe-
rriez osatu zenetik ikas-
turtebatpasatudenean,
egindako lanaren berri
emanduteelkartekogu-
rasoek.GurasoElkartea
1998an sortu zen, eta
gurasoenpartaidetzare-

kin «gorabeherak» izan
badira ere, elkarteko ki-
deberriekbertatikpasa-
tu eta lan egin duten
guztiei eskerrak eman
nahi izan dizkiete. Kide
berriaksartuaurretik,el-
kartean lagun bakarra
aritu zela ere gogoratu
dute: «nahiz eta ahal

zuenguztiaegin,ezinez-
koazenegoerahorretan
elkarteakaurreraegitea.
Ondorioz,Pellozuzenda-
riarenlaguntzarekinzor-
tzigurasoanimatuginen
taldea osatzera». Gura-
soElkarteberritua2011-
2012ikasturteanhasizi-
ren lanean eta lan admi-
nistratiboakegiteazgain,
zenbait hitzaldi eta ikas-
taro antolatu zituzten
joan den ikasturtean.

Azken ikasturteko
ikasleenemaitzakereka-
leratu dituzte. Lehenen-
goDBHn19ikasletik16k
gainditu dute, 2. DBHn
18ikasletik17k,3.DBHn
60tik 51k eta 4. DBHn

29tik 27k. Batxilergoan,
berriz,2.mailako19ikas-
letik 17k dena gainditu
dute eta kurtso berrian
bi ikasgai ‘libretik’ egite-
ko bi ikasle gelditu dira.

Institutuko ikasgaie-
tatikaparte,ikasleekegin
dituzten bestelako fro-
genemaitzakere jakina-
razidituGurasoElkarte-
ak: selektibitatea %94k
gainditu dute, euskara-
ko B2 froga %85ek eta
EGAkoazterketa%50ek.
Kasu honetan, Nafarroa
mailan %16k gainditu
dutela kontuan hartuz,
Leitzako ikasleen emai-
tzak «oso onak» direla
iritzi dioGurasoElkarte-

ak. IngelesekoB1 froga,
berriz, hirutik hirukgain-
ditu dute.

Emaitzak «oroko-
rrean oso onak direla»
ikusita, «gure gazte ge-
hienak ikasketetan oso
inplikatuta» daudela dio
Guraso Elkarteak, eta
ikasle,gurasoetairakas-
leei zorionak eman nahi
izan dizkie. Bide batez,
beraien lan-taldeanpar-
tehartzekogonbiteaere
luzatudu,«batezere,La-
rraun, Lekunberri, Bete-
lu,Araitz,AresoetaGoi-
zuetatik Leitzako ikas-
tetxera seme-alabakbi-
daltzen dituzuen gura-
soei».

HEZKUNTZA � IKASTURTEAREN ERREPASOA

Aurreko ikasturtearen
balorazioa egin du
Amazabal institutuko
Guraso Elkarte berrituak

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA
Festetako berrikuntza bat karpa izan da eta oso erantzun ona izan du jendearen aldetik.
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ELBETE � GURUTZE SAINDUAREN BESTAK

Bortz eguneko
bestak prestatu
dituzte Elbeten
irailaren 13tik 17ra
Ortzegun
arratsaldeko
txupinazoarekin
hasiko dira

TTIPI-TTAPA
Herriz-herrikobestak

aitzinera doaz eta Elbe-
teko Gurutze Sainduen
besten txandaere laster
ailegatuko da.

ORTZEGUNE, IRAILAK 13
BEZPERA
• 18:00etan txupinazoa
eta ezkil-jotzea.
• Gero japoniar bonbak.
• 21:00etan Baztan Zo-
pakFRANTZISKOrekin.
•Gauerdian txopogora-
tzea.
• Ondotik dantzaldia
FRANTZISKOrekin.

ORTZILERIA, IRAILAK 14
GURUTZE SAINDUEN
EGUNE
•09:00etanargisoinuak.
• 11:30ean Meza Nagu-
sia.
• Ondotik Elbeteko Mu-
tildantza taldearen era-
kustaldia eta luntxa.
•19:00etanfutbito lehia-
keta, helduak gazteen
kontra.
• Gero tortilla lehiaketa.
•20:30etik23:30eradan-
tzaldiaFIDELekalaituta.
• 00:30ean kontzertuak:
Su Etena, Barniz por la
narizetataldesorpresa.

LAUNBETA, IRAILAK 15
ZIKIRO EGUNE
•09:00etanargisoinuak.
• 14:00etan zikiro-kate-
rin,MaialenetaMaialen
bertsolariekin. Txarte-
lak 30 eurotan Elbete-

ko ostatuan eta Karrika
ostatuan daude salgai.
• Ondotik Elbeteko Mu-
tildantza taldearen era-
kustaldia.
• Gero zinger-jatea.
•20:00-22:00eta00:00-
04:00 dantzaldia.
• 04:00etatik 06:00/
07:00etara Tirri &Tery.

IGENDIA, IRAILAK 16
HAURREN EGUNE
•09:00etanargisoinuak.
•11:00etantxutxulandia.
•14:00etanhaurrenbaz-
karia. Elbeteko ostatu-
anemanbehardaizena.
• Ondotik txutxulandia
etamusetapartxis txa-
pelketak.
• 18:00etan Baztango
dantzari ttikien saioa.
•Ondotiktxokolatadaeta
japoniar bonbak.
•Arratsean,zinger-jatea.
•19:30etik21:30eradan-
tzaldiaFIDELekalaituta.
• Gauerdian zozketa.

ASTELEHENA, IRAILAK 17
HERRIEN EGUNE
• Herri bazkaria Karrika-
txarren, FIDELekin.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Elbeteko ‘ezkila ebasleak’ nagusi Baztandarren Biltzarrean
Baztandarren Biltzarraren 49. edizioa egin zen uztailaren 22an Elizondon. Hama-
bortz herrietako orgak karrikaratu ziren, 21 denetara, eta horien artean, Elbeteko
Ezkila ebastea izan zen irabazle. 500 euroko saria eskuratu zuen. 300 euroko bi-
garren saria Elizondoko Aise taldeko Coche Sanchez kotxerarendako izan zen
eta hirugarren saria, 250 euro, Iruritak eskuratu zuen, Iruritako okinek orgarekin.
Karrozaz aparte, aixturrak nonahi agertu ziren, murrizketa politika salatuz eta Na-
farroako konkistaren 500.urteurrena ere aipatu zen orga gehienetan.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Aurten ere adin guztietako jendearendako ekitaldiak izanen dira Elbeteko bestetan.
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Udalak plaza
prestatzeko
eskulanaz gain,
2.000 euroko
laguntza
emanen du

TTIPI-TTAPA
Azkeneko urteetan

Elizondon egin den pi-
riniar arrazakobehi azi-
enda lehiaketa eta en-
kanteakinkanegonba-
da ere, irailaren 21, 22
eta 23an ospatuko da
berriro ere Baztanen.

AurtengoaXXV. edizioa
izanen da eta Conaspi-
ren, baserritarren eta
Udalaren konpromiso
etaelkarlanarieskeregi-
ten ahalko dela jakina-
razi nahi izan zuten uz-
tailaren 24an egindako
prentsaurrean.

Nafarroako Gober-
nuaren iazko dirulagun-
tzenordainketarengibe-
leratzeak eta aurtengoa
egiteko dirulaguntzarik
ez baieztatzeak airean
utzidu lehiaketa-enkan-
tea. Feriak denetara
48.000eurokoaurrekon-
tua izan zuen iazetaho-

r ietat ik Gobernuak
15.250eurokolaguntza
emanbeharzuen.Azke-
nean, 2012ko maiatza-
ren 16an hartu dute
antolatzaileek. Aitzine-
ko edizioetan Espainia-
ko Ingurumena, Landa
eta Itsas EremuaMinis-
teriotik laguntzajasotzen
zutenConaspiren bitar-
tez,bainaaurtenereber-
tanbeheragelditukoda.

Aurtengoantolakun-
tzarenarduraConaspik
hartu du (piriniar arra-
zako behi-aziendaren
elkarteen konfederazio
nazionala), hainbat he-

rrialdetako elkarteeta-
ko kideek, abeltzainek,
apostu haundia egin
baitute lehiaketa man-
tentzearren, horrelako
ekitaldi baten antola-
kuntzarenzamaekono-
mikoa bere gain hartu-
ko dute.

Udalak,berealdetik,
Merkatuko Plaza lehia-
ketarako prestatzeko

eskulana beregain har-
tukodu,baita2.000eu-
roko laguntza emanen
ere.Eragilepribatueiere
laguntzaeskatuzaieda-
goeneko eta lagundu
nahi duten herritarrek
ere, horretarako auke-
ra izanendute.Azkenik,
Nafarroako Gobernua-
ri,aurtenerediru-lagun-
tza eskatuko zaio.

ABELZAINTZA � CONASPIK ANTOLATUTA

Piriniar arrazako behi-azienda lehiaketa-
enkantea irailaren 21etik 23ra eginen da

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udako Jostaldiak Elizondon eta Erratzun bakarrik
Aurten, Baztango Euskara Zerbitzuak 7. Udako Jostaldiak antolatu ditu. Ha-
sieran lau kuarteletan egin nahi zen, baina Basaburuan eta Erberean jenderik
apuntatu ez zenez, Erratzun (Baztangoizan) eta Elizondon egin dira jostaldiak.
Bietan arras arrakastatsuak izan dira jostaldiak, Erratzuko txandan 31 haurrek
eman baitzuten izena, eta Elizondokoan 50ek. Aurten bertze urteetako aktibi-
tateez gain (jokoak, dantzak, tailer ezberdinak, ) igerilekura eta BKZra ere egin
dituzte irteerak. Gurasoei banatu zaien balorazio paperetan ikus daiteke Jos-
taldiak urtetik urtera hobetzen ari direla eta gustura gelditu direla.
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BAZTAN

HORNIDURA � UR ESKASIA

Ur horniduraren
bermea kolokan
dago Iruritan eta
Lekarozen
Gobernuari lan
horietarako
dirua
bideratzeko
eskatu dio
Udalak

TTIPI-TTAPA
Lekaroz eta Iruritan

herritarrenurhorniketa-
renbermeakolokanda-
goela jakinarazi zuen
Udalak abuztu erdial-
dera.Egunhorietanera-
bilgarri zegoenurkopu-
rua nabarmen jaitsi zen
eta Lekarozko ur bilte-
gia hustutzear zegoela
ikus i zuen Udalak.
Egoerarenaitzinean,Le-
karozkobiletegiazister-
nen bidez hornitzearen
beharra nabarmendu
zuen.

Udalak oroitarazi
duenez, 2008-2012 ur-
tetako tokikoazpiegitu-
raplanean Irurita-Leka-
rozko uraren arazoari
konponbidea bilatzeko
proiektuaren bigarren
faseagauzatzeaaurrei-
kusia zegoen eta «lan
hauekezdiraburutuNa-
farroako Gobernuak
erraten duelakoz ez
daukalaberaridagokio-
naordaintzekodirurik».
Egoeraren larritasuna-

ren aitzinean, eta he-
rritarren oinarrizko es-
kubideakbermatzenez
direla ikusita,Nafarroa-
ko Gobernuari lehen-
bailehen Irurita-Leka-
rozko ur horniketa ber-
matzeko egin behar di-
ren lanak egiteko dirua
bideratu dezala eskatu
dio Udalak.

Bertzealdetik,Leka-
rozko eta Iruritako he-
rritarrei eskatu die ban-
doaren bitartez iragarri
diren neurriak bete di-
tzaten eta ur erabilera
arduratsuaegindezate-
la egoera okerrera joan
ez dadin.

BANDOA
Ur eskasia dela eta,

Lekaroz eta Iruritako
herrietanzenbaitneurri
hartu behar izan ditu
Udalak. Tartean, ura
kenduko da 00:00-
etatik 07:00etara.

Horrezgain,debeka-
tuegindu lorategiaketa
baratzeak ureztatzea,
igerilekuak betetzea,
ibilgailuakgarbitzeaeta
etxeko giza kontsumo-
rakoezdenbertzeedo-
zein erabilera. Herrita-
rren laguntzaeskatudu
Udalak, «kontsumo ar-
duratsuaeginez,uraal-
ferrikerabiligabe,egoe-
ra konpondu arte».

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Saharako neska-mutikoei harrera egin zioten Balleko Etxean
Dagoeneko bera herrialdean dauden, baina uda garaia gure artean pasatu du-
ten Saharako 19 neska-mutikoei harrera egin zien Udalak abuztuaren 4an, Bal-
leko Etxeko balkoian Sarahako ikurra zintzilikatua zegoen bitartean.

Iñaki Erro presoa berriz urrundu dutela
salatu du Herrira mugimenduak

Iñaki Erro preso elizondarrak 25 urte daramatza kartzelan. Zigor osoa
2010eko maiatzean bete bazuen ere, 197/2006 Doktrina ezarri eta 2017ra
arte luzatua diote kartzela. Gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten hama-
lau presoen artean dago, kardiopatia baten ondorioz. Herrira mugimenduak
jakinarazi duenez, bere amarengaixotasun larria zela tarteko, Iruñekokartze-
lan egon da, baina ama abuztuaren 17an hil zitzaion eta berriz urrundu dute-
la salatu du Herrirak. Lehendik zegoen Almeriako kartzelara eraman dute.
Herrirak «PPk hartu duen erabakia oso larria dela» uste du eta bide batez,
jakinarazi du «ugari izan direla Erro ez urrundu eta libre uzteko tramiteak has
daitezen eskatu duten ahotsak, baina Gobernuak preso honen eskubideak
behin eta berriz zanpatzea erabaki du». Bakearen aldeko indarrak biltzeko
deia egin du Herrirak, «PPren gerra-politikak salatzeko urgentziazko mobili-
zazio orokor baten bidez».

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

IV. Argazki lehiaketako sariak banatu ditu Bertan elkarteak
Bertanelkarteak laugarrenurtezantolatutakoargazki lehiaketakosari banaketa
egin zen abuztuaren 4an, Bertan Egunaren baitan. Aurtengoan, Baztango ohi-
tura, jendeak eta bestei buruzko irudiak hartu behar zituzten argazkilariek eta
guztira 55 lan aurkeztu ziren. Horien artean, Maria Torres Ustarizek eskuratu
zuen lehendabiziko saria (400 euroko balea), Edurne Biguria Uhartek bigarre-
na (200 euroko balea) eta Mikel Sagastibeltzak hirugarrena (100 euroko balea).
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BAZTAN

TURISMOA � ZENTRO BERRIA AURKEZTU DUTE

Burricleta
zerbitzua udan
ailegatu da
Oronoz-Mugairira
Bizikleta
elektrikoen
alokairua
eskaintzen du

TTIPI-TTAPA
Basarteaenpresaren

ekimenez,NafarroanBu-
rricleta zentroak ireki di-
tuzte, eta bat Oronoz-
Mugairin. Landa, natur
edo gastronomiako tu-
rismoa egiteko era des-
berdina proposatzen
duen ekimena da, eta
menditikahaleginikegin
gabe joateko alokatzen
den bizikleta elektrikoa
da. Audio gida duen
GPSa du, pasatzen den
lekuetaninteresgarriazer
den erraten duena.

Oronoz-Mugairiko
zentroak zazpi ibilbide
proposatzen ditu, gustu
eta zailtasun desberdi-
netakoak: Bidasoko bi-
deberdetik igarotzendi-
renak, edo Bertizarana,
Malerreka eta Bortzirie-
takoherrietanbarnaibil-

tzen direnak, Bertizko
Natur Parkea edo gaz-
tandegiaketaerrotakbi-
sitatzendituztenak.Ber-
tzelako proposamenak
erebildudituzte,halaho-
la,Hendaiarajoatekoau-
kera bi egunetarako.

Esleitu diren obrak
Hainbat obra esleitu

dituTokikoGobernuBa-
tzordeakudahonetaneta
denak eskaintzarikmer-
keenei. Zahar etxean
egongelako leihoetan
pertsianak jartzeko
obrakUrtxulutegienpre-
sar i es le i tu za izk io
5.371,59eurotanetaza-
har etxean pladurrezko
paretaaltxatzekolanaTi-
Tau erreformak-i agindu
zaio 1.757,67 eurotan.
Erratzuko eskolan leiho
berriakjartzekolanakUr-
txulutegiri esleituzaizkio
6.506,38 eurotan; Elbe-
teko frontoian konpon-
ketakegitekolanaPintu-
ras y Obras Hnos Sarmi-
netoenpresariesleituzaio
7.014,73 eurotan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Burricletak audio gida duen GPSa dauka.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

‘Haien ametsa gurea da’
Berandu bada ere, ezin aipatu gabe utzi uztailaren 21ean Amaiurren egindako
ikuskizuna.Amaiur 2012. Haien ametsa gurea da ikuskizun arrakastatsua taulara-
tu zuten, Nafarroako konkistan bizitza galdutako gudariei eskainia. Bi ordu eta
laurdenean, 110 lagun inguru igaro ziren agertokitik, tartean abeslariak, bertsola-
riak,dantzariaketaantzerkigileak.Espreskiparatutakoharmailakbeteetasarrerak
agortu zituzten 2.000 ikusleek txalo zaparrada batekin saritu zuten egindako la-
na.Bertzalde,zozketarenzenbakisaridunakhauexekdira:AnaMªMarinenmargo-
lana13.987;XabiOterorenargazkia6.836etaJosebaBuruskoreneskultura10.829.
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Larunbatean
emakumezkoen
frontenis
txapelketako
finala jokatuko
da

TTIPI-TTAPA
Irailean sartuta, Eli-

zondoko Txokoto au-
zoan ere bestak ospa-
tukodituzte.Ortziral eta
larunbat honetarako
hainbat ekitaldi presta-
tu dituzte.

ORTZILERIA, IRAILAK 7
•19:00etan txupinazoa.
• Ondotik txistulariak,
erraldoiak eta buru-

haundiak.
• 20:00etan Baztan Zo-
pen dastaketa.
•21:00etanpaella lehia-
keta eta dantza herri-
koiak.
• 23:30ean rock kon-
tzertuak.

LAUNBETA, IRAILAK 8
•11:00etanargisoinuak
txistulari, erraldoi eta
buruhaundiekin.
• Goizean bonba japo-
niarrakMaurizioetaFe-
lix plazan.
• 11:30ean supermega
punto trinketean. Eta
Txokotokoemakumez-
koenII. frontenistxapel-
ketako finala jokatuko
da Baztan frontoian.
• 14:30ean zikiro jatea.

• Ondotik jokoak.
• Gero, DJ Makala.
• 23:00etan su artifizia-
lak Jajapama pirotek-
niaren eskutik.
• 00:00etan dantzaldia.
• Akitzeko DJ Mokordo
& DJ Tirri.

BAZTAN

BESTAK � ELIZONDO

Ortziral eta larunbat
honetan ospatuko
dira Txokotoko
bestak

ARGAZKIA: ONDIKOL

Xorroxin irratia pozik behikaka.com zozketaren erantzunarekin
Xorroxin irratiak antolatutako behikaka.com zozketa egin zen uztailaren 29an Eli-
zondon laugarrenez. Aurten ere jende andanabildu zen eta Lore, Zagua etaNeke
behiak izan ziren protagonistak, Agustin Arraztoa, Jokin Ramirez eta Juan Joxe
Iñarrea behizainekin. Dena den, bertzelakoek ere izan zuten zer erranik: Bittor
Elizagoien eta Jon Elizetxe bertsolariek, Xabi Ospital soinu teknikariak eta nola ez,
behien jarduna komentatu zuten Joseba Otondo eta Julen Zelaieta Xorroxingo
esatariek. Bi epaile aritu ziren guztia kontrolatzen,Mikel Altzuart etaMikel Azkara-
te, eta teknologia berrien laguntzarekin, guztia gainbegiratzen Juan Mari Aleman
amaiurtarra.LehenbizikosariaNekebehiakbanatubeharzuen,bainakakaegiteko
gogo gutti eta 20 minutu igaro ondotik, kakarik ez zuela egin eta zozketa egin
behar izanzen.1. lerroaeta45.zutabeazuenlaukitxoariegokituzitzaion,Baztanda-
rrenBiltzarra egunean saldutakoboletoari. Bigarren saria Lorek erabaki zuen. Sar-
tu eta segituan egin zituen eginbeharrak 4. lerroan eta 98. zutabeko laukian. Bo-
letoa Erratzuko Bestetan saldu zen. 3. saria Erdiz behiak banatu zuen, sartu eta
berehala. 7. lerroa eta 51. zutabea zuen laukitxoa izan zen 3. sariaren irabazlea,
Urdazubin saldua. Abuztuaren 29ra bitarteko epea zuten saridunek Xorroxinera
agertzeko eta bertzela, ondorengo 15 egunetan ordezko zenbakien jabeek izanen
dute saria eskuratzeko aukera. Ordezko zenbakiak hauek dira: 1. saria: lerroa 14-
zutabea 34, 2.saria: lerroa 14-zutabea 44; 3.saria: lerroa 4-zutabea 54.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Mariano Maritorena omendua
Laxoan urteetan egindako lana eskertuz, merezi-
tako omenaldi ttiki bat jaso zuen Mariano Marito-
rena arraioztarrak abuztuaren 4an, Laxoa Txapel-
ketako finalaren egunean. Alde batetik, Jose Luis
Arozenaeskulangileakegindakoguanteaemanzio-
ten semeek eta Sotero Etxandi Arraiozko alkateak
eta bertzetik, Joselu Retegik egindako egurrezko
eskulana ere jaso zuen.

Txokotoko bestak.
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Donostiako
zinemaldian
ikusgai izanen
da aitzinetik

TTIPI-TTAPA
Iñaki Elizalde zuzen-

dariakagoteeninguruan
egin duenBaztan filmak
lastereginenduzineme-
tarako saltoa. Urriaren
5etik aitzinera zinema
aretoetanikusgai izanen
baita. Hala ere, hori bai-
nolehen,DonostiakoZi-
nemaldian estreinatuko
dute,irailaren21etik29ra
eginen den Zinemaldia-
ren Zabaltegi-Bereziak
sailean, hain zuzen.
Baztan filmhistorikoa

da,etaagoteekjasanda-
kobazterketakontatzen
du.UnaxUgalde,Kandi-
do Uranga, Joseba
Apaolaza, Carmelo Go-
mez eta Ramon Agirre
dira protagonistak.

Eskolen besta
Aurten, Erratzuk har-

tukoduUrdazubi-Zuga-

rramurdi eta Baztango
herrietako eskolen bes-
ta. Irailaren30eanizanen
da eta xehetasunak hu-
rrengo alean aipatuko
badituguere, lehenago-
tik zenbait jardueraosa-
garri eginen dira.

Igande honetan, irai-
lak 9, eskolen koordina-
ketazhitzaldiaeskainiko
da Erratzuko elkartean,
19:00etan.Toki etaordu
berean, irailaren 16an,
Eskola bizia-herri bizia
Gipuzkoako eskola tti-
kien dokumentala ikus-
gai izanen da. Urriaren
3anBertsolharitza ipuin
emanaldia izanendaIru-
ritako eskolan, goizez.

Erakusketa itxiera
Xabier Soubeleten

erakusketarenitxieramu-
sikalaeginendute iraila-
ren29anArizkungoSas-
ternean,19:00etan.Era-
kusketazgain,YuttaDie-
trichtkantaria,antzerkia,
Lakort kantaria eta Nat
etaWatsonkantariakiza-
nen dira. 23:00etan afa-
ria izanen da.

BAZTAN

ZINEMA � BAZTANEN ERRODATUTAKO PELIKULA

Urriaren 5ean
estreinatuko dute
‘Baztan’ filma
zinema aretoetan

ARGAZKIA: ONDIKOL

Protestak Barcinaren bisitaren harira
Yolanda Barcina Nafarroako Gobernuko presidentea bisitan izan zen Elizondoko
bestetan. Bere etorrerak hainbat herritarren protesta eragin zuen. Baina protesta-
rekin bat egin zuten bi baztandarri salaketa ere paratu zion Foru Poliziak, Xabi Os-
pital eta Itziar Torresi, hain zuzen. Eta bi hauei elkartasuna adieraziz, hainbat herri-
tarrekprentsaurrekoaeskainizutenBarcinarenbisitarenbiharamunean.Prentsaurre-
koanerranzutenez, lehendakari izanda, Barcina«Nafarroako Kutxadesagertu iza-
naren arduraduna da, hezkuntzan edo gizarte zerbitzuetan egindako murrizketen
erantzulea;osasungintzapribaturabideratutakodirulaguntzakmantentzendituen
bitartean, osasungintza publikoa suntsitzen ari da; Gobernuak onartzen dituen
EREguztienarduradunadaetaMadrilenonartutakomurrizketaneurriakaplikatzea-
ren arduraduna ere bada». Gaineratu zutenez, «Nafarroako herritarrak jasaten ari
den egoeraren erantzulea da, eta joaten den tokira joaten dela ere berarekin era-
man beharko du ardura hori, baita herritarren artean sortzen ari den haserrea ere».
Elizondoko protesta «espontaneoa eta baketsua» izan zela adierazi zuten eta ho-
rren adierazle, «hainbat adin, kondizio eta joeratako jendeak» parte hartu zutela.
Aldiz, Barcinak «bere kideen laguntzarekin, probokatzaile eta harrotasunez joka-
tu zuela» salatu zuten: «herritarren kontrako neurri klase guztiak hartzen dituzte
etagainera, poliziez inguratuaegoteakematendiennagusikeriazaurpegira irri egi-
ten digute. Logikoa den bezala, guttieneko duintasuna duen edozeinek horrela-
ko egoera batean protesta egiten du». Gainerako herriak «murrizketen eta horien
arduradun diren politikari eta gobernarien kontra protesta egitera» deitu zituzten.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Bere 11. urteurrena ospatu du Ufestuek taldeak Erratzun
2001ean sortu zen Ufestuek taldea Erratzun eta abuztuaren 22an, 11. urteurrena
ospatzeko kontzertua eskaini zuen herrian, Zubipunta ostatuan. Hasiera hartan
Iban Iparragirre (baxua eta koroak), Xabi Ospital (ahotsa eta gitarra) eta Joseba
Etxandik (bateria) sortu zuten taldea, eta handik guttira Jose Inazio Etxamendi (gi-
tarra)batuzitzaien.Geroztik,punkmusikaeskainiz,hainbatemanaldieskainidituz-
te,gehienakEuskalHerrian,bainabaitakanpoanere.Laukoteaosatuetasegituan,
MikelAltzuartekegindakohitzbatzuekinNafarroaHitzaDantzandiskanpartehartu
zuten. Handik guttira, beraien lehenbiziko lana kaleratu zuten: Ufestuek. Ondotik
Lanari mus eta Judas bat naiz etorri ziren. 2011 hondarrean, berriz, Faxismoaren
harraberaien azken lana argitaratu zuten. Azken hau formatu analogikoan eginda-
koa da, eta gainera, ia desagertua dagoen binilo formatuan, CD batekin batera.
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Arratsaldean
Pilotaren
Unibertsoari
bukaera
emanez
partidak
jokatuko dira

TTIPI-TTAPA
Xareta Eguna iraila-

ren 16an ospatuko da,
igandearekin.Etaelkar-
tasun besta horren ai-
tzakian, egun osoko
besta antolatu dute.

Goizean, 10:00eta-
tik aitzinera Baztan-Bi-
dasoaldea eta Xareta-
ko artisauen erakuske-
ta ikusgai izanen da.
12:00etan Xareta eta
Zudaireko dantzariek
beraiensaioaeskainiko
dute.13:00etanAinhoa
eta Urdazubi arteko bi-
de berria inauguratuko
dute eta 14:00etan zi-

kiro jateaeginendakar-
pan.

Arratsaldean,berriz,
abuztuaren 4an hasita-
koPilotarenUnibertsoa
ekimenaribukaeraema-
nen zaio. Aurten hiru-
garren aldiz pilota mo-
dalitateen inguruanera-
kustaldia eginen da.

Bes ta lde , egun
osoan musika doinuak
nagusituko dira akor-
deoilarien eskutik.

URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � HERRIEN ARTEKO BESTA

Egun osoko besta
antolatu dute
irailaren 16an
eginen den Xareta
Egunerako ARGAZKIA: ONDIKOL

Bosgarren Burdinaren Eguna arrakastatsua izan da
Burdinaren Eguna eguzki beroaren azpian, eguraldi sargoriarekin ospatu zen
abuztuaren 11n. Bosgarren edizio honek gaiarekin lotutako egitarau zabala izan
zuen: burdin minerala idi-gurdietan garraiatzu zen, goizetik artisautza azoka izan
zenplazan35bat eskulangilerekin, eta ttikienekere izanzutenpuzgarrietan ibiltze-
ko aukera, baita Urdazuri errekan zebiltzan pedalo ttiki batzuetan ere. Donibane
Lohizunetik zetorren burdin mineralaren segizioak burdina, buruzareetan sartuta
idi gurdi batean garraiatu zuen Axularretik plazaraino eta eguerdian ailegatu zen
monasteriora, Arizkungo txistulariekin batera. Plazako antzezpena eta gero, mo-
nasterioko elizan hitzaldia eskaini zuen Miguel de la Quadra Salcedo bidaiari eta
abenturazale ezagunak. Ondotik, zikiro jatea eskaini zen 300 bat lagunendako
frontoian eta arratsaldean, mariatxien kontzertua izan zen.

ARGAZKIA: ALFIL AGENTZIA

Txuletaren Egunaren lehen edizioa
Lehenbiziko aldiz Txuletaren Eguna egin zen abuztuaren 25ean. Txuleta aitza-
kia gisa hartuta, bertzelako hainbat ekitaldi ere egin ziren.

INAUGURAZIOA
Irailaren 16an, Ainhoa
eta Urdazubi arteko
bide berria inaugura-
tuko dute. 13:00etan
egina dute hitzordua.

ANIMAZIOA
Egun osoan musika
doinuak izanen dira
eta eguerdian dan-
tzariak ere bai. Eta
gero, zikiro jatea
eginen dute.
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Jendeak
museoa
estimatzen
duela ikusi da

Koro eta Margari
Uztailaren20anbortz

urtebetezirenSorginen
Museoa ireki zenetik.
Hori ospatzeko ekitaldi
batzuk antolatu ziren:
hainbat herritarrek par-
te hartua zuten graba-
ziobat ikusgai izanzen,
dantzari ttikiekemanal-
di bat egin zuten, eta fi-
nitzeko, luntxbateskai-
ni zuten.

Jende andana bildu
zenospakizunhonetan,
70bat lagun,eta hauek
izan ziren aipatutako
batzuk: garen herri ttiki
honendakoohorehaun-
dia dela halako museo
bat izatea; jendeak es-
timatzenduelamuseoa
etagainera,hainbateki-
taldi, irteera eta ikasta-
ro antolatzen dituela;
museoandagoenaudi-
torioabaliatzendelahe-
rrian antolatzen diren
ekitalditarako; eta gau-
za garrantzitsu bat ere

aditu zen: museo hau
gure antzinakoei eskai-
nitakoomenaldibatde-
la, eta aldi berean,
berenospeonaberres-
kuratzeko balio izan
duela.

Jende ospetsua
herrian

Uda honetan jende
ospetsua ibili zaigu he-
rrian: abuztuaren 11n
Iñaki Urdangarin, bere
famil ia eta koadri la
haundibatekin izanzen
museoa eta lezea eza-
gutzen. Erran dutenez,
gordeka ibili omen zi-
ren, baina halako gizon
luzea errez ezagutzera
eman zen.

Bestetan, berr iz,
Alex de la Iglesia zine-
ma zuzendaria herrian
ibili zen bere hurrengo
pelikularakotokiak ikus-
ten.Barrantxekofamilia
ezagutu nahi zuela, eta
hantxemarmitako jate-
ra gonbidatu zuten. Bi
plater jan omen zituen.

Asiako liztorra
Ze komeria Asiako

liztor madarikatu ho-

riekin: bestetan kabi
bat kendu zuten su-
hiltzaileek Narkoneko

teilatutik, baina gaur
egun oraino Elizargie-
tako inguruetan bertze

bat ez ote dagoen...
Burrunba sumatzen
baita...

ZUGARRAMURDI

TURISMOA � OSPAKIZUNAK

Sorginen Museoaren 5. urteurrena
hainbat ekitaldirekin ospatu dute

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO
70 bat lagun bildu ziren Sorginen Museoaren 5. urteurreneko ospakizunean.
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SENPERE

AZPIEGITURAK � OBRAK

Jondoni Petrikari
elizan segurtasuna
hobetzeko lau
hilabeteko lanak
bukatu dira
65 000 euro
baliatu dira

Franck DOLOSOR
JondoniPetrikariSen-

perekootoitz lekunagu-
sia fededunei itzulia izan
zaieudahonetanaitzine-
ko lauhilabetetanhetsia
egonbaitalanakegiteko.
Lehenik argiztapenaeta
galeriensegurtasunaho-
betu behar zen, baina
HerrikoEtxeaketaparro-
piaklangehiagoeginna-
hi izan dute. Lan horiek
beharrezkoak ziren zu-
rezkogaleriabatzuense-

gurtasunahobetzekoeta
argiztapenorokorraoso-
ki berritzeko. Orotarat
65 000 euro baliatu dira
lanhoriekoroegitekoeta
parterik haundiena he-
rriak ordaindu du otoitz
lekuaren jabea baita.

Bertzalde,DanielPe-
triat herritar zenaren na-
hia bete da lan hauekin.
Berriki zendu den fede-
dun ezagunak eliza, ho-
rren historia eta oro har
erlijiokatolikoaezaguta-
razi nahi zituen molde
berriekin. Bere ametsa
betedaeurobatentruke
elizaren bisita gidatua

egiten ahal baita orain
euskaraz,frantsesezedo
gaztelaniaz.Bisitahaue-
tanbildukodendiruapa-
rropiari ematea delibe-
ratu du Herriko Etxeak.

Saihesbideko lanak
KarrikaNagusikosai-

hesbideko lanak berriz
hasi dituzte berriki. Iba-
rrunen altxatu den zubi
berritikbideaeraikikodu-
te orain Urgurin barna.
Urgurin bigarren itzulbi-

dea eginen da auzo ze-
lai hortarat sartzeko eta
loturaeginendaereUtsa-
lean egin beharra dan
ibilgailu aparkalekuare-
kin.Gerozubibatetabi-
de bat gehiago egin be-
harko da Olharaino joa-
teko.8milioieurogosta-
ko diren lanak 2013ko
otsaileanbukatukodire-
la diote Pirineo Atlanti-
koetakodepartamendu-
ko Kontseilu Nagusiko
arduradunek.

Ibarrungo bestak
LasterIbarrungobes-

takospatukodiraetaur-
teguztizbezala, xerri tti-
kierrearenjatearekinha-
siko dabesta buruilaren
28an.Ondokoegunetan
izenakemanbeharkodi-
ra. Flashmobekitaldiak,
pilota partidek, Zumba
erakustaldiak eta Kux-
kuxtutaldearenemanal-
diakosatukoduteegita-
raua. Besta on ibarrun-
dar guztiei!

SARA

500 lagun bildu
dira zikiro jatean

Joana GUERENDIAIN
Joandenagorrilaren

25ean Euskal Herriko
Errugbi Txapelketaren
bigarrenedizioaeginzen
Saran. Euskal Herriko
zortzi ekipa aritu ziren

bata bertzearen kontra
Animainiako zelaian.

Azkenean, txapeldu-
na Uztaritzeko taldea
izan zen eta txapeldu-
nordea Ziburu. Hiruga-
rren Hernaniko taldea
sailkatu zen, laugarren
Getxo,bosgarrenDona-
paleu, seigarren Sara,
zazpigarren Baztan eta

zortzigarren Sara eta
Hernaniren arteko tal-
dea.

Txapelketa bukatu
eta jende guztia plaza-
runtz joan zen, Madri-
cale talde kortsikarra

entzuteko. Gauean 500
batpertsonahurbilduzi-
ren Integrazio Batzor-
dearen alde antolatuta-
ko zikiro jaterat. Ondo-
tik Zelata taldeak plaza
animatu zuen, eta gaua

bukatzeko bestazaleek
gaztetxean bukatzeko
aukera izan zuten.

Bigarren edizio hori
lorpen polit bat izan da
eta agian bertze ainitz
eginen dira!

KIROLA � ERRUGBIA

Uztaritzeko taldeak
irabazi du Euskal
Herriko II. Errugbi
Txapelketa

ARGAZKIA: SARAKO IZARRA
Errugbiaz gozatzeko aukera ederra izan zen agorrilaren 25ean Animainiako zelaian.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Ikastolaren selauru hustea
Joan den agorrilaren 26an mundua bildu zen Zaldubi ikastolak gaztelu plazan
apailatu zuen selauru hustean. Aurten 20 bat erakusmahai baziren, partikularrak
batzuk,profesionalakbertzeak.Selauruhusteakohiturabilakatudiraazkenurteetan.
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SARA

BESTAK � BURUILAREN 8TIK 12RA ANIMAZIO HANDIA IZANEN DA

Larunbateko Sara Korrikarekin
abiatu eta asteazkeneko azienda
primarekin bukatuko dira bestak

Besten
komiteak
antolatuta

TTIPI-TTAPA
Bertzeurtebatezegi-

tarauzabalaprestatudu
Besten Komiteak herri-
ko besten karietara.

LARUNBATA, BURUILAK 8
• 09:00etatik 19:00eta-
ra Ball-Trap Placiden-
bordan.
• 17:00etan Sara Korri-
ka, 10 kilometroko las-
terkaldia.
• 12:00etan aizkora
apustua.
• 19:00etan karrika ani-
mazioaINCANSABLES
txarangarekin.
• 22:00etan Kontzertua
OBRINTPAStaldeare-
kin.
• 00:00etan dantzaldia
NAHAS taldearekin.
Gau osoan, Iparralde-
ko Gaiteroek eta txa-
rangak karrikak ani-
matuko dituzte.

IGANDEA, BURUILAK 9
• 10:00etan Meza Na-
gusiaUrruñarrakklika-
rekin. Itzulin itzuli Ma-
riñelak tanborradare-
kin. Gaiteroak.
•10:30eanLuzeanerre-
botean Luzaz Gazte
(Frantziako xapeldu-
nak), selekzio baten
kontra.
• 16:30ean karrikan ibi-
laldia. Joaldunak.Aha-
te jokoa. Euskal kiro-
lak.
•19:00etanaperitifamu-
sikariekin.Sarakokan-
tariak.
• 22:00etan kantaldia
IZARRAK taldearekin.

• 23:30ean dantzaldia
XITOAK taldearekin.
• 00:00 suzko zezena
eta karrika animazioa
TXARANGAITA taldea-
rekin.

ASTELEHENA, BURUILAK 10
• Goizean, itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.
•10:30eanLuzeanerre-
boteanbiselekziorekin
txapeldun izanak.
• 13:30ean zikiro jatea
Olhain ikastolak anto-
latua,oihaletxeakater-
peturik. Erreserbatze-
ko 0559542758 edo
0673900352ra deitu.
Gaineratiko txartelak
buru i l a ren 10ean ,
10:30eanHerrikoEtxe-
ko Ostatuan salduko
dira.
• 16:30ean Jokoa.
• 17:30ean esku huska
trinketean.
• 18:30ean euskal dan-
tzak Zazpiak Bat tal-
dearekin.
• 20.00etan aperitifa tri-
kitilariekinetaSaranga
taldearekin.
•22:00etankantaldiaHI-
RUSOINUtaldearekin.
• 23:00etan dantzaldia
EGAN taldearekin.

ASTEARTEA, BURUILAK 11
• Goizean, itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.
• 09:30ean paxaka eta
bote luze txapelketa.
• 10:30ean luzean erre-
botean, Biarnoko se-
lekzioa SPUCen kon-
tra.
• 17:30ean Joko Garbi
errebotean.Lehenpar-
tidaSarako Izarra pilo-
ta eskolako gazteekin.

•18:15eanhelduenpar-
tida: Hardoytarrak eta
Luzaz Gazte.
• 19:00etan Mutxikoak
Kuxkuxtu txarangare-
kin. Txalaparta.
• 20:00etan “P”GAUA
Gaztetxean.
• 20:30ean aperitifa tri-
kitilariekin.
• 22:00etan dantzaldia
SAMAIN taldearekin.
Gau guzian, Kuxkux-
tukkarrikakanimatuko
ditu.

ASTEAZKENA, BURUILAK 12
• Goizean, itzulin itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.
• 09:00etan trinketeko
zabaldeianaziendapri-
ma.
•10:00etanxokotxapel-
ketakoerrebantxa trin-
ketean.
• 10:30ean haurren jos-
taketak plazan. Euria-
rekin kiroldegian.
• 17:00etan esku huska
plazan. Euskal Herriko
bestetako esku pilota
txapelketaren final er-
dia.
• 18:00etan esku huska
trinketean:Waltari-Du-

cassou,Monce-Etche-
to. Trinketean eta pla-
zanbertsulariak izanen
diraetazozketaereegi-
nen da.
• 19:30ean Aperitifa AI-
NARAK taldearekin.
• 22:00etan dantzaldia

KIKI BORDATXOrekin.
•23:30eansuzirien tiro-
keta.
• 00:30ean dantzaldia
GAUBELAtaldearekin.
• Gau guztian LOS IN-
COGNITOS-ek karri-
kakanimatukodituzte.

ARGAZKIAK: GOIKO
Urruñarrak klika eta meza, joan den urteko bestetan.
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HERIOTZAK
Segundo Ruiz Gartzia, Goizuetakoa,
uztailaren 31n, 80 urte.
Francisco Txoperena Altamira, Goi-
zuetakoa, abuztuaren 19an, 67 urte.
Maria Teresa Ibarra Mariezkurrena,
Elgorriagakoa,uztailaren19an,78urte.
Pedro Altxu Fagoaga, Iturengoa, uz-
tailaren 23an, 88 urte.
Francisca Irisarri Organbide, Elizon-
dokoa, uztailaren 23an, 85 urte.
Jesus Otxandorena Telletxea, Bein-
tza-Labaien, uztailaren 24an, 84 urte.
Victoria Graziarena Mitxeltorena,
Sunbillakoa, uztailaren 24an, 93 urte.
Teresa San Miguel Vazquez, Bera-
koa, uztailaren 26an, 82 urte.
Valentin Garbisu Irazoki, Lesakakoa,
uztailaren 26an, 61 urte.
JesusTapia Irigoien,Alkaiagakoa,uz-
tailaren 27an, 63 urte.
GuillermoAranburu Irazoki,Berakoa,
abuztuaren 1ean, 79 urte.
HilarioLopezRamos,Berakoa,abuz-
tuaren 1ean, 97 urte.
Jose Manuel Irigoien Etxabide, Le-
sakakoa, abuztuaren 8an, 96 urte.
Lazara Belarra Villanueva, Donezte-
bekoa, abuztuaren 8an, 94 urte.
Klaudio Duhalde Erramuspe, Erra-
tzukoa, abuztuaren 10ean, 86 urte.
JuanJose IrazokiNesprias,Berakoa,
abuztuaren 14an, 87 urte.
Presentacion Arozena Biurrarena,
Arantzakoa, abuztuaren 14an, 81 urte.
Juan Zelaieta Etxenike, Iruritakoa,
abuztuaren 23an, 81 urte.
Florentina Mugertza Labaien, Lei-
tzakoa, abuztuaren 23an.
Martin Mendikoa Apezetxe, Irurita-
koa, abuztuaren 25ean, 87 urte.
Juan Jose Etxabide Berrueta, Etxa-
larkoa, abuztuaren 27an, 68 urte.
ConsueloUbiria Irigoien, Lesakakoa,
abuztuaren 27an, 81 urte.
Juan Jabier Rekarte Iturburua, Erra-
tzukoa, abuztuaren 27an, 70 urte.

EZKONTZAK
PatxiJaurenaUrrutiaetaMaitaneEi-
zagirre Aranburu, Urdazubikoa eta
Sunbillakoa, uztailaren 21ean.
AgustinMigeltorenaEtxenikeetaMi-
ren Arretxea Bidegain, Berroeta eta
Narbartekoa,uztailaren28anNarbarten.
Karlos Iribarren Rekarte eta Naiara
Saldias Salaberri, Urrozkoa eta Itu-
rengoa, abuztuaren 11n Iturenen.
Alberto Arnedo Inda eta Miren Mi-
txelenaEtxeberria,Doneztebekoaeta
Igantzikoa, uztailaren 28an Igantzin.
Miguel LarrañagaZulueta etaVicto-
ria Isabel Insausti Alberdi, Segovia-
koa etaMadrilgoa, uztailaren 27an Le-
sakan.
Ricardo Diego Ortiz de Urbina eta
NereaEtxezarretaApaolaza,Donos-
tiaetaHondarribikoa,uztailaren21ean
Lesakan.
Nicola Michelle Bryan Catrara eta
Charlotte Marie Laetitia Daix, abuz-
tuaren 25ean, Saran.
Asier Larrañaga Alberdi eta Ainara
MendiburuAltzuri,BerakoaetaDonez-
tebekoa,abuztuaren4anDonezteben.
AlatzOlasagastiSaizareta IdoiaEra-
sun Alberdi, Oriokoa eta Legasakoa,
abuztuaren 4an Etxalarren.

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

Valentin
GARBISU IRAZOKI

Isiltasunean izan dira
zure lana eta bizitza,

beti izanen zara gure oroimenean.

TANTIRUMAIRU IKASTOLAKO FAMILIA,
BAZKIDE ETA LANGILEAK

Lesakan, 2012ko uztailaren 26an

SORTZEAK

.

IkerAltzuri Lujanbio, Arantzakoa, uz-
tailaren 31n.
Sara Iriberri Casquero, Arantzakoa,
abuztuaren 20an.
AndoniPikabeaHidalgo, Lesakakoa,
uztailaren 9an.
XabatArburuaPortu, Lesakakoa, uz-
tailaren 18an.
Julen Kastro Ordoki, Lesakakoa, uz-
tailaren 20an.
Gorka Mitxelena Sunsundegi, Lesa-
kakoa, abuztuaren 12an.
JulenAgestaMiura,Urdazubikoa,uz-
tailaren 27an.
Janire Buldain Esnaola, Leitzakoa,
abuztuaren 7an.
Aimar Bazterrika Illarregi, Iturengoa,
abuztuaren 2an.
Beñat Perurena Bazterrika, Ituren-
goa, abuztuaren 9an.
Lukas Jose Genua Ruiz, Etxalarkoa,
uztailaren 16an.
Saioa Irigoien Sanz, Doneztebekoa,
uztailaren 29an.
Hegoa Rekarte Gartzia de Paredes,
Doneztebekoa, uztailaren 31n.
Kemen Villamea Saralegi, Donezte-
bekoa, abuztuaren 7an.
AlexandreAntoineMarsant, Sarakoa,
uztailaren 12an.
Mikel Olagarai, Sarakoa, abuztuaren
10ean.
JonSanjurjoBeotegi,Sarakoa,abuz-
tuaren 14an.
June Urkiola Mariezkurrena, Leitza-
koa, abuztuaren 24an.
Maddi Delgado Apeztegia, Zugarra-
murdikoa, abuztuaren 5ean.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.
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Hiru partidak
irabazi zizkion
Markinari
uztailaren 27an

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Doneztebek ez zuen

ezustekorako tarterik
utzi eta Markinari hiru
partidak irabazita,berriz
ere Euskal Herriko he-
rriartekopilotatxapelke-
ta lortu zuen uztailaren
27anGallartan(Bizkaia).

Kadeteetan, Donez-
tebekoJoanesBakaikoa
eta Ruben Medinak 22-
11irabazizietenMarkina-
ko Ion Zubikarai eta Mi-
kel Urizarri. Baina lehen
garaipen hori zalantzan
izanzen,Medinakpilota-

kadahandiajasobaitzu-
en buruan eta Donezte-
beordezkorikgabe joan
zelako kategoria hone-
tan. Azkenean, lortu zu-
enbereonerabueltatzea.

Jubeniletan faborito
argiak zirenDoneztebe-
koak, baina uste baino
lan gehiago egin zuten.
12-2irabaztenizanziren
Markinakoak,KepaAlbi-

su etaAlainPujana, bai-
na pixkanaka buelta
eman zioten Ugaitz Eli-
zaldek eta Adur Lasak.
16na berdindu ondotik,
garaipena Doneztebe-

rentzat izan zen (22-20).
Txapelketa erabakia

zegoen, baina seniorre-
tanere22-10irabazizie-
ten Mikel Maia eta Jon
GorritidoneztebarrekAn-
doni Malax eta Kepa
Castillo markinarrei.

PatxiOrdokiDonezte-
beko prestatzailea kon-
tent zegoenbigarrenur-
tezsegidanlortutakoga-
raipenarekinetaazpima-
rratu nahi izan zuen, az-
ken bi urteetan hainbat
herrirekin jokatutakoaz-
ken hamar norgehiago-
kak bata bertzearen on-
dotik irabazi dituela Do-
neztebek, «eta hori ha-
gitz zaila da». Nafarroan
pilotaren alde ari diren
guztiei eskaini nahi izan
zien txapela.

PILOTA � BIGARREN URTEZ SEGIDAN

Euskal Herriko Herriarteko txapelketa
irabazi du berriz ere Doneztebek

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Euskal Herriko Herriarteko txapelketa bigarrenez irabazi du Doneztebek.

33 lasterketarik
egin dute proba

TTIPI-TTAPA | SARA
Sarako Kontraban-

disten lasterketa seiga-
rrenaldiz irabazita,mar-
kaberriaeginduFernan-
doEtxegaraiberatarrak.
Orain arte, Sarako Ra-
muntxo Lamothe eta
Etxegarai pare-parean
zebiltzan bakoitza bos-

na txapelekin. Erdietsi
berriduenmarkariesker,
Etxegarairen esku dago
orain errekor berria.

Denborei begiratuz,
ordea,aurtenezzenmar-
karik hobetu; konpara-
ziora, 2006an, Etxega-
raik berak 38minutu eta
36 segundotan egin
zuen proba. Eta aurten,
39:11 behar izan zuen
itzuliaosatzeko,bigarren
postua eskuratu zuen

EzpeletakoBenoitCorik
baino lauminutu guttia-
go.Lehenbizikoemaku-
mea,berriz,LurdesOiar-
tzabal lezoarra izan zen
(55:24),sailkapenoroko-
rrean 22. postuan.

Gainerakoan, 33 las-
terkarik parte hartu zu-
ten proban, 18 herri or-
dezkatuz. Sarako las-
terketa hau egiten hasi

zirenetik,antolatzaileek
errekaren bi aldeetako
lasterkariakgonbidatzen
dituzte parte hartzera
deusordaindugabe,ge-
hienez ere bi lasterkari
herribakoitzeko.Arrazoi
horrexegatikgonbidatu-
tako herri bateko inork
ez badu izenik ematen
etagonbidatuadenber-
tze herri batetik bi las-

terkaribainogehiagobal-
din badaude, azken
hauek ordezkaririk ez
duen herriaren izenean
partehartuohidute.Aur-
tenere,Bera,Sara,Zuga-
rramurdi, Senpere,Lesa-
ka, Etxalar,Urdazubieta
Elizondoko herrien ize-
neanaunitzekpartehar-
tu dute, batzuk eskual-
dekoak,bainaezdenak.

MENDI LASTERKETA � 49. EDIZIOA

Seigarren aldiz
irabazi du Fernando
Etxegaraik Sarako
Kontrabandisten
lasterketa

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA
Abuztuaren 19an Sarako Kontrabandisten lasterketa egin zuten korrikalarietako batzuk.



9-3 irabazi zion
abuztuaren 4an
Arraiozen
jokatutako
finalean
Doneztebe Ari

TTIPI-TTAPA | IRURITA
Baztan-Errekako33.

LaxoaTxapelketaren fi-
nala jokatuzenabuztua-
ren 4an Arraiozen eta
hirugarren urtez segi-
dan Irurita suertatu zen
garaile, 9 eta 3 irabazi
baitzion Donezteberi.
Aitzinekobiurteetanbe-
zala Joseba Urtasun,
txapeldunen sakalaria
izendatu zuten finaleko
jokalari onenaetaMikel
Izagirrerensariaeraman
zuen. Berekin batera,
Guillermo Etxenike nu-
meroa eta Jesus Etxe-
nike eta Xabier Ripa
laurdenakarituziren tal-
de txapeldunean.

Azpitxapeldun izan
zenDoneztebeA talde-
an, berriz, PascualBer-
tiz sakalaria, Koldo Le-
garra numeroa eta Ja-
vier Bertiz eta Jokin
Arraztoa laurdenak ari-
tuziren.Partidahasiera

berdindua joan zen (1-
0, 1-1, 2-1, 2-2), baina
tantu borrokatuak izan
arren, bortz joko segi-
dan egin zituzten iruri-
tarrek (7-2). Donezte-
barrekhirugarren jokoa
egin zuten, baina gero
9ra joanzirenbaztanda-
rrak,berebederatzigar-
ren txapela janzteko.

Alberto San Miguel
oiztarra, Juan Mari Ar-
tazkozdoneztebarraeta
Miguel Maritorena eta
MikelMindegiaarraioz-
tarrak izan ziren epaile
eta Arraiozko Mariano
Maritorena aritu zen

marrak zaintzen.
Hirugarren postura-

ko norgehiagokan Oi-
zek 9 eta 5 irabazi zion
Irurita Bri. Oizekin Iker
Bereau sakalaria, Lan-
der Mendiola numeroa
eta Iñaki Mendiola eta
Ugutz Zelaieta laurde-
nak aritu ziren eta Iruri-
taBrekin XabierBarbe-
rena sakalaria, Igor Ur-
rutia numeroa eta An-
dres Elizaintzin eta Iña-
ki Etxandi laurdenak.

MARIANORI OMENALDIA
Sari banaketan, Ma-

rianoMaritorenahistori-

koari oroigarri berezia
emanziotenbereseme-
ek eta Sotero Etxandi
Arraiozko alkateak. Ba-
tetik Jose Luis Arozena
eskulangileakeginikogu-
antea eta bertzetik, Jo-
selu Retegik egindako
egurrezkoeskulana.Sa-
ri banaketan izan ziren
Iñigo IturraldeBaztango
kirol zinegotzia, Nafa-
rroakoPilotaFederazio-
ko Jon Oiartzun, Pilota-
rien Batzarrako Joxean
Arroio eta txapelketako
babesle izan diren Na-
farroako Kutxa eta Gas
Naturalekoordezkariak.
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LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXIII. TXAPELKETA

Hirugarren urtez segidan
Irurita Ak jantzi du txapela

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Goitiko argazkian, txapeldunak eta azpitxapeldunak, sari banaketaren ondotik. Beheitian,
Joseba Urtasun Iruritako sakalaria, hirugarren urtez segidan finaleko pilotaririk onena.

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

� TXAPELDUNAK

Gazteen laxoa txa-
pelketa ere abian
Aurten gazteen arteko
laxoatxapelketaerean-
tolatu dute eta dagoe-
neko hasia da. Lau tal-
dearidirapartehartzen:
Arraioz (Eki Etxandi,
JonEtxandi,UrkiEtxan-
di, Mikel Organbide,
PelloTelletxea),Donez-
tebeA (GoioMindegia,
Jon Belarra, Aimar Ja-
balera, Urtzi Juanena),
DoneztebeB (JulenLa-
rretxea, Aitor Arozena,
Gorka Iribarren, Iñaki
Maylin) eta Oiz (Ioritz
Zelaieta,AimarSaldias,
Zorion Zelaieta, Jon
Oiartzabal). Orain arte
ligako lau saio jokatu
diraetaasteburuhone-
taneginendirenbertze
biekin, ligansailkatuta-
kobi lehenbiziko talde-
ek irailaren 15ean fina-
la jokatukoduteArraio-
zen, 11:30ean hasita.

� LAXOA
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Iaz Nafarroakoa
irabazi eta
Euskal
Herrikoan
bigarren izan
ziren beratarrak

TTIPI-TTAPA
BerakoNereaSoron-

dok eta Amaia Garciak
irabazi zuten abuztua-
ren 10ean emakumez-
koen Euskal Herriko ar-
panlari Txapelketa. Be-
rako bikotea Nafarroa-
ko txapeldunetaEuskal
Herriko azpitxapeldun
izan zen iaz, baina aur-
ten txapel nagusia janz-
tea lortu du. Lau bikote
aritu ziren lanean Aian,

eta bakoitzak etzanda-
ko 45 ontzako enborra-
ri hamar epai eman be-
har izan zizkion. Soron-

do etaGarcia bikain ari-
tu zirenhasieratikbuka-
erara. Nuñez eta Lopez
lezaundarrak bigarren

izanziren,FerranetaVa-
relaarabarrakhirugarren
eta Sanchez eta Urriza
nafarrak laugarren.

GIZONEZKOEN
BIGARREN MAILAKOA

Leku berean jokatu
zen gizonezkoen Eus-
kalHerrikobigarrenmai-
lako finala ere. Hiru bi-
kote aritu ziren lehian,
eta bakoitzak hamar
epai eman behar izan
zizkion etzanda jarrita
zegoen 45 ontzako en-
borbati,etabertzebortz
zutik jarritakoari.

Pikabeaanaiakziren
irabazteko faboritoak,
etaezzutenhutsikegin.
IruritakoGuillermoEtxe-
nike eta Anizko Andoni
Irigoien hurbil izan zi-
ren,bainaazkeneanaz-
pitxapeldun izan ziren
eta Oteiza eta Berrue-
zo, berriz, azken pos-
tuan sailkatu ziren.

HERRI KIROLA � ABUZTUAREN 10EAN JOKATU ZEN EUSKAL HERRIKO ARPANLARI TXAPELKETA AIAN (GIPUZKOA)

Nerea Sorondo eta Amaia Garcia
Euskal Herriko txapeldun lehen aldiz

Gazteetan
Rekondo eta
Erasun garaile

TTIPI-TTAPA | SUNBILLA
DonatoLarretxeaketa

Unai Otañok irabazi zu-
tenabuztuaren12anRa-
mon Latasaren omenez
Sunbillan jokatuzenaiz-
korasaria.Gazteenmai-
lakoan, berriz, Jon Re-
kondo leitzarrak eta An-
der Erasun aurtiztarrak
lortu zuten txapela. 500
ikuslebainogehiagobil-
du ziren frontoian saioa
ikusteko.

Maila nagusian, hiru
bikotearituziren,etaba-
koitzak lau lan ezberdin
egin behar izan zituen.
Nazabal eta Arrospide
indartsu hasi ziren, eta
azkenekoprobaraerehi-
ru segundo aitzinetik iri-
tsiziren. Iraupenproban,
ordea, Otaño eta Larre-
txea aunitzez ere gehia-
goizanzirenetaaldena-
barmena kendu zieten
gainerakoei (39:52).Na-
zabal eta Arrospide bi-
garren izanziren (40:58).
Aitzol Atutxa eta Juanjo
Lopez,berriz, hasierako
probatikgeldituzirengi-

belean, eta kasik 6 mi-
nutugehiagobehar izan
zuten (45:40).

GAZTEETAN REKONDO
ETA ERASUN

Helduenmailaz gain,
gazteena ere erakarga-
rria zen, eta hor Jon Re-
kondo leitzarra eta An-

der Erasun aurtiztarra
gailendu ziren (31:24).
Mailahonetanbikoteba-
koitzakhiruprobaezber-
din egin behar izan zitu-
en. Txapeldunak hasie-
ratikparatuzirenaitzine-
tik,bainaezzenaldehan-
dirik egon. Emoziorik
handiena bigarren pos-

turakoegonzen.Muger-
tza II.ak eta Oihan La-
rretxeaklortuzutenpos-
tu hori (32:36), baina
Otaegi eta Olano I.a ere
gainean izan zituzten
(32:54). Azkeneko bi bi-
koteenartean18segun-
doko tartea bertzerik ez
zen izan bukaeran.

AIZKORA � ABUZTUAREN 12AN SUNBILLAN

Donato Larretxeak
eta Otañok irabazi
dute Latasa Saria

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Ramon Latasa sarian aritu ziren aizkolariak, antolatzaileak eta udal agintariak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Nerea Sorondo eta Amaia Garcia lanean iaz Igantzin, Nafarroako txapeldun izan zirenean.
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Erakusketak
URDAZUBI
Monasterioko
kalostrapean
Abenduaren 31 arte
ikusgai izanen da mo-
nasterioko kalostrape-
an Euskal Herriko mar-
gogintzaren 50 urteak
erakusketa. Udan,
egunero zabalik
11:00etatik 20:00etara.

OIEREGI
Diana Iniestaren lanak
Bertizen ikusgai
Urriaren 31 arte Diana
Iniestaren margo eta
marrazki erakusketa
Bertizko Parkean, Prin-
cipios izenburupean.
Irailaren 15era arte
10:30-13:30 eta 16:00-
19:00 eta irailaren 16tik
aitzinera 10:30-13:30-
era eta 16:00-17:00.

Solasaldiak
ELIZONDO
‘Euskaraz bizi nahi dut’
Iñaki Lasaren eskutik
Irailaren 20an Euska-
raz bizi nahi dut hitzal-
dia eskainiko du Iñaki
Lasa Kontseiluko
kideak 19:00etan
Arizkunenean. Baztan-
go Euskara Batzordeak
antolatu du.

Ospakizunak
IRUÑEA
Ameriketako Artzain
Euskaldunen Eguna
Irailaren 15ean ospa-
tuko da Izan zirelako,
gara izenburupean.

LEITZA
Talo Eguna
Irailaren 9an Talo Egu-
na 7. aldiz. Xehetasu-
nak 34. orrialdean.

URDAZUBI
Xareta Eguna
Irailaren 16an ospatu-

ko da. Xehetasunak
42. orrialdean.

ETXALAR
Lehenbiziko aldiz
Gazte Eguna
Irailaren 15ean
gazteen eskutik hain-
bat ekitaldi. Xehetasu-
nak 13. orrialdean.

Bestak
OIZ
Herriko bestak
Irailaren 7tik 10era
herriko bestak. Xeheta-
sunak 29. orrialdean.

ERATSUN
Amabirjin bestak
Irailaren 6tik 9ra
Lokariko Amabirjin
bestak. Xehetasunak
28. orrialdean.

SARA
Herriko bestak
Irailaren 8tik 12ra
herriko bestak. Xeheta-
sunak 45. orrialdean.

ELBETE
Herriko bestak
Irailaren 13tik 17ra
Gurutze Sainduaren

bestak. Xehetasunak
36. orrialdean.

ELIZONDO
Txokotoko bestak
Irailaren 7an eta 8an
auzoko bestak. Xehe-
tasunak 40. orrialdean.

SENPERE
Ibarrungo bestak
Irailaren 28tik aitzine-
ra auzoko bestak.
Xehetasunak 44.
orrialdean.

ETXALAR
Urritzokietako bestak
Irailaren 14an eta
16an auzoko bestak.
Xehetasunak 13.
orrialdean.

LEGASA
Santa Leokadia bestak
Irailaren 8 eta 9an
Santa Leokadiaren
omenez bestak. Xehe-
tasunak 24. orrialdean.

Hitzaldiak
ERRATZU
Eskolen koordinaketa
hizpide
Irailaren 9an
Urdazubi-Zugarramurdi
eta Baztango herrieta-
ko eskolen koordinake-
taz hitzaldia eskainiko
da Erratzuko elkartean,
19:00etan.

Zinema
ERRATZU
Eskola ttikien
dokumentala
Irailaren 16an Eskola
bizia-herri bizia Gipuz-
koako eskola ttikien
dokumentala ikusgai
19:00etan Erratzuko
elkartean.

GOIZUETA
‘Bertsolari’ filma
ikusgai
Irailaren 7an Bertsolari
filma ikusgai Iskibi kan-
pinean, 22:30ean.

IGANTZI | 2012.09.09
XXII. mendi bizikleta ibilaldia
Igantzin

Haurrek ibilbidebatetahelduek
bi ibilbide izanen dituzte auke-
ran, 20 eta 31 kilometrokoak.
Haurrak 09:30ean eta helduak
10:00etan abiatuko dira.

Bizikleta

LEITZA | 2012.09.09
Talo Eguna eginen da Leitzan
zazpigarren aldiz

Artisau azoka, talo lehiaketa,
taloarekinegindakoplaterenera-
kusketa, herri kirolak, talo taile-
rra eta umeentzat gurdian ibilal-
diak izanen dira, besteak beste.

Ospakizunak

IRURITA | 2012.09.21
‘Gazta Zati Bat’ dokumentala
Iruritan ikusgai

Nazioen Mundua herri-ekime-
nak Jon Maiaren gidaritzape-
ansortutakoGaztaZatiBatdo-
kumentala Iruritan izanen da
ikusgai, Gizarte Bilgunean.

Dokumentala

irailak 6 - irailak 20

PROPOSAMENA

IRUÑEA
Ameriketan ibilitako
artzainen besta

Irailaren 15ean ospatu-
ko da Ameriketako
Artzain Euskaldunen
Eguna Iruñean, Izan zi-
relako gara izenburu-
pean. San Nicolas eli-
zan meza, ziudadelako
arma aretoan harrera
eta bazkaria izanen
dute. Aitzinetik, iraila-
ren 1etik 14ra artzai-
nen argazki erakusketa
ikusgai izanen da Con-
destable jauregian eta
Rosa Arburuak sola-
saldia eskainiko du.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Pilotari moduan, es-
kuz eta erremontez

ezagun egin zen Ba-
leztena,bainaoraintaxia
gidatzendu Irunen:«Or-
duanpilotagogorra iru-
ditzen zitzaidan, baina
orain ohartzen naiz zer
bizimodu ona zen!» ai-
patu digu. Izan ere, sei
egun segidan lan eta bi
jai hartzen ditu eta hor-
taz, ez du denbora libre
askorik izaten.Halakoe-
tan,«izerdipixkabatbo-
ta eta lagunekin palaz
aritzea»gustatzenzaio,
beti ere oraindik min-
dua duen eskuin eskua
bortxatu gabe. Mendi-
ra ere joatendanoizbe-
hinka, «ez dut kostun-
brerik, baina lagunekin
berriki Orhira joan nin-
tzen». Opor luzeagoak
dituenean«lasaitasuna»
bilatzendu,«eguzkiaeta
hondartza» gogoko di-
tu, baina «abioia ez dut
inoiz hartu eta trena le-
henbizikoaldiz iaz,Ma-
drilera eskumuturretik
operatzera joateko».
Baleztenaren ustez,
«urrutira joan gabe na-
hiko altxor badaukagu
inguruan». Neskalagu-
na sei hilabeterako Pa-
raguain duenez, «orain
Internauta egina nago
etaSkipeerabiltzendut
egunero».

«Neskalaguna
Paraguaien dago
eta Skipe egunero
erabiltzen dut»

Nire aukera

Josu BALEZTENA
Taxista eratsundarra

Asier Altuna zuzendaria
bertan izanen da.

IRURITA
‘Gazta zati bat’
dokumentala ikusgai
Irailaren 21ean
Gazta zati bat doku-
mentala ikusteko
aukera Damaso
Zabalza Bilgunean,
20:00etan, Iruritako
gazteek antolatuta.

Antzerkiak
AMAIUR
Txan magoaren magia
ikuskizuna
Irailaren 21ean Txan
magoaren ikuskizuna
haurrendako,
17:00etan. Amaiurko
Otsondo Barride
Elkarteak antolatuta.

ELIZONDO
Kale antzerkia
Irailaren 22an kale
antzerkia Elizondoko
plazan, eguerdian.
Baztango Kultura
Batzordeak antolatuta.

Lehiaketak
ELIZONDO
Piriniar arrazako
behien lehiaketa
enkantea
Irailaren 21etik 23ra
Piriniar arrazako behien
lehiaketa lehiaketa/en-
kantea. Xehetasunak
37. orrialdean.

Mendi ateraldiak
SUNBILLA
Ulibeltzak mendi taldea
Goizuetara
Irailaren 9an Sunbilla-
Goizueta ateraldia an-
tolatu du Ulibeltzak
mendi taldeak. Irteera
07:00etan plazan.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Carlosen ezkontzan ezagutuko dute elkarMike-
lek eta Luciak. Baina euren artean gertatuta-

koa isilpeangordebeharkoduMikelek,Naroakezer
jakin ez dezan. Luciak, berriz, Marta bere ahizpari
sekretu mingarri bat dauka argitzeko; gutun bate-
an idatziz kontatuko dio bere egia osoa. Naroa ere
Mikeli esatera ausartzen ez den gezur batean ha-
rrapatuta dago.
Erran ezin direnei edota erratea komeni ez direnei
buruzko eleberri honetako hiru istorioak usteka-
bean gurutzatuko dira. Eta halabeharrez edo, bizi
dituzten pertsonaien sekretuak bere horretan ge-
ratuko dira, ezagutzera eman gabe. Izan ere, idaz-
leak berak dioen bezala, guztia ezagutzea ez da
beti ona; gehienetan, ez jakiteak babestu egiten
gaitu. Egiak aurpegi aunitz baititu eta gezurrak ere
bai. Eta batzuetan, gezurra da egiaren aurpegie-
tako bat.

Azkenean, hemen da: Twitter euskaraz. Dagoe-
neko badugu mikroblogging sare sozial fama-

tuaren interfazeaeuskaraz jartzekoaukera. 140ka-
raktere baino gutxiagotan eman daitekeen albiste
pozgarria euskal twitterlariontzat. Euskal twitterla-
riek hala eskatuta, Twitterreko arduradunek sare
soziala itzultzeko bidea ireki zuten eta, pixkanaka
eta guztion artean, lortu dugu euskaratzea. Gazte-
laniaz edo frantsesez ez bezala, jatorrizko tweet
hitza itzuli eginduteetaorain arte tweetbezala eza-
gutzen genituenak, txio bihurtu dira; twitteatu ekin-
tza, txiokatu; eta retweeatu, bertxiotu. Twitter eus-
karaz jartzeko, zure kontuko ezarpenetara jo be-
harko duzu eta Basque – Euskara aukeratu hizkun-
tzen artean. Oraindik beta fasean dago; hau da,
konpontzeko zenbait akats izan ditzake. Horieta-
koren batekin topo eginez gero, jo Twitterren itzul-
pen zentrora eta eman ezazu akatsaren berri.

Bizitza osoa kantuari lotuta darama Anje Duhal-
dek (Arrangoitze, Lapurdi, 1950). 50 urte dara-

matza konposatzen, grabatzen eta, zuzenean jo-
tzen. Bakarlari hasi zen 70. hamarkadaren hasie-
ran eta Errobi euskal rockaren aitzindari izandako
taldean izan genuen Mixel Ducaurekin batera. On-
doren, Akelarre taldeko kantaria izan zen. 2006an,
Sorminetan kaleratu zuen, estudioko bere azken
lana.Orain, zuzenekograbaketabatdakarkigu.Ha-
marurtebainogehiagodaramatza taldeegonkorra-
rekin. Oholtza gainean, Iñigo Telletxea beratarra
(baxua), RemyGachis uztariztarra (gitarra) eta Txo-
min Duhalde semea (bateria) izan ditu bidaide. Eta
Urbil Artolak bere lapsteel gitarrarekin hiru kantu-
tan kolaboratu du. Ibilean zuzenekoaBilbo eta On-
darroako Kafe Antzokietan grabatu da. Teknika-
riak Maikel Garcia eta Mikel Ugarte izan dira, eta,
nahasketak eta masterizazioa Berako Mik estu-
dioan egin ditu Maikelek.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Udazkeneko lorea

Liburua

XABIER ETXEBERRIA

Elkar, 2012

Ibilean

Musika

ANJE DUHALDE

Twitter sare sozialaren
interfazea euskaraz

Internet

#TWITTEREUSKARAZ
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DONEZTEBE. Ameztia
zeharkarr ikan pisua
errentanemateko.3 loge-
la,2komun,egongelaeta
sukaldea.Berogailuzen-
tralaetaeguzkitsua.Pre-
zioanegoziagarria.�669
563188.

IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua errentan
emateko, hiru logela, bi
komun, sukaldea, egon-
gela, terrazaetagarajea-
rekin.�628581031/ 646
674406.

IRUÑEA. Arrosadian 2
logelaerrentanemateko.
UPNAtik5minutura,Go-
roabe ka lean .� 620
209663.

IRUÑEA. Donibane au-
zoanpisuaerrentanema-
teko. 3 logela, 2 komun,
egongela,sukaldea, tras-
teleku ttikia, igogailuaeta
berogailu zentrala. Mo-
bleztatua.600euro.�667
208082.

BERA.Eztegarapaseale-
kuanpisuaerrentanema-
teko.Mobleztatuaetabe-
rogai luarekin. � 626
774582.

ITUREN. Etxebizitza
errentan emateko, iraile-
tikuztailera.�661006327.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

Lesakakobi ikasle 3. la-
gun baten bila gabiltza
pisu bat konpartitzeko
Iruñean.UPNA ondo-on-
doan (2-3 minutu). Pre-
zio onean.�659 523481

IRUÑEA. Ikasleen pisua
osatzeko lagun bat be-
har da. �664 357554.

15m2ko trastelekuarekin.
112.000 euro. Ez gelditu
ikusi gabe, ez duzu deus
galtzen! �630 160353.

LEITZA. Pisua salgai,

Landa-Goikoa16 (lehen-
go Renault gainean). Hi-
rugarrena. Igogailua ba-
du, bi komun, barne pa-
tioaestalia (arropa lehor-
tzeko)…Urte batzuk ba-
ditu pisuak baina ongi
dago . Zenba tean? :
155.000 € (26 milioi az-
pitik). Interesatuabazau-
de,mintzatugarbietanik
uste konponduko gina-
tekeela (espekulatzeko:
ez ) . � 619 530386 /
antton.leitza@gmail.com.

teleku,garajeaetaigogai-
luarekin.Berri-berria.Pre-
zio negoziagarria. �657
708866.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logelakerren-
tanemateko irailetikekai-
nera, sukaldeaerabiltze-
ko aukerarekin. �948
637862/678 855056.

IRUÑEA. SanFerminka-
lean,Zaragozaetorbidea-
rekineskinaeginez,pisua
errentanemateko.3loge-
la, egongela, sukaldea,bi
bainugela, trastelekua,
igogailua, berogailua eta
argitsua. �680 638994.

IRUÑEA.SanJuanenpi-
sua errentan emateko. 4
logela, egongela, sukal-
dea, dena berritua. 2 ko-
mun, trastelekuaeta igo-
gailua. Berokuntza zen-
tralaetaargitsua.750eu-
ro negoziagarriak. �948
510664.

UZTEGIn etxea salgai
250.000 eurotan edo
errentanhartzeko,eroste-
ko aukerarekin. Betelutik
2 kilometrora eta Donos-
tiatik 30minutura.Etxeak
lau solairu ditu, 90m2 so-
lairu bakoitzean. Logela
nagusiak 90m2 ditu, 16
m2kobainugelajacuzzieta
tximiniarekin. Beste hiru
logelaetaegongelatximi-
niarekin. 1.000 litrokoga-
solio depositua, erradia-
doreak.Teilatuarenegoe-
raona.15minutura5.000
m2ko herri-lurra, eta etxe
ondoan 400m2ko lur ere-
muaerrentanhartzekoau-
kera. �657 709722.

ETXALAR. Promotorea-
rengandikzuzeneanestre-
natu gabeko etxebizitzak
salgai.2solairukoetxebi-
zitzak,garajeaetakanpo-
raematenduenlorategia-
rekin.Prezioberriak.�629
443405.

LESAKA. 66m2ko pisua
salgai herri erdian. 2 tras-

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. Prezio onean.
�948 585036.

SUNBILLA. Pisu berria
salgai, 2 logela, egonge-
la, tximinia itxiarekin, su-
kaldea hornitua, balkoia
eta terraza, trastelekua
goiko solairuan, marra
garajean,kalefakziozen-
trala, igogailua,kalitatez-
ko eraikin berria eta in-
guruoso lasaian.155.000
euro. Alokatzeko aukera
ere, hilean 500 eurotan.
�628 473539.

ZUGARRAMURDI.
Etxebizitza berria salgai.
160 m2ko etxea, sukal-
dea egongelarekin, hiru
gelaetabibainugela,ga-
rajea bi kotxerentzat.
� 619 461423-615
744433.

DONEZTEBE. 2 logela-
kobizitzaberrituasalgai.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 34,00 € (=)

Zerri gizena
1,425 € kiloa. (+0,022)

Zerramak:
0,620€ Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,19 (=)
1.koa 3,89 (=)
2.koa 3,68 (=)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,25 (=)
1.koa 3,97 (=)
2.koa 3,90 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 130,00 (=)
idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00 (=)
idixkoak 140,00 (=)
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,94/3,04
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,40/8,50
8-10 kilokoak: 6,50/6,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(abuztuaren 17tik 24ra bitarteko prezioak)
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GARAJEAK-LOKALAK
Errentan eman

LESAKA. Garaje itxia
errentan ematen da pla-
zan. �675 714360.

LANA
eskariak

Informatikan ingeniaria
denmutilgaztebat lanbi-
ladabil.Hizkuntzetanabi-
la: euskara etagaztelania
ama-hizkuntzak, ingelesa
erdi mailakoa eta fran-
tsesa eta alemana oina-
rrizkomaila.�677241571.

Neskaeuskaldunbatek
haurrak zainduko lituzke
Leitzan irailetik aurrera.
�667 518404.

Neskaeuskaldunbatek
haurrak zainduko lituzke
Leitzan irailetik aurrera.
�695 716894.

Baztango neska eus-
kaldunak adineko jen-
dea zaintzen lan eginen
luke. Esperientziaduna.
Interna moduan lan egi-
tekoprest.�608070853.

Emakume euskalduna
laneanariko litzateke.20
urtekoesperientziagizo-
nezko nahiz emakumez-
koak zaintzen, ostalari-
tzan, etxeak garbitzen...
�678 074973.

LANA
eskaintzak

LESAKAko belar-den-
dan langile bat behar da
urritik aitzinera. �948
637373/orekanutrizioa@
hotmail.com.

BERA. Neska euskaldu-
nabehardaasteburueta
eskolako opor egunetan
haurrak zaintzeko.�629
694443.

ETXALAR. Herriko Os-
tatuan lagun bat behar
da barran lanean aritze-
ko, larunbatetan 16:00-
etatik 20:00etara eta
igandetan 18:00etatik
22 :00e ta ra . � 948
635450.

ANIMALIAK
salerosketak

Border Collie zakurku-
meak salgai. Ama eta ai-

ta hagitz onak. Biak la-
nean erakutsi daitezke.
�678 896909.

6 txerrikume salgai, 3
eme eta 3 aketzetarako.
Txerrikumeak uztailaren
9an jaiotakoakdira.Nahi
izanez gero, goizez dei-
tu. �695 716894.

LESAKA. Bi euskal asto
ernarisalgai.Prezionego-
ziagarria.� 690 181644.

ANIMALIAK
oparitzeko

Hiru katukume opari-
tzeko. �948 580231.

Zakurkumeakoparitze-
ko. Euskal ardi zakurra
etaKaukasokomastina-
ren arteko nahasketa di-
ra. �633 356997.

MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumenasalgai. 5
a tekoa . Gaso l i na .
2005ekoa. 65.000 km.
Ongi zaindua. �628
572273.

Yamaha XT 350 moto-
rra salgai, 1988koa, oso
gutxi erabilia eta egoera
onean. Dokumentazioa
ordenean.Prezio interes-
garrian. �619 980909.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

Sofa chaise longuemo-
torrarekinestrenatuga-
bea , sa lga i . � 680
347407.

LESAKA.Trikitixaetaze-
harkako xirula salgai.
�675 714360.
Belarra mozteko dis-
koa erosi nahi da. �679
092896.
Bigarren eskukomusi-
ka-tresnaksalgai: akor-
deoiaren teklak,gitarrak,
teklatu elektrikoak. Pre-
zio oneaneta ederki fun-
tzionatzen dute. �630
603130.
Ehizerako grifon azul de
gascunaarrazakozakur-
kumeak salgai. �639
518780.
ARIZKUN.Egurrezkoar-
mairua salgai, egoera
arras onean. Neurriak:
3 ,80 x 2 ,20 . � 699
375558.

TTIPI-TTAPAk kazetaria behar du
ordezkapenetarako

Eskatzen da:
• Kazetaritza edo euskal filologia ikasketak izatea
• EGA edo baliokidea den euskara maila

Kontuan hartuko da:
• Kazetaritza lanetan esperientzia izatea
• QuarkXPress programa erabiltzen jakitea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea

Bidali curriculuma info@ttipi.net helbidera

urtebetetzeak

ENEKO IRIARTE ITURZAETA arizkunda-
rrak urteak beteko ditu irailaren
14an. Zorionak etxeko guztien
partetik eta muxu haundi-haundi bat!

ARITZ LARBURU ELIZALDE etxalartarrak
irailaren 16an urtea beteko du.
Aunitz urtez familia guztiaren partetik
eta berexiki Anderren partetik!
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Lakuntzako MA-
DDI SAN SEBAS-
TIAN ARRAIZAk 8
urte bete ditu
abuztuaren
13an. Aunitz ur-
tez! Aurten biz-
kotxoa apaindu
ere egin duzu?

UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIA

lesakarrak 3
urte bete ditu
abuztuaren
1ean. Zorionak
eta muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

ENARA

SANTESTEBAN

MUTUBERRIA

zubietarrak
abuztuaren
12an 6 urte
bete ditu.
Zorionak!

IRATI ZABALA
OTAEGIk urtea
bete du abuz-
tuaren 25ean.
Zorionak eta
muxu asko gure
neska polittari,
familia guztia-
ren partetik.

AIORA ALZUIET

OIARZABAL urda-
zubiarrak 3 urte
bete ditu abuz-
tuaren 2an. Zo-
rion berezi bat
Nahia, Izaro eta
familia guztia-
ren partetik.

Donamariako EGUZKI eta ALAITZ

IRIGOIEN JUANENAk urteak bete
dituzte abuztuaren 9 eta 27an.
Zorionak familia guztiaren partetik.
Muxu haundi bana biei.

Iturengo NAIARA eta Urrozko
KARLOS abuztuaren 11n ezkondu
dira. Zorionak bikote!!! Oso ongi
pasatu genuen elkarrekin. Muxu
haundi bat zuen lagun Amaia,
Ainhoa eta Oihanaren partetik.

Gazteluko IORITZ GONZALEZ GAMIOk
abuztuaren 28an 6 urte bete ditu.
Zorionak familiaren partetik.

Aresoko ITOITZ AGI-
RREZABAL NIETOk
urteak beteko ditu
irailaren 6an. Zorio-
nak igerilari! Eguna
ospatzeko ea apari
goxoa prestatzen
diguzun! Bide
Ondoko familia.

Lesakako
LEXURI ARO-
TZENA PORTUk 6
urte beteko ditu
irailaren 15ean.
Zorionak eta
6 muxu handi
familia osoaren
partetik.

LEXURI AROTZENA PORTU lesaka-
rrak 6 urte beteko ditu irailaren
15ean. Aunitz urtez eta 6 muxu
handi ilargiraino eta buelta maite
zaituzten atta, ama eta Orti, Elorri
eta Aiert anaien partetik.

Etxalarko ENAITZ AGINAGALDE

IPARRAGIRREk urtea bete du abuz-
tuaren 18an. Muxu handi bat atta,
ama, Aimar, Oier eta amatxiren
partetik.

Zorionak Doneztebeko OIER

BELARRA MARIEZKURRENAri abuz-
tuaren 27an 7 urte bete dituelako,
Ezkurra eta Doneztebeko familia-
ren partetik, prestatu berendu
goxo-goxoa!

Igantziko KAIET PORTU TELLETXEA
gure morroxkoak urtea bete du
abuztuaren 12an. Zorionak
Lesakako familiaren partetik eta
berexiki Eneritz eta Xiker zure
lehengusuen partetik. Heldu den
urterako tanborra prestatu, e!

Berako IZARO
GOIENETXE MARI-
TXALARrek abuz-
tuaren 27an 2
urte bete ditu. Bi-
naka musutxuak
gure panpoxari
anaien eta gura-
soen partetik.

UNAI ETXEBERRIA

GOIAk irailaren
16an 6 urte
beteko ditu.
Zorionak
Amaia, Ane,
Kattalin, Oihan
eta amatxiren
partetik.

Zorionak
Beintzako LUCIA
TABERNAri abuz-
tuaren 3an ur-
teak bete ditue-
lako. Muxu po-
tolo bat Dona-
mariako familia-
ren partetik.

Zorionak
Beintzako ASIER

ETXEBERRIAri
abuztuaren 6an
urteak bete
dituelako. Muxu
potolo bat
Beintzako fami-
liaren partetik.

Zorionak Beintzako AINARA

ETXEBERRIAri abuztuaren 5ean
3 urte bete dituelako. Zorionak
attatto, amatto eta Ibairen partetik.
Muxu potolo bat Beintza eta
Urrozko familiaren partetik.

Doneztebeko URTZI MENDIBURU

ERASUNek irailaren 5ean 2 urte
beteko ditu. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren parte-
tik eta bereziki Iratiren partetik.

Doneztebeko URTZI MENDIBURU eta
Labaiengo AITZIBER ERASUNek
urteak beteko dituzte irailaren
5ean eta 6an. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren
partetik.

Zorionak EDURNE SANCHEZi iraila-
ren 5ean 5 urte beteko dituelako.
Zorionak eta muxu bat Sunbilla
eta Irungo familiaren partetik, eta
bereziki Oihanen partetik.

ELAIAk irailaren
12an 2 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
pottolo Kax-
karra guztien
partetik.

Sunbillako osaba XANTUS IRIARTE
IBARRAk urteak beteko ditu iraila-
ren 11n. Aunitz urtez familiaren
partetik baina berexiki bere iloba
ttikiak diren Garaine eta Iraideren
partetik. Ongi ongi pasa eguna
osaba. Muxuak.

Zorionak ALFRE eta SARAri
irailaren 15ean ezkonduko
direlako. Zoriontsuak izan!

Eskerrik asko bi ‘indomable’
hauek ‘ex-indomable’
bihurtzeagatik! Zorionak pareja!

Gazteluko JOSEBA TELLETXEA
SARRATEAk 8 urte bete ditu
abuztuaren 31n. Zorionak! Zure
anaia Mikel eta familia guztiaren
partetik muxu haundi bat.

Berako ALAIN ZELAIETA
BERASATEGIk 6 urte beteko ditu
irailaren 3an. Zorionak eta muxu
haundi bat etxeko mendizaleari
familia guztiaren partetik.

Zorionak KEMEN
ANSALAS ARBURUA
gure korrikalaria-
ri, irailaren 12an
7 urte beteko di-
tuelako. Ongi pa-
sa zure egunean
eta muxu bat fa-
miliaren partetik.

Zorionak zuri, zorionak AINERE...!
Ongi pasa zure bigarren urtebete-
tzean! Tarta haundi haundia
prestatu txokolatearekin, irailaren
10ean denen artean jateko. Muxu
potolo bat familia guztiaren
partetik!

Leitzako ARKAITZ LOIARTE OLANOk
urteak bete ditu abuztuaren 29an.
Zorionak artista; aitatxo, amatxo,
Ugaitz eta familiaren partetik.
Muxu haundi-haundi bat!

Donamariako OIHAN ELORZA

REKARTEk 5 urte bete ditu
abuztuaren 31n. Zorionak trasto!

Zorionak Donamariako TIA FELI
INDAri abuztuaren 28an urteak
bete dituelako. Egun ona pasatu
eta bizkotxo ona prestatu. Muxu
bat etxeko guztien partetik.

Donamariako ANE BERISTAIN

REKARTEk 6 urte beteko ditu
irailaren 16an. Zorionak printzesa!
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