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Energia berrizta-
garrien erabilera
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tsumo arduratsua
bideratzeko sortua
da GoiEner koope-
ratiba. Energia
garbia erosi eta
bazkideen artean
saltzen du.
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Duela 20 urte
hasi zen Sarako
Urtxintxak nes-
ken artean esku-
baloia zabaltzen.
Orain 70 neska
inguru ari dira.
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Uharte Arakilen 5 artzain aritu ziren lehian
8 zakurrekin, eta horien artean Antonio
Alustiza aresoarra Bat eta Jai zakurrekin,
Pedro Ansa aranoarra Alai zakurrarekin,
Oronoz-Mugairiko Jorge Oteiza Azeri
eta Arakil zakurrekin eta Joxe Mari
Ixtilart amaiurtarra Alai zakurrarekin.
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2011n sortu zen Goierrin (Gipuzkoa) GoiEner
irabazi asmorik gabeko kooperatiba, energia
berriztagarrien erabilera sustatu eta energia-
ren kontsumo arduratsua bideratzeko. Orain-

goz, merkatuan energia garbia erosi eta baz-
kideen artean saltzen dute. Gerora, energia
sortzeko aukera ere mahai gainean dute.
Euskal Herri osora ari dira hedatzen eta dago-

eneko 500 bazkide erabiltzaile dituzte eta
horrez gain, gero eta bazkide kolaboratzaile
gehiago. Tartean dago Berako Udala, eta
Leitzakoarekin elkarlanean ari dira.

Joanes MAIZA | GoiEner energia kooperatibako sustatzailea

«Gizartea sentsibilizatu eta tokiko
ekonomia soziala bultzatu nahi dugu»
G. PIKABEA
ZeindaGoiEnerrenhel-
buru nagusia?
Ereduenergetikoaalda-
tzea. Gaur egungo ere-
du energetikoa erregai
fosiletan edo CO2 isur-
tzen duten sistemetan
oinarritua dago: ikatz
zentralak, gasarenak,
fuel-olio zentralak, nu-
klearrak... Argindarra
sortzeko horiek dira sis-
temazentralizatuak.Guk
eredu hori aldatu nahi
dugu eta jendea sentsi-
bilizatu.Aldaketaklimati-
koaren eta krisiaren au-
rrean, irtenbidea argin-
dar sorkuntza deszen-
tralizatzea da eta des-
zentralizazio hori ener-
giaberriztagarriekinegin
daiteke,tokiantokikoba-
liabideak aprobetxatuz:
ura, basoa, eguzkia edo
haizearekin.
Kooperatibak energia
berriztagarria erosten
dumerkatuan eta hori
eskaintzen dio bazki-
deari. Azaldu...
Kooperatibak energia
elektrikoa merkatuan
erosten du, eta erosten
dugun argindarraren ja-
torriaberriztagarria izan-
go dela bermatzen du-
gu, plakatik sortutakoa,
hidraulikazentraletiksor-
tua,eolikoetatikaterata-
koa... Argindar hori gu-
rebazkideentzatkomer-
tzializatzenduguetaziur-
tagiri bat ere izango du
jatorrihoribermatuz.Ha-
sierabatean,energiabe-
rriztagarrien erosketa
egingodugu.Etaepeer-

taineanedoluzean,ener-
gia guk sortzeko azpie-
gituraren bat egin nahi
genuke.Bainahori bi al-
dizpentsatubeharrekoa
da.Erreformaelektrikoa,
energia berriztagarrien-
tzakolaguntzak,amorti-
zazio epeak... kontuan
hartubehar dira, eta ho-
rien arabera proiekturik
eraginkorrenak bilatzen
saiatukogara.PSOEeta
PPko gobernuek ener-
giaberriztagarrienazpie-
gituretarako diru lagun-
tzakmurriztuegindituz-
te eta gero eta garestia-
goa da eraikitzea, eta
amortizazio epeaere lu-
zeagoada.Gizarteakar-
gindarberriztagarria es-
ka dezala bultzatu nahi

dugu kontsumo koope-
ratibaren bitartez.
Espainiako Gobernuak
energiarenmerkatuan
egin nahi dituen alda-
ketakaipatudituzu.No-
laeraginendieteener-
gia kooperatibei?
Legearen bitartez, gero
eta gehiago jotzen dute
enpresatxikienaurka.Al-
debatetik,merkaturatze-
kogaraian,zergarenedo
peajea edo kuotaren bi-
dez zailtasunak jartzen
dizkigute. Peajeak ko-
mertzializadora txikiok
enpresa handien [Iber-
drola, Endesa...] sarea
erabiltzeagatikordaindu
behar dugun kuota bat
dira. Ordainketaren bal-
dintza hori gero eta zai-

lagoa da. Gero eta ga-
restiagoak dira, aurretik
ordaindubeharrekoak...
Eta argindarra sortzeko
garaian ere gero eta oz-
topogehiagoditugu.En-
presahandiekamortiza-
tugabedituzten instala-
ziotermikoakdituzte,eta
argindarrarenkontsumoa
jeitsi egin delako insta-
laziohoriekgeldirikdau-
de. Instalakuntza horiek
geldirik egoteagatik di-
rutza kobratu nahi dute
eta diru hori berriztaga-
rriei kenduz iritsiko zaie.
Energia berriztagarrien
azpiegiturak bultzatze-
ko dirulaguntzak kendu
egin dituzte eta diru ho-
rienpresahandietaradoa
haien amortizazioak
bermatzeko edo haien
azpiegiturak altxatzeko.
Gaur egun, ez dago be-
rriztagarrientzako inon-
golaguntzarik.Beraz,ar-
gindarrasortzekogaraian
ere zailtasunak badira.
Zein dira GoiEnerren
erronkak?
Alde batetik, gizartea
sentsibilizatzeaetabes-
tetik, tokiko ekonomia
sozialabultzatzeatokian
tokiko proiektuen bitar-
tez, proiektu horiek au-
rreraeramatekobertako
industriaerabiliz.Horren
adibide da Berako ka-
sua.BerakoUdalak,ber-
tako baliabideekin, hau
da,basoenbitartez, lan-
postu berriak sortu nahi
ditubasoakgarbitzeneta
biomasasortzen,etabio-
masa hori erabli nahi du
gasaren ordez.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Joanes Maiza, GoiEner energia kooperatibako sustatzailea.

ENERGIAREN EKOIZPENA
«Hasiera batean, ener-
gia berriztagarrien
erosketa egingo dugu.
Epe ertainean edo
luzean, energia guk
sortzeko azpiegitura-
ren bat egin nahiko
genuke. Baina hori bi
aldiz pentsatu beha-
rrekoa da. Gero eta
garestiagoa da ener-
gia berriztagarrien
azpiegiturak eraikitzea
eta amortizazio epea
ere luzeagoa da.
Gizarteak argindar
berriztagarria eska
dezala bultzatu nahi
dugu kontsumo koo-
peratibaren bitartez».
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G. PIKABEA
Gutti batzuk ezagu-

tzen zuen kirola izate-
tik,herritarrenarteanbe-
netako afizioa izatera
pasatu da eskubaloia
Saran. Lagunarteko
ideiabat izanzen1993-
an Sarako Urtxintxak
neskeneskubaloielkar-
teaabianparatu zuena.

Eskubaloiaren inguru-
ko jakintza haundirik ez
izanagatik, ez zen mo-
tibaziorik falta izan eta
horri esker, Sarako Ur-
txintxek20urteko ibilbi-
de oparoa egin dute.
Talde bakarra zen or-
duan, eta 20 urte be-
randuago, bortz talde
etaeskubaloi eskoladi-

ra. Gaur egun, eskuba-
loia erabat errotua da-
goSarakoneskenarte-
an eta horren lekukoda
jokalari kopurua.Guzti-
ra 60-70 neska mugi-
tzendituurteroeskuba-
loiakSaran.Berezitasu-
na hori ere bada, nes-
kak baino ez baitira ari-
tzen eskubaloian. He-

KIROLA � ESKUBALOIA

20 urte egin ditu Sarako
Urtxintxak elkarteak
nesken artean
eskubaloia zabaltzen
Sei taldetan banatuta, 70 neska mugiarazten ditu
eskubaloiak Saran

Duela 20 urte eskubaloi taldea
sortzea proposatu zuten lagunar-
tean Saran. Huraxe izan zen abia-
puntua eta gaur egun 70 neska
inguruk jokatzen dute kirol honetan

Saran. Eskubaloi eskola eta adina-
ren arabera banatutako bertze
bortz talde dira, eta horietaz
musutruk eta borondate osoz zortzi
entrenatzaile arduratzen dira.

rrian ez da sekula mu-
tilen talderik izan.

Hutsetik hastea ez
zen erraza izan. Halaxe
kontatu digute Joana
Guerendiain eta Elodie
Garat saratarrek.Senio-
rren taldeko jokalariak
dira, ttikitatik ezagutu
duteeskubaloiaetaen-
trenatzaile ere badira:
«Hastapenakzailak izan
ziren, neskek ez zuten
kirol honen inguruan
gauzahaundirikezagu-
tzen, baina motibazioa
bazuten eta Ahetzeko
ekiparensostenguaeta
bi gizonen laguntza ere
izanzuten». Taldeasor-
tu eta hurrengo denbo-
raldian,1994/1995ean,
neskek beren entre-
natzailea atzeman zu-
ten:PatxiZamora. «Ho-
nenetaboluntarioen la-
guntzarekin elkartea
altxatuzuten», azpima-
rratu dute Guerendiain
eta Garatek.

Ahaleginezbetetako
bi hamarkada izan dira
eta horretan bolunta-
rioen laguntza ezinber-
tzekoa izan da, tartean
entrenatzaileen lana,
musutruk aritzen baiti-
ra. Zortzi lagunek osa-
tzendutegauregunen-

trenatzaileen taldea:es-
kubaloi eskolakoentre-
natzaileak Pantxika
Mortalena eta Joana
Guerendiaindira,11ur-
tez azpikoen taldekoa

Sarako Urtxintxak sortu zenean, elkarteko lehen lehendakaria Marie Pierre
Hiribarren izan zen, Veronique Iturria diruzaina etaChristine Lissayou idazka-
ria. 20 urte hauetan aldaketak izan dira bulegoko arduretan, eta berriki ere
talde berria izendatua izan da. Azken urteotan, Sabine Etxebeste izan da le-
hendakaria, AlineDubacquie diruzaina eta FrançoisCahulet idazkaria.Uztai-
laz geroztik, Jean-Pierre Iacopino da lehendakaria, Christophe Petit lehen-
dakariordea, LaureGarat diruzaina eta Anais Gorosurreta,Mikela Gerard eta
Elodie Garat idazkariak. Argazkian lehengo eta oraingo bulegoko kideak.

Uda honetan bulego berria
izendatu dute eskubaloi elkartean

� BULEGO BERRIA

Hogei urte daramazki lanean Sarako Urtxintxak eskubaloi elkarteak.

HASTAPENA
«Hastapenak zailak
izan ziren, neskek ez
zuten eskubaloiaren
inguruan gauza
haundirik ezagutzen,
baina motibazioa
bazuten eta Ahetzeko
ekiparen sostengua
eta bi gizonen
laguntza ere bai»

Joana GUERENDIAIN eta
Elodie GARAT
Sarako Urtxintxak elkarteko
jokalariak eta entrenatzaileak

DATUA

8
ENTRENATZAILE

dira Sarako Urtxintxak
elkartean, 70 jokalariak

zuzentzeko.
Guztiek musutruk egiten

dute euren lana.

ARGAZKIA: JEAN POUYET
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Anais Gorosurreta, 12 urtez
azpikoen taldekoarduradunak
Marina Goienetxe eta Elodie
Garat dira, 15 urtez azpikoena
ChristophePetit, 18urtezazpi-
koena Marion Iramuno eta se-
niorren taldeko entrenatzailea
Txomin Bereau da.

Aurrekontu ttikiarekinegiten
du egunerokoa Sarako Urtxin-
txak elkarteak. Eta hori finan-
tzatzeko udan hainbat ekitaldi
antolatzen dituzte: erromeria,
indar jokoak edota kantaldiak.
Urtean zehar egutegi bat ere
kaleratzendute, baita pastizak
saldu ere. Hala ere, «jokalari
eta bulegoko kideen lizentzie-
kin sartzen da diru gehien»,
azaldu digute Guerendiain eta
Garatek.

DENBORALDI BERRIA
20urteakbeharbezalaospa-

tzeko uztailaren 27a aukeratu

zueneskubaloielkarteak.Egun
berezia izanzenoraingoeta le-
hengo jokalarien artean esku-
baloi partidak ikusteko aukera
izan baitzen, baita jokalarien
aitak jokoan ikusteko modua
ere.Eta ilunabarrean150 lagun
elkartuzirenpaella jatera.Egu-
naren erantzunarekin «biziki
kontent» gelditu zen bulego
berria.

Ospakizunak alde batera
utzita, denboraldi berriari be-
gira jarriakdiraorain jokalariak
eta entrenatzaileak. Seniorrak
eta18urtezbeheitikoakabuztu-
an hasi ziren entrenatzen eta
gainerakoek hilabete honetan
hasiko dituzte entrenamendu-
ak. Seniorrak astean bi aldiz
entrenatzen dute, asteazken
eta ortziral gauetan. Bertze
guztiakasteanbehinbiltzendi-
ra11,13eta15urtezazpikoak
asteazkenetan, eta eskubaloi
eskolaeta18urtezbeheitikoak
ortziraletan. Ttiki-ttikitatik jar-
tzendiraneskakeskubaloiare-
kin harremanetan. Eskolan es-
kubaloia deskubritzea dute
helburu, jokoaren bitartez. Le-
hen pausoak eman eta legeak
ikasten dituzte neska ttikiek.
Eta hortik aitzinera poliki-poli-
ki kirola gehiago ezagutu eta
goiti egiten dute.

Joan den urteko denboral-
dia ona izan zen talde guztien-
tzat.Aregehiago,15urtezazpi-
koak eta seniorrak euren mul-
tzoan finalerdietaraailegatuzi-
ren, nahiz eta gero galdu. Sa-
soi berriari begira, berriz, «tal-
de bakoitzaren helburua txa-
pelketan ahal bezain urrutien
joatea izanen da eta zergatik
ez, final bat irabaztea ere bai»,
adierazidiguteGuerendiaineta
Garatek. Hala bada, 20 urteko
ibilbidea garaipen batekin bo-
robilduko dute denboraldi ho-
nen hondarrean.

ARGAZKIAK: JOANA GUERENDIAINEK UTZITAKOAK

11 urtez beheitikoen taldea.

13 urtez beheitikoen taldea.

15 urtez beheitikoen taldea.

18 urtez beheitikoen taldea.

Seniorren taldea.Eskubaloi eskolako neskak.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Seme-alabak ikastetxerako bidean lagundu
ondotik, solfeo, judo, txistu eta pilotan ma-
trikulatu ditut. Emazteak aerobiken izena

eman behar duela eta zergatik ez naizen ingelera
ikasten hasten galdegin dit. Ezetz diot, Munduko
garagardo latakkolekzioaren lehen faszikuloarekin
batera oparitzen duten Bavarian Ale dastatzeko
jertsea itxiz. Nork dio oraindik udan gaudela?

Udan omen gaude oraindik

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.09.04 / TTIPI-TTAPA 357 zbk.

Ahate jokoa, Sarako plazan oraindik bizirik dagoen ohituraz
Erdi Aroko testuetan, ahate jokoa gure inguruko hainbat lekutan egiten zena-
ren testigantza aurki genezake. Gaurko egunean herri guttitan ospatzen da.
Saran etenik gabe atxiki da aspaldiko urteetan. Manu Fagoaga saratarrak due-
la 10 urte zioenez, «Saran ez da sekulan gelditu, lehenago Animainian egiten
zen, Istilarte inguruan, bigarren gerla arte. Gero Lehenbiskain ere egin zuten
denbora batez, eta ondotik Ihalarren izan zen, nik han ezagutu dut, hortxe bortz
edo sei urtez egin zuten. Eta azkenean Sarako plazan hasi ziren egiten duela
bederen hogohi bat urte».

Uda akitzen ari da. Batzuk konten eta bertze
batzuk triste egonen dira. Orain errehabili-
tazio garaia hasten da edota gainbeheraren

akabera baieztatu. Izan ere, kirofano baten gisan
har daiteke uda. Gaixorik dagoen baten operazio
gisa. Kirofanoan sartzea irteera operazioa litzate-
ke,hasmenta.Kirofano-
tik ateratzeko momen-
tua berriz itzulera ope-
razioa. Tartean oporrak,
sendatzealdiaedoeba-
kuntza momentua, ga-
itz guztiak osatzeko ba-
lioduenebakuntza.Edo-
tagaitzagibelatbotaezin
daitekeen gaixotasun
larria dela baieztatzeko
garaia, izan ere opor
guztiak ez dira guztiz betegarriak izaten eta eba-
kuntzaguztiekezdituzteemaitzapositiboakuzten.
Orduan, oporrak itogarriak eta gaitzak sendaezin
bilakatzen dira. Zuek errehabilitatzen ala itotzen
ari zarete?

Uda-kirofanoa

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Fernando ETXEGARAI
Koxkor biltze txapeldun

Azkeneko bi urteetan
azpitxapeldun izan on-
dotik, berriz ere Euskal
Herrikokoxkorbiltzetxa-
pelketa irabazi du La-
rraintzarren, zortziga-
rren aldiz. Nafarroakoa
ere irabazi zuen.

Thierry ALBIDE
Gorramundi erakusketa bitxia

ArtistaelizondarrakGo-
rramundi izeneko insta-
lazioa inauguratu zuen
abuztuaren 10ean Go-
rramendiko zaintzako
etxolan. Irailaren 7a
bitarte egonen da ikus-
gai erakusketa berezia.

Luis Mari RETEGI
Berako bestetan omendua

Iaz Kirol Merituaren Zi-
larrezko Domina eman
zionNafarroakoGober-
nuak eta aurtenBerako
Udalaren,GureTxokoa-
ren eta Bortziriak pilota
eskolarenomenaldia ja-
so du bestetan.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

«Kirofanoan sartzea
irteera operazioa
litzateke,
hasmenta.
Kirofanotik
ateratzeko
momentua berriz
itzulera operazioa»
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Facebook gisako giza-sareen garaian, face to fa-
ce edoaurpegietara begiratzekobeldur gara, eta
nahiago dugu zrmdz? idatzi, aspaldiko lagunari

ongietorri-besarkada eman baino. Ahaztuz norbere
egoaren harrokeria, ez ote gara umiltasunez elkarren-
gana begiraden eta keinuen bidez hurbiltzeko gai?
Zer gertatzen zaigu? Informazio anitzaren garaiotan,
komunikatzen ahazten ari zaigula iruditzen zait, eta
komunikazioa baino, nahiago dugula milioika infor-
mazio eta dibertimendu arin jaso. XXI. mendea infor-
mazioaren aroa da, bai, baina ahaztu zaigu postontzi
betea goizero irekitzearen zirrara postariari egunonak
eman ondoren. Ahanzturaren amildegira jaurti dugu
lagun minaren eta maite gaituen ororen ahotsa, letra
idatzi elektronikoaren mesedetan.
Inkomunikazioaren truke, kobertura-uhinen bila ga-
biltza uneoro zoratu beharrean eta norberaren bakar-
dadearen zuloan hondoratzen gara, jendez inguratu-
rik egon arren. Informazioaren eta inkomunikazioaren
garaiotan, duela zazpi urte lagun min poeta big batek
smsbidez idatzi zidanaoro-
itzen dut orain bihotzez:
itzul gaitezen gure arbaso-
engaraira,mobilikgabeau-
rrezaurremaiteminduenhi-
tzordua jarriz.
XXI.mendean, informazioa-
ren eta inkomunikazioaren
gizartean, nik oraindik es-
kutitz pertsonalak idazten
eta igortzen ditut, nahiz eta
erantzun bakan batzuk ja-
so era berean. Egunerobe-
giratzen dut postontzian,
eta irekitzenduteskutitzbat
aurkitzeko itxaropenez. Na-
hiago dut telefono-dei bat egin maite dudan pertso-
na nola dagoen sentitzeko haren ahotsean.
Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Yahoo… what’s
app? Zer gertatzen da? Informazio anitzaren bide as-
ko dago, eta ni galtzen naiz, gaizki-ulertuak sortzen
baitira ahotsa entzuten ez delako eta soilik mxzprrd
gisakoak dezifratu behar ditugulako. Basoaren erdi-
an ene bihotzaren alde iluna argitzen didan maitea
aurkitzen dut GPSrik gabe. Oihanaren erdian, natura-
renbihotzean, ez dut koberturarik aurkitzen, baina ko-
nektaturik nago bizidun eta zentzu guztiekin, armonia
bizian animaliekin eta landareekin, eta ama naiz erdi-
tu gabe ere, oso-osorik.
Zer gertatzen zaigu, irakurle? Entzun dezagun biho-
tzak esaten diguna eta ez gizarteko arauek; izan ere,
munduan dagoen gauzarik sakratuena BIHOTZA bai-
ta, arrazoirik gabe ere sentitzea denok goazela mai-
tasunaren ibai berean itsasorantz. Gainerako guztia
arinkeria eta hutsala da, gainerako etiketak eta muga
guztiak hutsalak dira.

WhatsApp? What’s up?
Zer gertatzen da gure gizartean?
Ainara MAIA URROTZ

Kolaborazioak

«Inkomunikazioaren
truke, kobertura-
uhinen bila gabiltza
uneoro zoratu
beharrean eta
norberaren
bakardadearen
zuloan hondoratzen
gara, jendez
inguraturik egon
arren»

Zugarramurdiko sorginek desagerrarazi al zuten
Elizondoko plazako kioskoa? Baztango arra-
tsalde sargori hartan, beroarekin lehertu, eta

harriari gaitzen bat sartuta hondatu ote zen pixkana?
Urakanen batek eraman ote zuen gauez? Eta, hala
bada, saiatu al dira hura bilatzen ingurumarietan?
Udal gobernua saiatu al da igarle jakintsuren bate-
kin egoten, kioskoa non ote den jakiteko? Gaztiga-
tu al die Foruzaingoari etaGuardia Zibilari nondik no-
ra desagertu denkioskoa?Herritar batzuekdioteBe-
lateko zeru gainean dirdira bitxiak ikusi zituztela, zor-
tzi minutu bederen iraun zutela eta orduantxe gerta-
tu zela kontu izugarri hura, segur aski ere objektu he-
galari ezezagunen bat zela medio. Delako espazio-
ko zer horiek eraman ote zuten gure kioskoa, gala-
xian Baztan berria eratzeko? Eta, horrela gertatu ze-
lako hipotesirik baldin bada, armadarengana jo du
inork horrelako gertakizunez okupatzen den sailak
iker dezan? Arraioa, badaki inork zer gertatu den Eli-
zondoko plazako kioskoarekin?
Gatozen epaile kontuetara: Elizondoko Foruen pla-
za berritzeko ideien lehiaketan puntu gehien atera
zuenak (LurraBZT, 72,85puntu) kioskoaplazanuzte-
ko asmoa agertu zuen, baina beheraxeago ekarrita.
Horretaz landara, platanoarbolabatzukerehor uztea
proposatu zuen,baitaBaztangoharri losakuzteaere,
baina asentua erabat hobetuta. Espedientean zeto-
zenak«proiektuarenbehinbetiko txostenean»kontu-
an hartzea komeni zela idatzi zuen udal arkitektoak.
Bainaailegatuzenzorigaitzekoeguna,2009koabuztua-
ren 28a, eta lehiaketako epaimahaiak zera erabaki
zuen: ideien lehiaketan bigarrena gelditu zena hau-
tatzea proiektua gauzatzeko (Billantzikotik Zortziko-
ra taldea, 69,24 puntu). Aldi horretan, 88,312 puntu
eman zizkioten talde horri, eta hari egokitu zioten la-
na. Kontua zer da: lehiaketako epaimahaiak ez ziela
bi kideri gaztigatu egun inportante horretan hor ego-
teko, baina han behar zuten nahitaez proiektua ba-
loratzeko gainerako kideekin batean. Halabeharra
izanen zen, inondik ere, falta zen horietako bat Eus-
kal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko Nafarroa-
ko ordezkaria izatea eta bertzea Etxeak eta Eraiki-
nak Berritzeko Bulegokoa (ORVE) izatea. Zer zuen
burutan hirigintza zinegotziak 2009ko abuztuaren
akabailan? Nork erabaki zuen epaimahaiko bi arki-
tekto horiek ez zirela beharrezkoak arratsalde har-
tan? Horrelako hanka sartzea ez zen bere hartan gel-
ditu: Iruñeko Administrazio Auzietarako Epaitegian,
balio gabe utzi zuen 3. Salak Elizondoko plazaren
proiektuaren esleipena (ikusi Diario de Noticias
2013/07/21). Nolanahi den, ez dugu esperantzarik
galdu: noiz itzuliko digute guhauren kioskoa eta, or-
dainetan, noiz lekutuko dituzte, behingoan, gasolin-
degiren batetik atera dituzten burdin zati horiek to-
katzen den tokira?

‘Baztan berri bat’ galaxian

Javier QUINTANO IBARRONDO (Elizondo)
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Etxegabetzeak

Patxiku IRISARRI
ELIZAGOIEN (Etxalar)

Etxe-gabetze kasu
ezberdin asko daude.
Alokairuan bizi dena eta
ezinordainduzdabilena,
bigarren etxearengabe-
tzearen ondorioz lehen-
dabizikoa eta oinarrizko
eskubidea dena galtze-
koarriskuanduena(aba-
lagisaizateagatik),enpre-
sa muntatu eta etxea
abalabezala izandagal-
tzekoarriskuaduena,bai-
ta bere oinarrizko etxea
galtzekotesiturandagoe-
neraino (kasugehienak).
Beraz,etxe-gabetzeguz-
tiak ezdira berdinak, eta
aldi honetan azkeneko
kasuanzentratukogara.

Errealitatehaueknor-
banako kasuetan ema-
ten dira. Eta norbanako
hauentzako oso proze-
sutraumatikoakdira.Bai-
nanorbanakoenkasuak
badira ere, izaera kolek-
tiboadute.Oinarrizkoes-
kubide baten gainean
ematendenurraketade-
lako eta eskubide hau
bermatzekopolitikaere-
du zehatz baten ondo-
rioadelako.Hauda,izae-
ra kolektiboa duen ara-
zo politikoa dago.

Etxearen mailegua
ezinordaintzearenondo-
rioz etxe-gabetuak izan
behar diren pertsonen-
dakoosoprozesugogo-
rraetabortitzada.Euren
bizitzaproiektuosoaza-
lantzan eta kolokan jar-
tzen dien egoera baten
aurrean aurkitzen baiti-
ra.Sarritan, jendartearen
epaiketa sozialaren au-
keraren ondorioz lotsa
sentitzerainoheltzendire-
larik.Estigmatizatua iza-

tearenbeldur izanohidi-
ra. Eta gehienbat, baka-
rrik. Munduak bizkarra
eman izan balie bezala.

Ondorioz, prozesu
hau isilpean eramaten
dute. ‘Armairua’ izenare-
kinezagunadenefektua.
Ezdutelaguntzaeskatze-
kojoerarik (ezdakitenon
eskatu dezaketen ere),
eta egiten dutenerako,
kasu gehienetan etxe-
gabetzearen prozesua-
ren azken faseetan da.

Hauhorrela dela jaki-
nik, osoargi eduki behar
duguarazokolektiboba-
tenaurreanbagaudeere,
egoera oso konplexuak
diren norbanakoen ka-
suakdirela.Beraz, lehen-
tasun nagusia pertsona
haueklaguntzeaizanbe-
har du, etengabe euren
borondateaerrespetatuz
eta bide osoan zehar
pertsonamailanzainduz
eta babestuz.

Etxe-gabetuak izan-
godirenpertsonak,sub-
jektuaktiboizatekobeh-
arra ere azpimarratu be-
hardugu.Eurenegoera-
renaurkakoborrokanak-
tibistabilakatubehardu-
te.Arazoarenkonponbi-
dearenparte.Kaltetueta-
ko pertsonen inplikazio-
tik soilik aurre egin bai-
takiokeetxe-gabetzeba-
ti.

Etaartikuluhauzerta-
rako?Baztan-Bertizara-
na-Malerreka-Bortzirie-
tan ez dagoelakoz etxe-
kaleratzeenaurkakopla-
taformarik. Iruñerakobi-
dea hartu behar dugu,
baina ziur nago bada-
goela jende kontzien-
tziatuazonaldeanetazer-
bait antolatzen ahal du-
gula denen artean, kal-
tetuetakopertsonen ak-
tibismotik abiatuta.

Kontzertu bere-
zia Etxalarren

Etxalartar batzuk

Abuztuaren9azen.Ez
dakiguinoizorganokon-
tzerturik egin den Etxa-
larkoelizan.Organoaza-
harberritzeazelebratube-
harrakeskainizuenaitza-
kia eta aukera. Organo
irakasle eta kontzertu
emailedenJoxeBenan-
tzi Bilbaok egin zuen or-
gano-jotzaile lana.

Bigauzaaipatukoge-
nituzke, guretzat ezus-
tekoakizanzirenak,ezus-
tekoaketapozgarriakbi-
ak. Bat, jendearen parte
hartzea, ia bete baitzen
eliza. Herritarrez eta in-
gurukoherrietakojendez.
Bigarrena, organoak
agertuzigunberebarne-
an daukan musika tres-
narenaberastasuna,eta
bata bertzearekin elkar-
tzeanlortzendituenhain-
bat eta hainbat soinu
ezberdingozagarri,orga-
no jotzaileari esker, nos-
ki.Horrelakotresnaongi
zaintzea merezi duela
erakutsi zigun kontzertu
horrek.Etorrizirenek,mu-
sikaz gozatzeaz gain,
kontzertuaren gastua
hornitzekoeskuzabalta-
suna ere erakutsi zuten.
Zorionak denoi.

Bazterketa bat
dela ikusten ez
dugunean

Elurre IRIARTE BAÑEZ

Uda akitzen ari den
hontanbestaz-bestaibil-
tzeko aukera izan dugu
etahauetanemakumeen

eskubideakurratuakiza-
tendirelaikustekoerebai.
Gauzakaldatzenaribadi-
ra ere bestak nekez dira
parekideak. Denak kon-
formegaude jarrerabaz-
tertzaileak gaitzetsi be-
harditugulaetagertatzen
direnbidegabekeriaksa-
latu. Etxean edo hurbil
pasatzenzaigunean,be-
rriz,zalantzaksortzendi-
ra: erasotzaileak ezagu-
nak direlakotz, matxis-
moa kulturan eta norba-
nakoan errotua dugula-
kotz,presiosozialasobe-
rahandiaegiten zaigula-
kotz… eta ondorioz hau
denaonartzeasoberazai-
la egiten zaigu.Horrega-
tik eraso anitz salatu ga-
begelditzendira,bazter-
ketabultzatzendaetain-
darkeriahanditu.Ezindu-
guhorrenkonplizeakizan.
Nik soirik ez dut nahi.

Hurbiletik bizitako
egoera batek lerro hau-
ek idatzeratbulkatunau.
Baztango Mutildantzari-
ak taldea sortu eta ber-
tze edozein talde beza-
latratatudutebaiBaztan-
darren Biltzarra taldeak
nola Elizondoko herriko
arduradunek.

Baztandarren Biltza-
rrak bestarako atera zu-
en aldizkarian bere his-
torian zehar izan diren
gorabeherak eta ga-
tazkak idatziak utzi nahi
izan ditu gerorako. Mu-
tildantzen inguruan be-
rrizegitenduenaipamen
bakarraneskek1980.ur-
teanlehenaldizpartehar-
tu zutela da. Ez du aipa-
tzen Baztandarren Bil-
tzarrak Mutildantzak ez
egitea erabaki zuen ur-
tea,edohausnarketaba-
tenondotikbereprogra-
man berriz sartzea era-
baki zuenurtea, plazarik

jendetsuena lortuz. Aur-
tenmutildantzetanema-
kumearenpartehartzea-
renaldeegindakotestua
aldizkaritikkanpoutzidu-
te, Baztango Mutildan-
tzariak talde diskrimi-
natzailearen testu baten
ondoanjartzeaonartuez
delakotz.

Elizondonberrizazke-
neko urteetan hartutako
erabaki garrantzitsuen
ondotiknireustezatzera-
pauso bat egin dumaila
berean paratu nahi izan
dituelakozBaztangoMu-
tildantzariak taldea eta
PlazaraDantzaraherrieki-
mena.Bestetakoprogra-
makoaitzinsolaseanPla-
zara Dantzara ekimenak
ekarriduenjarreraetago-
goa eskertzen dute,
baztertzaileetaerasotzai-
leadentaldehorriesker-
tzen zaien modu berbe-
rean.Moduhonetandis-
kriminazioari zilegitasu-
na ematen zaio.

Mutildantzakplazako
dantzakdira etaemaku-
meak sartzeagatik ba-
tzukezdutedantzatuna-
hi. Aukera bat da, bere
ondorioekin.Onartezina
dena da hori bulkatzen
duentaldebatnormalta-
sunezhartzea:mutildan-
tza herrikoiekiko boiko-
tera animatzen duena,
emakumeen partehar-
tzearenkontrakokanpai-
naegitenduena, etado-
trinamenduaegitendue-
na. Talde baztertzailea
da, ez ditu emakumeak
dantzan nahi. Hau da
errealitatea! Bidegabe-
kerienetaeskubideurra-
keten aitzinean ezin da
neutrala izan.

Emakumeak Mutil-
dantzetan nahi ez izatea
emakumeakbaztertzea-
ren alde egitea da.

Irakurleak mintzo

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

«Gaur egungo krisi
egoeraren eraginez
gehiago ikertzera era-
maten zaitu eta gai
ezberdinak sortzera,
batez ere udako ikas-
taro bat eman eta
dagoeneko erakuske-
tak egiten ari direne-
taz bereizteko».
«Erran nauten gauza-
rik politena, nere pin-
turak bizitzeko gogoa
ematen duela da,
beharbada ni ere
arrunt baikorra naize-
lako»

Juan Carlos PIKABEA
Margolari lesakarra
D. NOTICIAS 2013.08.08

«Hemen zeudenean,
gure aitak ez zuen
bere arrebaren taber-
nara botila bat ardo
eramatera joan nahi.
‘Nola, gizona eroske-
tak egitera?’, zioen.
Ameriketan, konpre-
sak erosten zizkion
hango supermerka-
tuetan. Bazekien han
normala zela. […]
Artzainak hona etor-
tzean, mentalitate
aurrerakoi hura hona
iritsi eta aurrerapen
sozialak egin ziren».

Laura IGANTZI
Euskal Artzainak Ameriketan
GAUR8 (Gara) 2013.08.10

11 galdera labur

Nor da Rakel Ariztegi?
Oizko andre bat, bi haurren ama.
Nahiko pertsona arrunta naiz.
Zein afizio dituzu?
Musika jo eta entzutea, belar gai-
neaneserita irakurtzeaetapaseo-
an ibiltzea.
Belarriak goxatzeko gomendio-
ren bat?
Euskal musika zalantzarik ga-
be. Garai bateko abeslariak
eta trikitixaditutgustokoen.
Belar gainean liburua har-
tuta lasaitzea helburu?
Misteriozko liburuen zalea
naizenez, lasaitu beharre-
an liburuak bukaerara iri-
tsi arte tentsioamantentzen
badu hobe.
Ibilbide bat gomendatu be-
harko bazenigu, zein?
Oitz mendian kokatua da-
goenez hartzen duzun bi-
dea hartuta denak ederrak
dira. Aunitz gustatzen zaizkit
Ituren aldera joaten den
mendi bidea eta ba-
serrien inguruetatik doa-
zenak.
Bestazalea zara?
Baipilabatgustatzenzaiz-
kit . Musika, dantza.. .
sortzendengirohorretango-
zatu egiten dut.

Zerk bihurtzen ditu berezi Oizko
bestak?
Batez ere, herritik urrun bizi diren
herritar eta senideak elkartzeko
egunak izateak. Mahaiaren buel-
tan sortzen den giro hori da nire-
tzat bereziena.
Oizko bestetatik gehien gusta-
tzen zaizun ekitaldia?

Egunez, umeen laxoa parti-
dak eta esku pilotakoak.
Etagauetaegunez,dan-
tzak eta musika.
Eguneko bestazalea
edo gautxoria zara?
Gautxoria naiz baina
egunezereezduthu-
tsik egiten. Dene-
ta ra moldatzen
gara.
Nola ikustendu-
zu etorkizuna?
Nah i ko i l una
ikusten dut, bai-
na gerrek ez du-
teehunurte irau-
ten eta pentsa-

tzen dut pixkana-
ka egoera aldatuko
dela.
Amets bat?
Egoera zaila bizi du-
tenek arnas hartze-
ko aukera izatea.

� Rakel ARIZTEGI � Oizko Martiornea landa-etxeko jabea
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AZPIEGITURAK � UZTAILAREN 25EAN

Bidasoko Bide Berdean Alkaiagako
lur azpiko pasabidea zabaldu dute

GIZARTEA

Irailean
bukatuko ditu
lanak Bertizko
Partzuergoak

TTIPI-TTAPA
Bertizko Turismo

Partzuergoamaiatzean
hasi zen bide berdean
lanak egiten. Horreta-
rako 2009an lortu zuen
dirulaguntza Europatik
FEDER(POCTEFA) fon-
doetatik eta Nafarroa-
ko Gobernuko Turismo
Sailetik. Irailean buka-
tuko dira lanak, baina
uztailaren 25ean, zati-
rik zailena eta garestie-
na, Alkaiagako lur azpi-
kopasabidea irekidute.

Egin diren lanen ar-
tean inportanteena da
121-A errepidearen
azpikopasabidea.Ber-
tze lanak ere izan dira:
tuneletan argia jartzea,
Legasako lur erorketa
jasotzea, zolako zuloak
konpontzea, Igantzinbi-
deadesbideratzeaerre-
ka aldera, Alkaiagan e-
rrepidetik sartu ordez,
bide bat ireki da erre-
karen ertzean eta par-
king bat egokitu da En-

darlatsan. Izan ere,
kotxeakezsartzekosa-
rrerabatzuk ixtea aurri-
kustenda.Oraindiksei-
nalizazioosoa,zerraku-
raketaatakabatzuk jar-
tzeafaltada. Iraileanbu-
katuko dira lanak, bai-
na Santiago egunean,
oinezko pasabidea bu-
katuta zegoenez, ireki
egin zuen Partzuergo-
ak jendeak probestu
ahal izateko. Bide Ber-
dearen erabiltzaileek
gustora erabili dute pa-
sabidea udan.

BIDE BERDEAREN
ARAUTEGIA

Bertze aldetik Ber-
tizkoTurismoPartzuer-
goak Bidasoko Bide
Berdearen arautegia
landu du. Ekainaren 26
eta Uztailaren 18an
egindakobatzaroroko-
rretan zirriborroa azter-
tuzen,baitaeztabaida-
tu eta onartu ere eta
orain ibilbideko udale-
tara bidaliko da behin
behinikoonarpenerako
eta publikoki erakuste-
ko,baitaalegazioakaur-

kezteko epe bat ireki-
tzeko. Arau batzuk iaz
PSISarekinbateraonar-
tu ziren eta dagoeneko
indarreandaude.Oina-
rrizko arauak dira oi-
nezkoa dela bide ber-
dea baina derrigorrez
kotxezpasatubehardi-
renei (auzokideak eta
zerbitzuak) errespetatu
behar zaiela. Txakurrak
lotutaeramanbehardi-
rela eta abiadura ordu-
ko 20 kilometrokoa de-
la dira neurri inportan-
tenetarikoak.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Bide Berdea N-121-A errepide azpitik pasatzen da orain Alkaiagan.

BERTIZ

Añeriko lorategia
berreskuratzeko
lanak aurten
akituko dituzte

TTIPI-TTAPA
Añeriko Lorategian
egiten ari diren lanak
aurten akituko direla
aurrikusi dute, hura
errekuperatu eta Ber-
tizkoNaturParkekobi-
sitariek erabili eta go-
za ahal dezaten dato-
rren urtetik aitzinera.
Horretarako, 2013an
gaizki osatutako edo-
tagaixodaudenzuhai-
tzak mozten segituko
dute, bideak muga-
tzen, lurreko eskaile-
rak konpontzen, eta
heskaiak inausten.
BertizkoParkekoera-
bilerapublikoaridago-
kionez,berrikuntzagi-
sa, ingurumen-bolun-
tariotzaren kontzep-
tua sartu nahi da eta,
horretarako, izan dai-
tezkeen jarduerenpro-
posamen bat eta bo-
luntarioen prestakun-
tza landuko da. Ber-
tzalde, BertizkoNatur
Parkeak gidatutako
ibilbide-zerbitzuenes-
kaintza handituko du
LorategiBotanikoaren
eta Baso Mintegiaren
arteko ibilbide berria
abian jarriz.
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BERA

Astearte eta
ostiraletan
eskainiko da
zerbitzua Lagun
Haundiak
elkartean

TTIPI-TTAPA
Udako geldialdiaren

ondotik, asteartehone-
tan paratu dute berriz
martxanJubilotekazer-
bitzua,BortzirietakoOi-
narrizko Gizarte Zerbi-
tzuak Udalaren lagun-
tzarekinbultzatua.Ekai-
nerabitarte,astearteeta
ortziraletanelkartukodi-
ra Lagun Haundiak el-
kartearen egoitzan,
10:00etatik13:00etara,
Ramoni Ordoki psiko-
logoarekin.

Familiei zainketan la-
guntzea eta mendeko-
tasunaren prebentzioa
lantzeadiraJubiloteka-
ren helburu orokorrak,
eta horretarako astean
bi aldiz bilduta, ariketa
fisikoak (luzaketak,ore-

ka),mentalak (kontzen-
trazioa, harreta, kodifi-
kazioa...) eta sozialak
(ariketak taldean, talde-
ko kide sentitzeko, iso-
lamendutik ateraz...)
eginen dituzte.

Entrenatzaile bila
Gure Txokoatik jaki-

narazidutenez,entrena-
tzaileak eta laguntzai-
leak behar dira kadete,
alebin eta benjaminen
futbol taldeak osatze-
ko. Guraso eta jokalari
ohiei egin diete berezi-
ki deialdia.

Aurrematrikula
Musika Eskolan

Aste honetan, iraila-
ren 2tik 6ra, izanen da
Isidoro Fagoaga Musi-
ka Eskolan aurrematri-
kulazioa egiteko auke-
ra, 09:30etik 13:00eta-
ra bulegoan. Haur eta
helduentzako eskain-
tzak izanendira ikastur-
tehonetanere, solfeoa,
musika-tresnaetaabes-
batzako klaseak.

GIZARTEA � GIZARTE ZERBITZUAK ETA UDALA

Jubilotekak
aste honetan
irekiko ditu
berriz ateak

Giro ederrean Sanesteban bestak
Jesus Alacidek Toki-Ona Bortziriak saskibaloi taldearen izenean botatako txupi-
nazoarekin hasi ziren bestak eta jasangarritasunaren aldeko herri bazkariarekin
eta batukadarekin bukatu. Tartean, San Esteban eguneko dantzak izan ziren. Se-
gurtasunaren legeabetetzenezduelaeta, dantzaetapilota jaialdietanezzenEzte-
gara frontoiko goiko harmaila erabiltzerik izan, ondorioz, Gure Txokoako dantza-
riekbezperako jaialdiaprestatzeko izandako«laguntzaeskasagatik»protestaegin
zutenegunhandian,Udalariagurraukatuz.Udalak,berealdetik, «momentuguztie-
tan bere esku dagoena emateko prest» agertu zela adierazi du. Luis Mari Retegi-
ri, 26 urtez pilota irakaslea izandenari omenaldia egin zioten, pilota jaialdian. Aipa-
tzekoa da berriz ere migattuak ibili direla Herriko Etxeko Plazan, joan den urteko
geldialdiaren ondotik eta kantuak eta dantzak, noiznahi eta nonahi.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ekitaldi andana Agerrako bestetan
Kirola etabestabateratuz, bestaederrakospatudituzte aurtenereAgerrakoauzo-
tarrek. Urtero egiten duten zozketako zenbaki sarituen berri ere eman dute: 1. sa-
ria: 0440 (Begoña janari-dendan saldua), 2. saria: 0544 ( Beti Jai ostatuan saldua),
3. saria: 1.674 (Agustin Zozaiak saldua).
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GIZARTEA � EKAINERAKO INAUGURATU NAHI ZEN

Kultur Etxea
udazken hasieran
ireki gogo dute
HM enpresare-
kin zuen kontra-
tua eten du
Udalak eta falta
diren lanen
lizitazioa egin
du orain

Aitor AROTZENA
Behin eta berriz bal-

dintzak bete ez dituela-
koan,HMCompañíaGe-
neral de Construcción
enpresak Kultur Etxea
eraikitzekozuenkontra-
tua etetea erabaki du
Udalak. Berez, Kultur
Etxea udarako inaugu-
ratzea espero zen, bai-
naegitekofaltadirengau-
zapixarraketaazkenxe-
hetasunakeginda,udaz-
ken hasieran irekiko de-
la espero da.

Xeberiano Txopere-
na udal zinegotziak ai-
patudigunez,«lanen%2
edo falta da egiteko eta
gero,betigelditzendiren
azkenerremateak,gaiz-

ki egindako gauza ba-
tzukmoldatu,bainaden-
bora kentzen dutenak».

HMk dituen arazoak
medio, administradore
konkurtsal bat dago
orain enpresaren kargu.
Udalak,kontratuaetete-
az gain, enpresak jarri-
takoabalaexekutatudu,
eta falta diren lan horiek
bere garaian enpresak
jarritako diru horretatik
ordainduko ditu. Horre-
tarako, falta diren lanen
lizitazioaegindueta irai-
laren bukaera alderako
edo urri hasieran lanak
bukatzeaetaKulturEtxea
irekitzea espero dute.

Gas azterketetan
iruzurrak

Gasaren azterketa
faltsuak egiten ari direla
ohartarazi du Udalak.
Etxe edo baserrietara
joaten dira gas azterke-
taeginbehardutelaerra-
nez, baina baimenik ga-
be. Ez da azterketa ofi-
ziala baina jendeari
kobratu egiten diote.

IRAILAREN 13TIK 15ERA

Ibarrako nesken eta Sunbillako mutilen arteko probaren
errebantxa eginen da Bittiriko bestetan
Aurtenere,ekitaldizbetetadatoz irai-
laren13tik15eraospatukodirenBitti-
riko bestak. Egitarautik aipagarriena
larunbatarekineginendengiza-proba
desafioada,neskaketamutilakelka-
rren kontra ariko dira.

ORTZIRALA, IRAILAK 13
• 20:00etan patata tortila txapelketa.
• 21:00etan txupinazoa eta kalejira.
•21:30eanTxoooootx!Berenduafaria.
• 23:00etatik aitzinera DJ besta.

LARUNBATA, IRAILAK 14
• 10:00etan diana txistulariekin.
• 12:00etan desafioa Bittiriako pla-
zan.Gipuzkoakotxapeldunakdiren

Ibarrako zortzi neskak 500 kiloko
harriari tirakaetaSunbillakoseimu-
til 600 kilokoarekin.

• 14:30ean bazkaria bertsolariekin.
Bazkarirakotxartelakaitzinetikerosi-
ta 12 eurotan, bertzela 15 eurotan.

• 17:00etan herri olinpiadak: Gazte
Asanbladakadinguztietakojendea-
rentzat antolatutako jolasak.

• 18:30ean apar besta.
• 19:30ean berbena.
• 23:00etan berbena

IGANDEA, IRAILAK 15
• 11:00etan haurrentzako jokoak.
• 17:30ean haurrentzako ikuskizuna.
• 18:30ean trikitixa jaialdia.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udalekuetan gustora ibili dira 39 neska-mutiko
3 eta 12 urte bitarteko 39 neska-mutikok parte hartu dute aurtengo udalekuetan.
Adinaren arabera, bi taldetan banatuta ibili dira. Maite Iturria, Olaia Matxikote eta
Amaia Telletxea izan dira Haur Hezkuntzako taldean begirale eta Garazi Conde
eta Itxaso Etxabide Lehen Hezkuntzakoekin aritu dira. Eguraldi ona izan dutenez,
ekintza gehienak kanpoan egin dituzte eta erran digutenez, ederki pasatu dute.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Kultur Etxeko lanak geldi egon dira uda partean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolako laguntza jaso dute zortzi neska-mutikok abuztuan
Elkarrizanboluntariotaldearenekimenez,zortzineska-mutikokeskolakolaguntza
jasoduteabuztuan,AinhoaAzkarraga irakasledutela.Honenharira,Bortzirietako
GizarteZerbitzuetatiketaElkarrizantaldetikadierazidute,urtekoekintzekinsegitu
nahi dutela: eskolako laguntza eskainiz udan, ikasturtean zehar helduentzako
alfabetatze klaseak, etxera, zahar etxe edo ospitalera joateko laguntza urte oso-
an... Interesa duenak 948 635036ra deitu edo ssb@lesaka.net-era idatz dezake.
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Guztira 21
ehiza postu
aterako dira
enkantera

Irune eta Itsaso

Uso postuen enkan-
tealarunbathonetanegi-
nen da Herriko Etxeko
batzar-aretoan, 12:00-
etan. Garestienetatik
(3.205 euro) merkeene-
tara (900 euro), guztira
21 ehiza postu aterako
diraenkantera.Joanden
urtean, 40.489 euro +
BEZ bildu zituen herriak
Iarmendiko uso pos-
tuen enkantetik.

Urritzokietako
bestak

Irailaren 14tik 16ra
bestakospatukodituzte
Urritzokietan. Irailaren
14an, 11:00etan txupi-
nazoabotakoduteSain-
duneko zubian eta on-
dotik kalejira eginen du-
te ermitara. 11:30ean
meza izanen da Santa
Krutz ermitan eta ondo-
tik auzotarrek eskainita-
ko hamaiketakoa.
18:00etan txokolatada
eskainiko dute Saindu-
neko zubian hurbiltzen
direnguztientzat.20:30-
ean zingar jatea eginen
dute auzotarrek zubian.

Irailaren15ean, igan-
dea,11:30eanmezana-
gusia izanendaermitan.

12:30ean trikitilariek ka-
lejiran auzoa zeharkatu-
ko dute. 14:00etan
Asauarentxanda izanen
da eta ondotik mus eta
partxis txapelketa joka-
tuko dira. 17:30ean jo-
koak hasiko dira: laster-
ka bi lagun elkarri han-
kak lotuta, zartagin jaur-
tiketa eta zaku lasterke-
ta. 18:30ean erromeria
izanen da eta 20:30ean
afaria.Trikitilariekafalon-
doa alaituko dute.

Irailaren 16an, azke-
nik, 09:00etan gosaria
eginen dute antolatzai-
leek.Karpadesmuntatu
etazubi ingurua txukun-
duko dute bestari aka-
bera emateko.

14ko afar i ra edo
15ekobazkarirajoanna-
hi duenak 948 635134
edo948635110eradei-
tu behar du irailaren 10a
baino lehen.

Ttipi-Ttapatik
zuzenketa

Aitzineko alean, Lu-
rrizti Ederreko bidearen
lanen berri agertu zen,
baina obraren gastuan
eta ordaintzaileen arte-
anakatsaeginzuenTTI-
PI-TTAPAk. Denetara
22.238eurogostadaeta
auzotarrek%8ordaindu
dute, egur loteen jabe-
ek %23,33 eta gainera-
koa Udalaren eta Nafa-
rroakoGobernuaren ar-
tean.

Zerbitzu berria
Herrian masajeak

ematen dituen neska ti-

tuluduna dago, Mireia
Malaxetxebarria. Bi au-
keraeskaintzenditu;ma-

saje deskontrakturan-
teak eta masaje erlaxa-
garriak.

GIZARTEA � EHIZA SASOIA PRESTATZEN

Uso postuen
enkantea larunbat
honetan eginen da

ETXALAR

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Larraburuko urteko ateraldia
Abuztuaren 24an Larraburua jubilatuen elkarteko 44 lagun joan ziren Añanako
gatzokira. Goizean bisita gidatua egin zuten eta ondotik Guardia bisitatu zuten.
Bertan bazkaldu eta tren txu-txuan herria ezagutu zuten. Ilunabarrean Iratxe bo-
degako ardo iturria ikusi eta herrira bueltatu ziren.

ARGAZKIAK: MATTIN ZELAIETA, JAIONE IRIGOIEN, JABIER IRIARTE

Andremariak
Giro ederrean joan dira aurtengo Andremariak. Eguraldi ederra lagun jende anda-
na hurbildu zen ekintza desberdinak ikustera. Batzuk aipatzekotan bezperako he-
rri afaria, herriko gazteen arteko kirol desafioa, AndreMari eguneko dantza saioa,
herriko musikarien saioa eta Asaua izanen genituzke.
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ARANTZA

Larretxea,
Olasagasti eta
Unai Bertizek
erakustaldia
eskainiko dute

Nerea ALTZURI
Ballekasko bestak

uztailean eta Amabirji-
naketaArantzaRockos-
pakizuna abuztuan iga-
roziren.Irailekolehenda-
biziko larunbata izanik,
irailaren 7a begibistan
dugu.Eguzkialdekobes-
tak prest dira eta aurten
ere, auzotarrek ez dute
nolanahiko egitaraua
prestatu. 12:00etan, al-
txaferoabotakoduteXa-
bier Lejarreta eta Asier
Azpirozbertsolariakber-
tandirela.Auzoko trikiti-
lariekeremomentuaalai-
tuko dute. 13:00etan,
herri kirol probak izanen
dira: Donato Larretxea
etaJoxeMariOlasagas-
ti aizkolarien saioa, eta
UnaiBertizharrijasotzai-
learen erakustaldia.

14:00etan, bazkari
ederra eginen dute eta
18:30ean SalbadorMa-
dariagaakordeoilariare-
kindantzaldia izanenda.
Ilunabarrean pintxo ja-
tea eginen dute eta
gauerdian berriz, kan-
tzontzilo,kuleroetatanga
lasterketa eginen da.

Arantza Rock-eko
sarituak

Abuztuaren 24an,
GazteAsanbladakanto-
latuta,ArantzaRockjaial-
diaren 18. edizioa egin
zen.Jendeaunitzhurbil-

du zen herrira eta giro
ederra izan zen. Anto-
latzaileakarront kontent
gelditu dira emaitzare-
kin.Kaskezur,Gibelurdi-
nek, Kop, Xutik eta Dj
Elepuntok goizeko ordu
ttikiak arte saio ederra
eskaini zuten.

Boletoenzozketaere
egin zen. Lehenengo
biakherriangelditu dira:
lehenbiziko saria, 0945
zenbakidun boletoa
Arantxa Elizondok zuen
eta Euskal Herriko lan-
da-etxe batean bi lagu-
nentzako egonaldia be-
rari tokatuzaio.Bigarren
saria, Elgorriagako bai-
nuetxeanbi lagunentza-
kosarrerak,JoxeJabier
Mitxelenari egokitu zaio
1566 zenbakiarekin. Hi-
rugarrenzenbakia,Ater-
pean bi lagunentzeko
afariaridagokiona,1421
da,etalerrohauekidazte-
rakoan behintzat ez da
jaberik atera. Norbaitek
boleto hori izanez gero,
aski du Gazte Asanbla-
dako norbaiti abisu
ematea.

Behikaka.com-eko
boletoak

Aurten, bortzgarren
urtez, Xorroxin Irratiak
Behikaka.com zozketa
egin zuen uztailaren
27an.Hirusariederzoz-
ketatzen ziren boletoak
salduzirenherrian,esko-
lako mendeurreneko
bestanetaAterpean.Tar-
te honetan, herrian sari-
rik izan ote den edo ez
adierazikonuelazinaegin
nienboletoakerosizituz-
tenhainbati.Hirusaridu-

nak atera dira. Herrian
saldutakoboletoetanez
dagosaririk…Beraz,hu-
rrengorako ea suerterik
izatenden.Nolanahiere,
milaeskerboletoakero-
si dituzuen guztiei!

OSPAKIZUNAK � AUZOKO BESTAK

Eguzkialdeko
auzotarrek besta
eguna prestatu
dute larunbaterako

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI

Giro ederrean joan dira bestak
Juanita Larralde eta Isabel Danboriena irakasleek botatako txupinazoarekin hasi
ziren aurtengo bestak. Hortik aitzinera lau egunez giro ederra nagusitu zen, eta
ArantzaRockekinborobilduzenguztia.Bestetanetorrizirenbisitariberezienartean,
Jexus Mari eta Maixus aipatzekoak dira, Marta Iturriak egindako erraldoiak. Ha-
rrera beroa egin zitzaien.Gainerakoan, besta politak eta partehartzaileak izandira.



HERRIZ HERRI | 15
ttipi-ttapa | 597 zk.

2013.09.05

GIZARTEA

ARTZAIN EGUNA � NAFARROA MAILAKO LEHIAKETA

Antonio Alustiza aresoarra nagusi
Artzain Zakur Txapelketan
Lehen eta
bigarren
postuak
eskuratu ditu

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Artzain

ZakurTxapelketaren46.
edizioa jokatuzenabuz-
tuaren26anUharteAra-
kilen eta Antonio Alusti-
zaaresoarraberriznagu-
situ zen, aldi honetan,
Batzakurrarekin.Ezhori
bakarrik, bigarren pos-
tuaereberetzat izanzen,
Jai zakurrarekin.

Bortz artzain aritu zi-
renlehianzortzizakurre-
kin, eta tartean ziren es-
kualdekoak: Antonio
Alustiza aresoarra Bat
etaJaizakurrekin,Pedro
Ansa aranoarra Alai za-
kurrarekin, Oronoz-Mu-
gairikoJorgeOteizaAze-
ri eta Arakil zakurrekin

eta Joxe Mari Ixtilart
amaiurtarraAlaizakurra-
rekin.Guztienartean,az-
kenurteetan jaun eta ja-
be den Antonio Alustiza
gelditu zen lehenbiziko
bi postuetan. Nafarroa-
ko bere hamalaugarren

txapela jantzi zuen. Are
gehiago,hamaraldizse-
gidan irabaziduaresoa-
rrak.2004aneta2005ean
Argi zakurrarekin iraba-
zi zuen, 2006tik 2012ra
TtikirekinetaaurtenBat-
ekin.Noladirenkontuak,

azkentxapelhaukendu-
ta, azken zazpiak Ttiki
zakurrarekinirabazizitu-
en, eta txapelketa hasi
baino ordu batzuk lehe-
nagohilzenTtiki,Bateta
Jairen ama.

Hirugarrenpostuaere
eskualdera etorri zen,
AranokoPedroAnsaeta
Alai bere zakurrarentzat
izan baitzen. Laugarren
postuaOronoz-Mugairi-
koJorgeOteizaetaAze-
rirentzatizanzen.Bosga-
rrena Joxe Mari Ixtilart
etaAlairentzat.Seigarre-
na Uharte-Arakilgo An-
tonio Uharte eta Lagun-
entzat.ZazpigarrenaJor-
ge Oteiza eta Arakil za-
kurrarentzat eta zortzi-
garrena Antonio Uharte
eta Argi zakurrarentzat.

Bertzelako sarien ar-
tean, Ansak hobekien
jantzitakoartzainarensa-
ria jaso zuen. Lehen ere
hartu izan du sari hori.

IGANTZI

XXIII. Mendi
Bizikleta Ibilaldia
igandean
TTIPI-TTAPA
Aurten XXIII. aldiz
MendiBizikleta Ibilal-
dia antolatu du Bilto-
ki elkarteak. Igande
honetan, irailak8,egi-
nen da eta haur eta
helduentzako ibilbi-
deakprestatudituzte,
azkenhau,31kilome-
trokoa. Izen-ematea
egunbereaneginbe-
harko da, 07:30etik
08:30era bitartean.
Federatuek 10 euro
ordaindubeharko di-
tuzte etahala ezdire-
nek 15 euro. Behin
izenaemanda,heldu-
ak09:00etanaterako
d i r a e ta hau r r ak
10:00etan. Froga ez
da lehiakorra izanen.

Piedadeko bestak
Piedade auzoko bes-
tak ospatuko dituzte
larunbathonetan.Ohi-
turari segituz, auzota-
rrek bazkaria eginen
duteIñarburugainean.

ARGAZKIA: NOTICIAS
Antonio Alustiza Bat eta Jai bere zakurrekin.



GIZARTEA � SANTIAGO-BIDEA

Santiago-bidea
egiten hasi dira
Arkupeak-eko
bazkideak
TTIPI-TTAPA

Sasoikosegitzendu-
te Arkupeak elkartean,
etaudahonetanSantia-
go-bidea egiten hasi di-
ra.Abuztuaren21ean,28
bazkide Orreaga aldera
joanziren,etahandikZu-
biri alderako bidea egin
zuten.Abuztuaren28an,
berriz, Zubiritik Iruñera-
kozatiaeginzuten.Hila-
bete honetan bertze bi
etapaeginendituzte.Or-
tzegun honetan, irailak
5, horietako bat eta hu-
rrengoa irailaren 24an.
Urriaren 11n eta 23an
bertze bi saio eginen di-
tuzte eta maiatz aldera
sei etapa jarraian egitea
aurreikusia dute.

Ordezkarien bilera
Abuztuaren 27an or-

dezkarienbatzordeakbi-

leraeginzuenArkupeak-
en egoitzan. Lehenda-
kariakzortzigarrenbole-
tinean bildu diren hain-
bat gai azaldu zituen.
Jarduerenartean,erran,
BazkidearenEgunaurria-
ren 17an eginen dela.

Urteabukatu aitzine-
tik bidaia gehiagoegite-
koaukeraere izanenda.
Urriaren 31n Lodosara
joanendira,bainaaurten,
Lizarrako azokara joan
ordez, San Pedro eliza,
SanMigeledozubiospe-
tsua bisitatuko dituzte.
Teneriferaazaroaren4tik
11rajoanendiraetaitsa-
soazeharkatuz,azaroa-
ren 10etik 22ra Machu
Picchurajoanendira.Ho-
nen inguruan, ortzira-
lean, hilak 6, bilera egi-
nen da Arkupeak-en
egoitzan, 18:00etan.

Bestalde, ikastaroeta
hitzaldien berri ere age-
ridaboletinean,etaAina-
ra podologoa lanean ari
delaaipatzenda.Egube-

rrietakoloteriaerebana-
tu zaie ordezkariei eta
nahi duenak beraiekin
jarri beharko du harre-
manetan.

Boletina osatzeko,
pentsionistaetaerretira-
tuei krisiaknolaeragiten
dien azaltzen duen arti-
kulu bat bildu da.

ARKUPEAK

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

235 bazkide Aralarren
Uztailaren 26an Aralarren izan ziren Arkupeak elkarteko 235 bazkide, San Joakin
eta Santa Ana atautxi-amatxien zaindariaren eguna ospatzeko. Meza entzun, eta
Gorraizenbazkalduzuten.Uztailaren31n,berriz,Arantzazunizanziren267bazkide,
Ama Birjinaren bederatziurrenaren harira. Gero, Azpeitiko Kirurin bazkaldu zuten.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Santiago-bideko etapak egiten ari dira Arkupeak-eko hainbat bazkide.
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Giza proban
neskak
nagusitu dira
mutilen kontra

Maider PETRIRENA
Inoiz ez da berandu

bestak aipatzeko, giro
ona izaten baita nagusi,
eta aurtengo santibur-
tzioak ere ederrak izan
direnez, horietaz ariko
gara aldi honetan.

Bezperan, nahiz eta
bestak ofizialki arratsal-
dean hasi, goiz-goizetik
herrian izugarrizkogiroa
zegoen. Bigarren urtez,
Arretxekobordarako
igoera egin zen eta 16
lagunek parte hartu zu-
ten. Aipatu beharra da-
go Juan Tomas Latasa
eta Esteban Maritxalar
beteranoekerepartehar-
tu zutela. Irabazlea Xa-
bier Irazoki izan zen
(09:57),bigarrenaeta16
urterekin EnekoHerrera
(10:02) eta hirugarrena
Gorka Arretxea (11:27).
Gainera,joandenurteko

errekorra hobetu zuten,
10:10ean baitzegoen.

Arratsaldean bertze
ekitaldi haundi bat izan
genuen. Batetik, 6 mutil
sunbildar(UnaietaAsier
Bertiz, Luis Ibarra, Xabi-
er Petrirena, Arkaitz Vi-
cente, Aitor Agirre) 650
kiloko harriari tiraka ari-
tu ziren 15 minutuz. Eta
bertzetik, Ibarrako8nes-
ka500kilokoharriarekin
denbora berean. Proba
egitenlehenaksunbilda-
rrakizanzireneta41pla-
zaosatuzituzten.Orain-
goanneskak irabazi zie-
ten, 42 plaza eginez.

Arratsaldeko 8etan
botazensuziriarekinha-
si ziren bestak. Suziria
bota baino lehen, Uda-
lak, herri guztiaren ize-
nean, omenaldi ttiki bat
eskaininahi izanzienBa-
silio Sarobe apaizari eta
AgustinArretxeazapata-
riari. Basilio bertan ze-
goenetaemoziozbeteta
hitz batzuk eskaini zitu-
en. Agustinek ezin izan
zuenbertanegon,baina
plakaetxeraeramanzio-

ten.Ondotik,suziriaMa-
rio Mitxelena zinego-
tziak bota zuen.

Santiburtzio Egune-
tik hainbat gauzadaude
aipagai. Meza Nagusia
bereziaizanzen.Basilio-
ri herriko koralak nola
txistulariek beraien ira-
kasle izateagatik detaile
pare bat egin baitzizkio-
ten. Txistulariek mezan
kantabateskaini zioten,
eta bukaeran lau bertso
kantatu zizkioten, akor-
deoilarietatxistulariekin.
Gero, urtero bezala, he-
rrikodantzariekemanal-
di zoragarria eskaini zu-
tenetaerraldoiekerebe-
raien saioa egin zuten.
Arratsaldean, ohiturari
jarraituz, XII Ramon La-
tasa Saria jokatu zen.

Haurraren egunean,
Jokulandiarekin,haurrek
egun guztian izan zuten
gozatzekoaukera.Arra-
tsaldean,tortillaetapos-
tre lehiaketa egin ziren.

Etxeanprestatuetaepai-
mahaiak (Loli, Rakel eta
JexuxMari)onenaauke-
ratu zuen. 6 postre eta
11 tortilla aurkeztu ziren
eta tortilletan txapeldu-
naMaria Jesus Iribarren
izan zen eta postreetan
Mirari Marizkurrena.

Gazteen Egunean,
haur eta helduen herri
krosean60tikgoitiparte-
hartzaile izanziren.Hau-
rren artean ez da sailka-
penikegiten,deneiema-
tenzaiedomina.Heldue-
tan,XantiManterolaizan
zen txapeldun, bigarren
DavidGaltzagorri etahi-
rugarren Bixente Ibarra.
Eguerdian,peñenbazka-
riaeginzenUlibeltzakEl-
kartean, Jaiak Txaran-
gakalaiturik.Etageroura
etauraherriguztian. Izu-
garrizkogiroa sortu zen.

EzkonduenEgunean,
besteibukaeraemateko
hainbat ekitaldi izan zi-
ren. Goizean Mus Txa-

pelketajokatuzen.22bi-
kotek parte hartu zuten
eta txapeldunak Jose
Luis etaJuanBertiz izan
ziren, bigarrenak Josu
eta Joseba Apeztegia,
hirugarrenakJuan Pedro
Bertiz eta Pako Altzuri
eta laugarrenak Fulgen-
zio Iriarte eta Juan Jose
Mitxelena.

Arratsaldean,batetik,
plater tiroketa izan zen.
19 partehartzaileren ar-
tean,AitorApeztegiaizan
zentxapelduna,bigarre-
na Pako Altzugarai eta
hirugarrenaIñakiMikela-
rena. Bertzetik, Guraso
Elkartekoek prestatuta-
ko jokoak izan zituzten
haurrek plazan. Buru-
haundiak ere atera ziren
eta gozatu egin zuten.

Bestak herri afariare-
kin akitu ziren. Plazan
egin zen eta 121 lagun
elkartu ziren giro onean.
Laburbilduz,hagitzbes-
ta politak izan dira.
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HERRIKO BESTAK � SANTIBURTZIOEN ERREPASOA

Basilio Sarobe eta
Agustin Arretxea
omendu ditu
Udalak bestetan

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA JOSUNE AGIRRE
Kirola eta besta bateratuz, aurtengo bestetan ere ongi pasatzeko aukera ederrak izan dira.
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HERRIKO FESTAK � AMABIRJINEN ERREPASOA

Festa herrikoiak eta
partehartzaileak
izan dira
Moto zaharrak
eta bertso pilota
izan dira aurten
berrikuntzak

Fermin ETXEKOLONEA
Egitarauan aurreiku-

sitakoazuzenbetez,fes-
ta onak, herrikoiak eta
partehartzaileakaterazi-
ren amabirjinak. 30 me-
trokoarbolazutikjartzea-
rekin hasi ziren eta urte-
robezala,ekitaldi jende-
tsua izan zen.

Amabirjin Egunean,
goizean aizkora apustu
ederra ikusteko aukera
izan zen, Joxeantonio
Loiarteherritarratartean
zela. Arratsaldean, dan-
tzariek saiopolita eskai-
ni zuten.

Abuztuaren 16an,
haurrenbostpilotaparti-
da jokatu ziren, eta ho-

rietakobatneskena.Hel-
duak futbitoan aritu zi-
ren, eta egin zuen egu-
raldi beroarekin gogotik
bota zuten izerdia. Arra-
tsaldean, berriz, tortilla
lehiaketaeginzenetaha-
mar aurkeztu ziren. Eva
Elizaldekirabazizueneta
14urterekinbigarrenKar-
meleSantestebangeldi-
tuzen.Platertiroketatxa-
pelketan, bestalde, Pa-
txi Aldabe nagusitu zen.

Abuztuaren 17an,
berrikuntza gisa, moto
zaharrak ikustekoauke-
ra izan zen Joxe Migel
Arangurenen eskutik.
Hogei moto zahar bazi-
ren, eta jendeari gusta-
tu zitzaizkion. Haurren
Egunaerebazenez,nes-
ka-mutikoentzako jo-
koak izan ziren, guraso-
en eskutik. Eguerdian,
65 haur eta 35 guraso
bilduzirenbazkarian.Kul-

kiren ikuskizunean ere
ongi pasatu zuten. Mus
txapelketa ere aspaldi-
kojendetsuenaizanzen.
22 bikote bildu ziren eta
Patxi Aldabe eta Xabier
Bendoironagusituziren.

Azken egunean, hau
ere berrikuntza, bertso
pilota izan zen. Imanol
eta Mikel, Urko eta Be-
ñaten kontra aritu ziren,
Peñagarikano eta Maia
bertsolariak botillero zi-

tuztela. 22-19 lehenen-
goek irabazi zuten. Bai-
na emaitzaren gainetik,
sortu zen giro polita da
nabarmentzekoena.He-
rribazkarianerePeñaeta
Maiaarituziren,etabildu-
tako 65 lagunek ederki
pasatu zuten. Akitzeko,
arbolabotaetahelduden
urtera arte agurtu geni-
tuen festak.

Lerrohauenbidez,es-
kerrakemannahidizkie-

gumuxikodantzari, joal-
dun, musikari, guraso,
kirolari eta festak aurre-
ra ateratzeko laguntzen
dutenguztiei,beraieies-
ker baitira festak diren
bezalakoak.

Hirigintza Plana
Irailaren 12an akitu-

kodaUdalHirigintzaPla-
naren inguruan errekla-
mazioak aurkezteko
epea.

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Festa onak izan dira aurtengoak ere.
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KIROLA � ARDURADUN BERRIAK

Hamar urteren
ondotik zuzendaritza
berritu du Erreka
Kirol Elkarteak
Batzorde
berriak eratu
dituzte lana
banatzeko

TTIPI-TTAPA
Zuzendaritza Batzor-

dekokideberriakizenda-
tudituzteErrekaKirol El-
kartean.Hala,JosebaLe-
garra da orain lehenda-
karia,XantiUtergalehen-
dakariordea,KoldoLega-
rradiruzainaetaPascual
Bertiz idazkaria. Baina
izen berriak sartzearekin
batera,lanegitekomodu
berria ere paratu dute
martxan:batzordeakera-
tu dituzte lana ahalik eta
gehienbanatzekoetabe-
raz, dena ez da batzuen
gain geldituko.

Eskubaloibatzordeko
arduradunakDavidMin-
degia, Ibai Marizkurrena
eta Jabiertxo Almandoz
dira.KrosetaSanSilves-
trebatzordeanXantiSan
Migel,LuismiApezetxea,
Patxiku Ganboa eta Fe-
lipeGanboaaridira.Egu-
berrietako saskiaren ba-
tzordeko arduradunak
Patxiku Irigoien, Jokin
Apezetxea, Nerea Telle-
txea eta Xabier Bañares
dira.Komunikaziobatzor-
deaz (bloga, facebook,
twitter) Leire Uterga eta
PabloElizondoarduratu-
kodiraetaErrekarenEgu-
nekobatzordeaJuanTe-
lletxea, Eduardo Alman-
dozetaZuzendaritzaBa-
tzordeak osatu dute.
Mendiko batzordekidea
Alejandro San Migel da,

pilotakoa Patxi Ordoki,
judokoaOskarMindegia,
txirrindularitzakoaXabier
Bañares eta sortu berria
den triatloiko batzorde-
kidea Gorka Bidegain.
DantzaTaldeakereelkar-
tebarreneansegitukodu.

ZUZENDARITZA OHIAREN
BALANTZEA

Hamar urte pasatu
dira Juan Telletxea, Xa-
bier Bañares, Jabiertxo
Almandoz eta Pablo Eli-
zondoErrekaKirolElkar-
teko zuzendaritzan sar-
tuzirenetik,hasieranXixo
Larraza eta Iñigo Juane-
nearen laguntzarekineta
geroraIbaiMarizkurrena-
rekin. Ez dira bakarrik
aritu lanean, aitortu du-
tenez, «luxuzko kolabo-
ratzaileak»izanbaitituzte.
Karguautzikodutelaerra-
nez, hamar urte hauen
balantzea egin dute.

«Gure helburua Erre-
karen filosofia babestea
izan da», adierazi dute:
«kirola ahalik eta jende
gehienarengana ailega-
tzea;neska-mutikoeigu-
remodalitateakbertzeki-
rol edo jarduerekin bate-
ragarri egitea horretara-
ko inolako arazorik jarri
gabe; alderdi ekonomi-
koa gurekin egoteko
oztopoizanezdadinsaia-
tuz, eta kasu gehienetan
Errekanjokatzeakgastu-
rik eragin ez dezan lor-
tuz».Laburbilduz,«kirola
herritarren artean zabal-
tzea». Onartu dute «ez
dela erraza izan, eta are

guttiago oraingo egoera
ekonomikoazeindeniku-
sita, baina ahaleginare-
kin lortzen ari gara».

Kirol guztiengainetik,
eskubaloia da nagusi
Erreka Elkartean, euren
hitzetan «kirol erregea»
da. Honen inguruan,
atzeanutzitako«urtetxa-
rren» inguruan ere aritu
dira, «taldegutti zireneta
etorkizuna ilun zegoen»
garaia aipatuz. Baina
egoera aldatu da, eta
«gaur egun Donezteben
eskubaloiarenegoeraha-
gitz aberatsa da». Da-
tuak dira lekuko, denbo-
raldihonetanzortzitalde
eta150jokalaribainoge-
hiago izanen baitira.

Momentugogoanga-
rriakere izandituzte, Ibai
Meoki etaNikoMindegi-
ak maila gorenean egin-
dako debutak kasu. Eta
Final Fourraz ere ez dira
atzendu. Horrekin bate-
ra, lehendik egiten ziren
jarduerei eusteaz gain,
berriak ere sartu dituzte-
laazaldudute:SanSilves-
tre lasterketa edo Erre-
karenEguna.DantzaTal-
deaereezdutealdebate-
rautzi:«aregehiagohaz-
tenbaikaitu».Udalaries-
ker, bertze 20 urterako
egoitza badutela ere go-
gorazi dute. Himnoa ere
badutela, eta teknologia
berrietan ere eskua sar-
tu dutela gaineratu dute.

Urte hauetako «une-
rik gogorrena» orduko
Udalarekinizandakoaffai-
re izan dela erran dute:
«kirol instalazioenerabile-

ra kobratu nahi zigun.
Tentsio haundiko uneak
izan ziren, baina zorio-
nez, proposamena baz-
tertuetaarazoakonpon-
du zen. Errepikatu ezin
den amesgaiztoa izan
zen».

Garai horiek atzean
utzita, errelebua emate-
ko ordua dela uste dute
eta urte hauetan bidela-
gun izan dituzten guztiei
«bihotzezeskerrak»eman
nahi izan dizkiete. Hala
ere,aitortudutezuzenda-
ritza berriaren ondoan
egonendirela,«behardu-
tenguztirako».Ezbaitau-
de«kendubainoaunitzez
ere gehiago eman dien»
elkartetik urruti egoteko.

Izen-ematea
Musika Eskolan

Irailaren 9tik 13ra za-
balduko dute Agorreta
Musika Eskolan izena
emateko epe berezia,
11:00etatik 13:00etara.
Ikasturte honetan ere,
eskaintza zabala izanen
da.Musikaetamugimen-
dua 6 urteko umeentzat,
eta7urtetikaitzinera,adi-
naren arabera, Musika
Hizkuntza, instrumentua,
Haur abesbatza, instru-
mentu taldea... 12 urte-
tik aitzinera etahelduen-
tzatmusika-tresnasolfe-
orikgabe ikastekoauke-
ra ere izanen da. Akor-
deoia, gitarra, gitarra
elektrikoa, pandereta,
perkusioa, pianoa, triki-
tixa eta txistua dira au-
kerako instrumentuak.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEA
Azken hamar urteotan zuzendaritzan egon diren kideak. Ezkerretik hasita, Juan Telletxea,
Pablo Elizondo, Jabiertxo Almandoz, Xabier Bañares eta Ibai Marizkurrena.

AURTIZKO OSTATUAREN ERRENTAMENDUA
Iturengo Udalak 2013ko abuztuaren 20an egin osoko bilkuran, eraba-
ki zuen lehiaketapublikoa egitea, IturengoAurtitz auzoandagoenAur-
tizko Ostatuan taberna, hostal eta jatetxe zerbitzuaren errentamendua
emateko, bertzeak bertze, baldintza hauei jarraikiz:
– Errentamenduaren iraupena: 5 urte, bertze 5 urte gehiago luza-
tzeko aukerarekin.

– Hileko errenta: 300,00 euro gehi BEZa. Horixe izanen da hasierako
prezioa.

– 24hilabeteko gabealdia dago errentamenduko epearen hasieran. Ad-
judikazio-hartzaileak ez dio Udalari errentarik ordaindu behar epe
horretan, baina negozioa abian jartzeko inbertsioak egin beharko di-
tu.

– Lehiaketan baloratuko dira ustiapen proiektua eta eskaintza ekono-
mikoa.

– Eskaintzak aurkezteko epea: 2013ko irailaren 16ko 14:00ak baino le-
hen,horretarakoonetsitakobaldintzaadministratiboenpleguanadie-
razten den gisara.

– Behin-behineko fidantza: 500,00 euro.
Klausula administratibo partikularren plegua interesatuen eskura da-
go udal idazkaritzan eta www.ituren.es web-orrian.
Ituren, 2013.08.29 Alkatea, María José Bereau Baleztena
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HERRIKO BESTAK � AMABIRJINEN ERREPASOA

Bestetan egin diren postre eta tortilla
lehiaketak arrakastatsuak izan dira
Zikiro-jateak
jende asko
erakarri du
aurten ere

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Aurten ere, bestak

primeran joandira,mo-
du batera edo bertze-
ra, denek izan baitute
ongipasatzekoaukera.

Arrakasta haundia
izan du lehendabiziko
aldizegindenpostre le-
hiaketak, baita urtero-
kotortilla lehiaketakere.
Tortilla lehiaketan, Ma-
rianjelEulaterenaauke-
ratuzuenepaimahaiak,
Elusketa izenarekinaur-
keztua. Mortadelo y Fi-
lemon izenarekin aur-
keztu zen bikoteak
prestatutako tortilla bi-
garrengeldituzen,Ene-
ko Rekarte eta Joseba

Telletxearena.Postre le-
hiaketan, berriz, Antto-
ni Indarena izan zen
goxoena. Jendearen
partehartzea ikusita,
Udalak eskerrak eman
nahi izan dizkie parte
hartueta lagunduzuten
guztiei. Egun honetan,
jende andana elkartu
zen tortillakdastatzera.
Ortziralarekin jokatuzen
raketa txapelketako fi-
nalean,bertzalde, Iñigo
Goñieta IkerBereauna-
gusituziren. JosebaTe-
lletxea eta Mikel Goñi
azpitxapeldun gelditu
ziren.

Bestetik, urtero be-
zala, aurten ere, zikiro
egunean jende aunitz
elkartu zen. Eta denek
izan zuten ongi pasa-
tzeko aukera, bazkari-
an,monjenbisitan,dan-
tzan... Giro ederra sor-
tu zen.

DONAMARIA

ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEA
Goiko argazkia zikiro jatekoa da. Ikus daitekeen bezala, jendetza bildu zen frontoian eta giro
ederra sortu zen. Beheko argazkiak tortilla eta postre lehiaketakoak dira. Jendearen parte-
hartzea nabarmentzekoa izan zen eta aurkeztutako produktuak itxura ederrekoak izan ziren.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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Guztira 65 ikasle
eta 7 irakasle
izanen dira

Arkaitz MINDEGIA
Urtetikurteragoradoa

ikasle kopurua Pulunpa
eskolan. Joan den urte-
anbederatzi ikasleberri
hasi baldin baziren, aur-
tenhamabineska-muti-
ko gehituko dira: Aloña,
Dunixe,Haizea,Intza,Ira-
ti, Izei, Janitz, Markel,
Mattin, Mikel, Nahia eta
Onintza dira.

Guztira 65 ikasle eta
zazpi irakasle izanen di-
ra ikasturte honetan eta

udako oporrak akituta,
ortzegun honetan itzuli-
ko dira eskolara.

Aurtizko ostatua
Aurt izko ostatua

errentan hartzeko lehia-
keta publikoa deitu du
Udalak. Ostatua, hosta-
la eta jatetxearen erren-
tamendua izanen da.
Erretamenduareniraupe-
na bortz urtekoa izanen
da,bertzebortzurtez lu-
zatzekoaukerarekin.Hi-
leko errentan 300 euro-
koaizanenda (gehi BEZ).
Behi-behineko fidantza
500 eurokoa da eta es-
kaintzak hilaren 18rako
aurkeztu behar dira.

Aurtizko Elkartea
Abuztuaren24anAur-

tizko Elkarteko kideak
auzolanean aritu ziren.
Goiz-arratsaldez,batzuk
egurloteaprestatzeneta
bertzeakelkarteakanpo-
tik eta barrenetik pinta-
tzenarituziren.Itxurapo-
lita hartu du elkarteak.

Trikitixa eta
pandereta ikastaroa
Aurten ere trikitixa eta

pandereta klaseak iza-
nen dira urrian hasi eta
maiatzerabitarte.Apun-
tatu nahi duenak iraila-
ren 15abaino lehendei-
tu beharko du 646
298568 telefonora.

Maika Ariztegiren
13. txapela

Sasoian dago Maika
Ariztegi. Bertze urte ba-
tez,EuskalHerrikoKox-
kor Biltze Txapelketako

txapeldun izan zen La-
rraintzarren jokatutako
finalean.7minutueta30
segundotan egin zuen
bere lana eta 13. aldiz
txapeldunizatealortudu.

Nagore Diaz
txingekin txapeldun

Herrian bizi den Na-
gore Diaz Euskal He-
rrikoTxingaTxapelketa-
ko irabazlea izan zen
Getxon.

HEZKUNTZA � 2013/2014 IKASTURTEA

3 urteko 12 neska-
mutikok hasiko
dute aste honetan
ikasturte berria

ITUREN

BEINTZA-LABAIEN

Lau egunez giro
ona nagusitu da

TTIPI-TTAPA
Dagoeneko hilabete

badaherrikobestakaki-
tu zirela, baina giro ona
tartean denean ez da
sekula kalte aipatzea.
Ostiralarekin botatako
altxaferoarekin hasi zi-

ren bestak eta lau egu-
nezhainbatekitaldi izan
ziren: puzgarriak, herri
kirolak,mus, tortilla,po-
stre eta plater tiroketa
txapelketak, otorduak,
musika...Etaorain,urri-
rura begira daude he-
rritarrak. Aretze jatea-
ren aitzakiarekin berriz
bestaederraegitekoau-
kera izanen baita.

HERRI BESTAK � ERREPASOA

Abuztuko bestak
pasatuta urriruko
hitzorduaren zain
daude herritarrak

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Adin guztietako jendeak izan du bestetan ongi pasatzeko aukera.

ARGAZKIA: PEIO MIKEO

Ehiztariak denboraldia prestatzen
Herriko basurde ehiztariak auzolanean bide zaharrak moldatzen ari dira. Ar-
gazkian Bordazarko zubia berritzen ageri dira.



Ibargarai zena,
Elizagoien eta
Arruti omendu
dituzte bestetan

Martin BERTIZ
Ailegatuetajoanegin

diraurterobezalabestak,
bainatarteangiroonaeta
besta egiteko egun ba-
tzuk utzi dizkigu. Gustu-
ra gelditu da jendea.

Aipatzekoa,ostatuan
emandako zopak, oso
goxoakbaitzeuden;edo
haur jokoak eta bonba
japoniarrak, gaztetxoen
gustuak ase zituztenak;
edomuseta partxis txa-
pelketa, bestetako egi-

tarauan bere lekua har-
tua dutenak; ez gara
ahaztuko Zopilotesen
kontzertuanbilduzenjen-
de kopuru majoaz; edo
zikiroan sortu zen giro
paregabeaz; eta nola
ahaztu herri kirolak eta
bertaneginzirenbiome-
naldiez. Bat aurten joan
zaigun Pello Ibargarairi
egindakoa,hainbesteur-
tez herri kiroletan parte
hartua eta bestea, Bittor
Elizagoien eta Esteban
Arrutiri eman zitzaizkion
artisau lanak, hainbeste
urtetan erakutsi duten
borondateagatik. Bi la-
nak Mañolo Ibarra eta
Antonio Perezek, herri-
tarrakbiak, eginakziren.

Honenbestez, hu-
rrengourtekobestenes-

peroan geldituko gara,
ea aurtengoak bezain

ederrak izatea lortzen
dugun.
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HERRI BESTAK � ERREPASOA

Guttiago gelditzen da
2014ko santioetarako
Hilario
Sukilbidek bota
du aurtengo
txupinazoa

Mattin LARRALDE
Orain dela hilabete

pasabestetangeunden,
etageroztikalerikezde-
nezatera,aurtengobes-
tak nola joan diren kon-
tatuko dugu aldi hone-
tan.Bezperan,haurkro-
sa eta ipuin kontalaria-
ren saioaren ondotik,
bestei hasiera eman zi-
en suziria piztu zuenHi-
larioSukilbidek,aldeba-
tetik, urte aunitzez he-
rrianduen jantoki fama-

tuagatik eta bertzetik,
bere ezkontzarekin ia
herriguztiakbestaegun
potolo bat izandu zue-
lakoz.

Santioegunean,goi-
zezdantzakizanduziren
eta arratsaldez patata
tortilla lehiaketaegineta
ondotik jendeak dasta-
tzeko aukera izan zuen.

Ortziralarekin,haurren
eguna izandu zen. Goi-
zezpuzgarrietangozatu
zuten neska-mutikoek
eta bazkal ondotik, ma-
goarensaioaetaserway
izandu ziren. Helduak
musean aritu ziren. Es-
kalatzeko rokodromoa
goian zegoenez, beren-
dua plazan egin zen.

Larunbateko zikiro
egunarekin akitu ziren
bestak. Lehenik tokan
jokatu zuten herritarrek
eta gero bazkaldu. On-
dotik, jo eta su dantzan
aritu ziren eta horrela
agurtu zituzten bestak.

ELGORRIAGA

HERRI BESTAK � ERREPASOA

Bestak ederrak
aurten ere

NARBARTE

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ
Jendea gustura gelditu da aurtengo bestekin ere.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Hilario Sukilbide txupinazoa botatzeko prest.

Iñigoren ezkontza
Bestelako berri bat ere ba-
dugu herrian. Iñigo Etxe-
berria txirrindulari ohia eta
eskubaloi jokalari dotorea
ezkontzekoa baita. Ale hau
argitaratuordukoezkondua
izanen da, abuztuaren 31n
egitekoa baitzen. Lerro
hauen bidez, zorionak eta
besarkadabatberarietabe-
re emazte Rociori.
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Azken eguneko
herri bazkarian
78 lagun
elkartu dira

Fernando ETXEBERRIA
Besteurtebatez, lau

egunez herriko festak
ospatu ditugu abuztu-
an. Hilaren 14ko gaue-
an egindako afaria eta
ondokodantzaldia izan
zirenfesteihasieraeman
zieten ekitaldiak.

Egunhandian,Meza
Nagusiarenondotik,Re-
kondo eta Olasagastik
aizkorasaioaeskainizu-
tenetabigarrenanagu-
situ zen. Arratsaldean
pilotapartidak jokatuzi-
tuzten eta goizaldeko
3ak arte musika izan
zen. Egunik indartsue-
na, hala ere, larunbate-
koa izan zen. Alde ba-
tetik,mustxapelketa jo-
katu zen eta Xabi eta
Ramon izan ziren txa-
peldunak.JoseLuiseta
Oskar bigarren gelditu

ziren, Bautista eta Mi-
gel hirugarren eta Leire
etaArantxaahizpak lau-
garren.

Arratsaldean,Euskal
Herriko aizkolari gaz-
teen txapelketa jokatu
zen. Hasiera batean,
bost aizkolari aritze-
koak ziren, baina azke-
nean Zigako Joxean
Etxeberriakezin izanzu-
en parte hartu gaixorik
zegoelako. 45 ontzako
lauenboretabi kanaer-
diko moztu behar izan
zituzten eta Iker Vicen-
teotsagabiarranagusi-
tu zen, Bizkaiko Julen
Larrea bigarren gelditu
zen,ArostegikoOierKa-
ñamares hirugarren eta
Aitor Jauregi laugarren.
Herri Kiroletako lehen-
dakaria eta Ezkurrako
alkatea arduratu ziren
garaikurrak eta txapela
emateaz.

Bestalde, probaren
aurretik, Julen eta Ma-
noloKañamaresekera-
kustaldi ederra eskaini
zuten. Zerrarekin hiru

oholmoztu zituzten eta
bukaeranmotozerrekin
banku bat lauburu ba-
tekin, onddo bat, lau-
buru baten irudia eta
Euskal Herriko mapa
egin zituzten.

Azken egunean, 78
lagun elkartu ziren Jo-
seanek alaitutako herri
bazkarian.Gaueko10ak
arte luzatuzen festaeta
horrela bukatu ziren lau
eguneko bestak.

Bestebehinaipatze-
koa da festetan izan di-
ren hainbat ekitaldi au-
rreraateratzekoeskuza-
baltasunezbatzuekegin
duten lana.Horida,adi-

bidez,Ciprianoetabere
laguntzaileen kasua.
Mendira egurra atera-
tzera joan ziren, eta on-
dotikekarrietaherrikiro-
letarako prestatu zituz-
ten,baitahondarrakbil-
du ere. Pello eta bere
kolaboratzaileak herri
kirolakantolatzeazardu-
ratuzirenetaJoseLuis
eta koadrilak herri baz-
karia prestatu eta ba-
natu zuten, baita ma-
haiak eta aulkiak bildu
ere.Jaionekzuzenduta-
ko beste talde bat hau-
rren festaeta jokoezar-
duratu zen.Guztiagatik
eskerrik asko.

MUTTIOREN HERIOTZA
Festetakoegunhan-

dian,abuztuaren15ean,
Jaime Rodriguez Mu-
ttiohil zen84urte zitue-
la.Pertsonaonazeneta
horrexegatik oso esti-
matua zen herrian. Bi-
haramunean egin ziren
berealdekohileta-elizki-
zunak, eta herri kirolak
ordu berean hastekoak
baziren ere, azkenean
ordubeteatzeratuziren.
Horrekin batera, herri
kirolak hasi aurretikmi-
nutubateko isiluneaere
egin zen Muttio gogo-
an. Lerro hauen bidez,
doluminak familiari.

HERRIKO FESTAK � AMABIRJINETAKO ERREPASOA

Lau egunez
giro ederra izan
da herriko
festetan

EZKURRA

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Festetako argazkiak dira. Goian herri kiroletan aritu ziren gazteak ageri dira, bigarren
argazkian muslariak eta behekoa frontoian egindako herri bazkarikoa da.
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HERRIKO BESTAK � IRAILAREN 6TIK 8RA

Larunbatean gazteen
laxoa txapelketako
partida jokatuko du
etxeko taldeak
Arraiozen kontra
Egunero
haurrendako
puzgarriak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Asteburu honetan

Oizek ere hartuko du
besten lekukoa eta os-
tiraletik igandera adin
guztietako jendearen-
dako ekitaldiak presta-
tu dituzte. Udaletik bi
ohar jakinarazi dituzte:
alde batetik, bestetan
egunero izanen direla
haurrendako puzga-
rriak,etabertzetik,bes-
tetan gerta litezkeen
arazoez herria ez dela
arduratuko.

ORTZIRALA, IRAILAK 6
•18:00etanhaurrenda-
ko jokoak plazan.

• Ondotik, haurrenda-
ko eta helduendako
txokolatea.

• 20:00etan bestei ha-
sieraematekoaltxafe-
roak. Herriko trikitila-
riak herrian barna ibi-
liko dira.

• 21:00etatik aitzinera
Zopak Herriko Osta-
tuan.

• Gauez dantzaldia
JOXEANJEL akor-
deoilariarekin.

LARUNBATA, IRAILAK 7
• 10:30ean gazteen
laxoa txapelketako
pa r t i da , O i z e ta
Arraiozko taldeen ar-
tean.

•14:00etanherribazka-
ria, Sustrai Colina eta
JulioSotobertsolarie-
kin eta JOXEANJEL
akordeoilariarekin.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldia AIERRIK
taldearekin.

IGANDEA, IRAILAK 8
• 11:00etan Meza Na-
gusia.

• Ondotik luntxa Herri-
ko Ostatuan.

• 13:00etan aizkora
apustua: Juan Jose
Lopez eta Joseba
Otaegi ariko dira.

• 17:00etan mus txa-
pelketa elkartean.

• 17:30etik aitzinera
Sunbillakodantzarien
saioa.

• 19:30ean herritarren
arteko X. Patata Tor-
tilla lehiaketa. Ondo-
tik, tortilla, xingarra,
txistorraetagaztadas-

tatzekoaukera izanen
da.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldia BIXENTE
akordeoilariarekin.

• Bestei bukaera ema-
teko, kalejira herrian
barna etaGAIXOANI.

OIZ

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Haurrek lehenbiziko egunean jokoak izanen dituzte eta horrez gain, egunero puzgarrietan
ibiltzeko aukera izanen dute. Aizkora apustua igande eguerdian jokatuko da herri
bazkaria larunbatarekin eginen da.
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Tortilla lehiaketa
eta sagardo
dastaketa ere
hondar egunean

TTIPI-TTAPA
Eratsunen ostegun

honetan hasiko dituzte
LokarikoAmabirjinaren
omenez ospatzen di-
tuzten festak. Igandera
artemusika,kirola,otor-
duetabestelakoekital-
diez gozatzeko aukera
izanen dute.

OSTEGUNA, IRAILAK 5
•20:00etanfesteihasie-
ra emateko suziriak.

• 21:00etanBaztanZo-
pak.

OSTIRALA, IRAILAK 6
• 10:00etatik aurrera
txistulariak herrian
barna.

• 11:30ean etxez etxe
akordeoilariarekin.

• 18:00etan pilota par-
tidak: aldebatetik, lau
t’erdian Ioldi eta Cha-
ffe,etabestetik,Ezkur-
dia-Linzoain, M. Go-
ñi-Eskuderorenaurka.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaMODESTO
akordeoilariarekin.

LARUNBATA, IRAILAK 7
• 10:00etatik aurrera
txistulariekherriaalai-
tuko dute.

• 11:00etan Mus Txa-
pelketa. Sariak: biko-
te txapeldunakbildots
banaeramanendu,bi-
garrenak bina txuleta
eta bina botil ardo eta
hirugarrenakbina txu-
leta.

•14:00etanherribazka-
ria Banakako abesla-
riek alaitua.

• 18:00etan Donezte-
beko Erreka Dantza
Taldearen saioa.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaMODESTO

akordeoilariarekin.

IGANDEA, IRAILAK 8
• 10:00etatik aurrera
txistulariak herrian
barna.

• Goiz eta arratsaldez
umeen parkea puz-
garriekin.

• 11:00etan Meza Na-

gusia Lokariko Ama-
birjinaren omenez.

• 12:30ean aizkora
apustua: Erasun-Sa-
ralegi, Rekodo eta Ti-
toren aurka.

• Bidenabarrean, pata-
ta tortilla lehiaketa. Ira-
bazlearentzat bi afari.

• Ondoren, sagardo

dastaketa.
• 18:00etan pilota par-
tidak: aldebatetik, lau
t’erdian Zamora eta
O. Elizalde eta beste-
tik, U. Elizalde-Etxa-
mendi, Olano-Lama-
ren kontra.

• Ondoren, dantzaldia
MODESTOrekin.

HERRIKO FESTAK � IRAILAREN 5ETIK 8RA

Festetako azken
egunean pilota
partidak eta
aizkora apustua
izanen dira

ERATSUN

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Pilota partidak, aizkora apustua eta mus txapelketa Eratsungo festetan hutsik egiten ez
duten ekitaldiak dira.



HERRIZ HERRI | 27
ttipi-ttapa | 597 zk.

2013.09.05

Ostiral honetan
bukatuko da
izena emateko
epea

TTIPI-TTAPA
Baratzeamodueko-

logikoan nola landu
ikasteko tailerraantola-
tuduUdalak.Oraingoz,
izenaematekoepeaza-
baldu du eta interesa-
tuek ostiral hau izanen
duteapuntatzekoazken
eguna. Ikastaroaaurre-
ra ateratzeko 20 lagu-
nekogutxieneko taldea
osatu beharko da eta
behin osatuta, hainbat
asteburutan eginen li-
tzateke tailerra, Arrea
Elkartearen eskutik.

Iraileko hirugarren
asteburuan hastea au-
rreikusi dute, eta iraile-
ko laugarren asteburu-
an eta urriko lehenen-
goan segituko lukete.
Otsail bukaeran eta
martxo hasieran beste
hiru saio eginen lirate-
ke eta uztailean azken
hiru saioak. Gisa hone-
tara, baratzean lanean
hasita sortzen ahal di-
renzalantzaketakezkak
argitzekoaukera izanen
litzateke.

20 lagunek izena
ematen badute bakoi-
tzak 74 euro ordaindu
beharkoditu.Hortikau-
rrera, zenbat eta lagun
gehiago apuntatu or-
duan eta merkeagoa
izanen da kostua.

GIZARTEA � BARATZEGINTZA EKOLOGIKOA

Baratze
ekologikoen
inguruko ikastaroa
antolatu du Udalak

GOIZUETA

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Festa ederrak
Abuztuaren11koUmeenEgunekoekitaldiek festausainazabalduzutenherrian.
Laster ailegatu ziren Amabirjinak. Bezperan gazteek hartu zuten lekukoa, eta
horren ondotik bost egunez festa giroa nagusitu zen. Peñaren Egunak borobil-
du zuen guztia. Argazki hauek festetako umore eta giro onaren erakusle dira.

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA

Huts egin ezin den hitzordua Artikutzan
San Agustin Eguna udako herriko festetako azken eguna dela esaten du ba-
tek baino gehiagok. Argi dagoena da ongi pasatzeko toki paregabea bilaka-
tzen dela urtero Artikutza. Aurten ere herritar asko bildu zen abuztuaren 28an
eta giro ederra sortu zen.

ARGAZKIA: FERNANDO GOIA

Tipula ikaragarriak
Bai, bai, tipulak dira Kontxi Billabonak eskuetan di-
tuenak. Haundiak direla esatea, gutxitxo da, 1.545
kilo eta 1.355 kilokoak baitira.
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LEITZA

GIZARTEA � ERDI AROKO ERAIKINA

Hasi dira Ibero ingurua
berreskuratzeko lanak

Talo Eguna urrira atzeratua

ARGAZKIAK: E.IRAOLA

Ederrak izan dira aurtengo Santiburtzioak

Dantza, kirola, musika... denetarako aukera izan zen abuztuaren 10etik 15era
bitartean. Aurten gainera, lehengo urtean baino jende gehiago ibili da, herrita-
rrak eta baita kanpotik etorriak ere, Udalak ere pesten balorazio ona egin du.

TaloEgunaurriaren6aneginenda.Azkenurtee-
tan, iraileko lehen asteetan ospatu izan da, baina
aurtengoan urrira atzeratu da. Zailtasunak izaten
ziren antolaketan, abuztuan jendea erdioporretan
egoten zelako. Asmoa, urteroko moduan, taloak
dastatzekoaukerazgain,artisauazoka izatea, tres-
na zaharren erakusketa egitea eta umeentzat gur-
dian ibiltzeko aukera eskaintzea dira eta nahi du-
tenherrikonekazariekberaienproduktuakerakutsi
eta saldu ahalko dituzte plazan. Kirol saioa ere iza-
nen da. Laster jakinaraziko dugu egitarau osoa.

Dorrea garbitu
ondoren
indusketak
eginen dira

JM BARRIOLA
Iberoko dorrean la-

nean hasi dira Larrate
enpresa, Iñaki Sagredo
eta bere lantaldea. Ce-
derna Garalurren la-
guntza du proiektuak.
Iberoko dorrea garbitu
eta prestatzea da as-
moa eta ondoren, in-
dusketa arkeologikoak
egitekoa.Honetazgain,
inguruak ere berresku-
ratuko dira hainbat fa-
setan.Ola-zaharrak,ka-
robiak, bordak, base-
rriaketazubiakosatzen
dute Iberoko eraikin
multzoa.

Orain garbitze lanak
eginen dira, dorrea ba-

rrutik hustu, egur zaha-
rrak eta eroritako ha-
rriak erretiratu eta se-
gurtasun aldetik ongi
jarri. Behin hori eginda,
irailaren erdialdera, in-
dusketa arkeologikoak
eginen dituzte. Ola za-
harreanpilatutadauden
lohiak ere aterako dira
eta indusketak eginen
dituzte bertan. Lanak
herriko jendeari irekiak
izanen dira, auzolanak
antolatuz horretarako.
Partehartunahiduenak
izenaemandezakeuda-
letxean.

Erdi Aroko eraikin
hauenberreskurapene-
kin batera, bertako bi-
zimodua nolakoa zen
ikasteko aukera bikai-
na izanen da. Aurrera-
go, eskoletako umeei
inguru hori zer den era-
kustekoasmoakeredi-
tuzte.

Mendi bizikleta
martxa eta maratoi
erdia Plazaolatik

Europako Natur Bi-
deenEgunadelaeta, irai-
laren15ean,zazpigarren
aldiz maratoi erdia an-
tolatudutePlazaolaPar-
tzuergotik. Lasterketa
Leitzako Urto ingurutik
09:30ean abiatuko da,
etaLekunberriraino joa-
nen da 21 kilometroko
ibilbidea osatuz.

BTT martxa egiteko,
berriz, hainbat aukera
izanendira:Andoaineta
Lekunberri arteko40ki-
lometroakegiteko10:00-
etan abiatuko dira, Lei-
tza eta Lekunberri arte-

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Iberoko dorrean lanean ari dira makinak.

ko 15 kilometroak egi-
teko 11:30ean eta Le-
kunberri-Mugiroko 4 ki-
lometro egiteko 12:30-
ean. Parte hartu nahi

duenak Plazaola Turis-
mo Partzuergoan edo
www.plazaolakirolak.org-
en izena eman dezake
irailaren 11 baino lehen.
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ARESO

Herritarren
partehartze
zabala izan da
arrakastaren
sekretua

Juana Mari SAIZAR
Abuztuarenerdialde-

an ospatu genituen he-
rriko pestak eta dagoe-
neko aste batzuk pasa-
tu diren arren, gustora
jarriko gara atzera begi-
ra. Batzuen dantzarako
trebeziazgozatu,herriki-
roletan gazteen arteko
lehia sanoaikusietafes-
ta giroan gozatuz lotsa
etxean utzita ibili ginen.
Aurtengopestenbalora-
zioosoonaegindutean-
tolatzaileek eta beraien

ustez, herritarren parte-
hartze zabala izan da
arrakasta horren sekre-
tua.Ezda falta izanpes-
tarako gogoa eta lane-
rako borondatea. Hala,
herriko haur, gazte zein
helduakaritudira kirole-
tan, antzerkian, dan-
tzan... Ahal zen neurrian
gastuak murrizteko as-
moz hartu zuen eraba-
kiapestabatzordeaketa
lortutako erantzuna iku-
sita, bide horretatik la-
neansegi behardela ar-
gi geratu da. Orain hu-
rrengo urtekoei begira
jartzeko garaia da!

Alustiza berriz ere
txapeldun

Urteroko hitzorduari
ez zion hutsik egin An-

tonioAlustizaherritarrak
etaoraingoanere izuga-
rrizko lan polita egin zu-
en Uharte Arakilen,
abuztuaren25ean joka-
tuzenArtzainTxakurren
Lehiaketan. Bat eta Jai
txakurrak izanzituenbe-
rekin eta maila ederra
erakutsizuten, lehenen-
goetabigarrenpostuak

lortuz, hurrenez hurren.
Antonio eta Batek 256
punturekin lortu zuten
garaipena. Garaikurra,
txapela 200 euro eta ar-
tzantzakomaletinaeman
zizkioten opari. Jairekin
bigarren egin eta garai-
kurra eta 145 euro es-
kuratu zituen. Ez da no-
lanahikomarka,hamar-

garrenaldizsegidan lor-
tu baitu garaipena. Zo-
rionak hirurei.

Bestalde, irailaren
1eanospatzekoakziren
Aresoko VI.Mendi Mar-
txa eta San Migeleko
erromeria. Bi ekitaldi
hauen ingurukoxeheta-
sunak datorren alean
emango dizkizuegu.

PESTAK � AMABIRJINEI ERREPASOA

Goizetik gauera
arte giro bikaina
nagusitu da
herriko pestetan

ARGAZKIAK: IZARNE OLANO ETA ENERITZ IRAOLA
Pestetako argazkietan agerikoa denez, ez zen aspertzeko tarterik izan, ederki pasa genuen!
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Uda honetan
hainbat heriotz
mehatxu jaso
dituzte

TTIPI-TTAPA
Faxismoari stop,me-

hatxurikez lelopean160
lagun inguru bildu ziren
abuztuaren29anElizon-
dokoplazan,udahone-
tan Baztango alkate
GarbiñeElizegiketaEli-
zondoko alkate Mikel
Sobrinok jaso dituzten
heriotz mehatxuak sa-
latzeko.

Agrupacion de Na-
cionalistasNavarrosde-
lako taldeak sinatutako
idatzienbitartez jasodi-
tuzte heriotz mehatxu-
ak Elizegik eta Sobri-
nok, herriko bestetan
etaBaztandarrenBiltza-

rrean euskal preso po-
litikoen eskubideen al-
dekoekimenakbaimen-
du edo babesteagatik,
baita ikurrina bezalako
EuskalHerrikosinbolo-
akdefendatzeagatikere
eta Espainiako bande-
ra ez jartzeagatik.

Agrupacion de Na-
cionalistasNavarrosde-
lako taldearen arabera,
BaztangoetaElizondo-
koalkateekezduteHe-
rriko Etxean Banderen
Legea bete eta herrie-
tako bestak erreibin-
dikazio politikoak egi-
teko aprobetxatzen
dituzte, eta ikurrina eta
Euskal presoak Euskal
Herriratzekobanderinak
jartzendituadibidetzat.
Arrazoi horiengatik,
ANNtaldeak«uztailaren
15eanegindakobileran,
ahobatez heriotzera zi-

gortu dituela» zioen le-
hen mehatxu-eskuti-
tzak.Zigorhori ezbete-
tzeko baldintzatzat Ba-
llekoudaletxeanEspai-
niako bandera jartzea
eta ikurrina kentzea
eskatzenzuten.Hurren-
go mezuetan ere «me-
hatxuak berretsi» zi-
tuzten.Abuztuaren13ko
datarekin eskutitz ba-
ten bidez eta posta
elektroniko bidez, bi
idatzihartuzituztenuda-
letxean,aitzinekogutu-
neko sinadura berare-
kin: Agrupacion de Na-
cionalistas Navarros.
«Ikurrina kendu eta Es-
painiako bandera jar-
tzeko» exijitu zieten eta
are gehiago, gutunean
inposatutako baldintza
ez betetzeagatik abuz-
tuaren26tikaitzinerahe-
rio mehatxuak aitzi-
nera eramanen zituzte-
la ere idatzi zuten.

ERANTZUNAK
Mehatxuen berr i

eman zutenean, Bakar-
txo Ruiz eta Xabi Lasa
EH Bildu eta Aralar-Na-
BaikoNafarroakoparla-
mentariakGarbiñeElize-
giren ondoan izan ziren
prentsaurrekoan.Ruizek
adierazi zuenez, «azken
hilabeteotan EH Bildu-
ren eta bere hautetsion
aurkako mehatxuak bi-
derkatubertzerikezdira
egin. Ministroen meha-
txuak, epaileen meha-
txuak,etakasuhonetan,
reketeenmehatxuak.Ile-
galizazio mehatxuez ari
gara,baitaheriotzmeha-
txuez ere. Zergatik eta
euskal preso politikoen
eskubideen aldeko eki-
menak baimendu edo
babesteagatik,baitaiku-
rrinabezalakoEuskalHe-
rrikosinboloakdefenda-
tzeagatik ere».Mehatxu
hauek guztiak «ez dira

Bildu eta EH Bilduren
hautetsien kontrakoak
bakarrik, baizik eta EH
Bilduk defendatzen du-
enezkerrekoproiektuso-
beranistabozkatuetaba-
bestendutenhiritarguzti-
en kontrakoak».

Joandenasteanegin-
dakoagerraldian,berriz,
Begoña Sanzber ro
UPNko zinegotziak Bil-
durenjarrerakritikatuzu-
en, mehatxu horien in-
guruan «estrategia»
darabiltela leporatuz.
Gaineratu zuen, me-
hatxuen berri izanda-
koan beraien elkartasu-
na adierazi ziela. Bildu-
rendako «mehatxu ba-
tzuk onak eta bertzeak
txarrak» direla kritikatu
zuenSanzberroketa«al-
derdikeria» egotzi zien:
«Bertzezinegotziokme-
hatxuak jaso ditugu-
neanezdutehainbertze-
ko zalaparta egin».

GIZARTEA � SALAKETA

160 bat lagunek
Baztan eta
Elizondoko alkateek
jasotako heriotz
mehatxuak salatu
dituzte

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Batzar Nagusietako kideen babesa jaso dute Baztango eta Elizondoko alkateek.

TTIPI-TTAPA
Mehatxu hauek onartezinak egiten zaizkie Ba-

tzar Nagusiko kideei, «ez baitira alkate hauen aur-
kako mehatxuak bakarrik, baizik eta beraiek or-
dezkatzendituztenherrienaurkakoak,beraz,baztan-
dar guztien aurkako erasoak dira». Ikurrina Euskal
Herriko ikurretako bat da, «Baztandarren Biltzarra
egunean eta herriko bestetan urteetan erabili izan
dena eta baztandar gehiengoak herriko ikur beza-
la hartzen duena». NafarroakoGobernuak ere iku-
rrina jartzea debekatu nahi izan du eta Udala au-
zitegietara eraman du ikurrina jartzeagatik eta al-
di berean «arrotza eta iraingarria egiten zaigun Es-
painako bandera jarrarazi nahi digute».

Batzan Nagusiko kideen babesa jaso
dute Elizegik eta Sobrinok

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA
Dozenaka lagun elkartu ziren Elizondoko plazan abuztuaren 29an, faxismoaren kontra eta
mehatxuak salatzeko.
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BAZTANBAZTAN

BESTAK � ELIZONDO

Ortziral ilunabarreko
txupinazoarekin hasi
eta igandean
akituko dira
Txokotoko bestak
Larunbatean
Emakumeen
III. Frontenis
Txapelketako
finala jokatuko
da

TTIPI-TTAPA
Ohiturari segituz,Eli-

zondoko Txokoto au-
zoan bestak ospatuko
dituzte asteburu hone-
tan.Ortziraletik igande-
rabitartehainbatekital-
di prestatu dituzte.

ORTZILERA, IRAILAK 6
•19:00etantxupinazoa.
Ondotik txistulariak,
erraldoiak eta buru-
haundiak.

• 20:00etanBaztanZo-
padastaketa etadan-
tza herrikoiak.

• 21:00etan paella le-
hiaketa.

•22:30eankontzertuak:
200LAGOSetaRATAS
MUERTAS taldeekin.

LAUNBETA, IRAILAK 7
•11:00etanargisoinuak
txistulari, erraldoi eta
buruhaundiekin. Bon-
ba japoniarrak Mau-
rizio eta Felix Plazan.

• 12:00etan Txokotoko
Emakumezkoen III.
FrontenisTxapelketa-
ko finala Elizondoko
frontoian.

• 14:30eanzikiro-jatea.
• 00:00etan dantzaldia
TRIKIDANTZekin.

•OndotikDJJOTATXO.

IGENDIA, IRAILAK 8
•Goizezetaarratsaldez
haurrendako puzga-
rriak.

•18:00etanhaurrenda-
ko euskaraokea.

• 21:00etan suzko ze-
zena.

Behi-azienden
lehiaketa-enkantea

Irailaren 20tik 22ra
eginendapiriniararraza-
ko behi-aziendaren le-
hiaketa eta enkantea.

Xehetasunak hurrengo
alean emanen ditugu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Behikakako sariak eman ditu aurten ere Xorroxin Irratiak
Uztailaren 27an egin zen bosgarren urtez Behikaka.com ekitaldia, Xorroxin Irra-
tiaren alde. Momentuan saridunik agertu ez bazen, dagoeneko agertu eta sari-
ak eman ere egin dituzte. Argazkian ageri denez, Azpilkuetako Esteban Mendi-
buruk (Maite Iriartek hartu zuen saria bere ordez), LekarozkoMiguel Javier Meo-
kik eta Anizko Jauregiako Aitor Azkaratek hartu dituzte sari ederrak.

GIZARTEA

Lekarozko gazteen aterpea Aspacek kudeatuko du
datozen bortz urtetan ere
TTIPI-TTAPA
Nafarroako Kirol eta Gaztediaren
InstitutuakberrizereAspaceri eman
dioLekarozkogazteaterpeakudea-
tzeko ardura datozen bortz urteta-
rako.Kudeaketahogei urtera ere lu-
zatzekoaukeradu,urtebeteko luza-
penenbitartez.Aspacekhamarurte
daramazki Lekarozeko aterpea ku-
deatzen eta inguruko 20 laguni la-
na ematen die, horietatik 17 ezinta-
sunen bat dutenak.
Lekarozko aterpearen instalazioak
urte osoan irekiak egoten dira eta

130 lagunendako tokia eskaintzen
dute.Lotarakotokiaezezik, jantokia,
kafetegiaetabilerak,solasaldiakedo
jarduerak egiteko aretoak ditu. Aur-
ten, ludoteka ere ireki dute, 3-11 ur-
teartekoneska-mutikoei zuzendua.
Eskaintza honekin, Baztanen esko-
la adinean dauden neska-mutikoek
bere etxeko lanak egiteko, tailer eta
jokoetan jolastekoedourtebetetze-
kobestakegitekoaukeraere izanen
dute. Aterpean ostatu hartu eta
umeak dituzten familia eta taldeek
ere erabiltzen ahal dute ludoteka.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Gorramendiko erakusketaren azken egunak
ThierryAlbideartistaelizondarrakGorramundi izene-
koinstalazioainauguratuduudahonetanGorramendi-
ko zaintzako etxolan eta larunbat hau, irailak 7, iza-
nen da erakusketaren hondarreko eguna. Artearen
bidez, Gorramendiren ‘mundua’ eta esentzia eraku-
tsi nahi ditu: base amerikarra, artzaintza, putreak...
etxola eta ingurua arte-gune bihurtuz.
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HERRIKO BESTAK � IRAILAREN 13TIK 16RA

Ezkondu eta ezkongabeen futbol partida
Elbeteko bestetako lehen egunean
Ortziral
arratsaldeko
txupinazoarekin
hasiko da

TTIPI-TTAPA
Gurutze Sainduaren

omenezegitendituzten
bestak, aurten lau egu-
nezospatukodituzteEl-
beten, irailaren 13tik
16ra.

ORTZILERA, IRAILAK 13
•18:00etan txupinazoa
etabonba japoniarrak.

• Ondotik txistulariek
buruhaundiekin he-
rrian barna buelta
emanen dute.

• 19:30ean futbol parti-
da,ezkonduakezkon-
gabeen kontra.

• 21:00etanBaztanZo-
pak.

• 22:30ean FRANTXIS-
KOElbetekoPosadan.

• 00:00etan txopo go-
ratzea.

• Ondotik DJ-ak fron-
toian: HUNNAI eta
PIEK.

LAUNBETA, IRAILAK 14
• 09:00etan Dianak.

• 11:00etan Meza Na-
gusia.

• 12:00etan luntxa.
• Ondotik, Elbeteko
dantzarien saioa.

• 14:30eanzikiro-jatea,
Julen Zelaieta, Iñaki
AlemanetaJaioneEli-
zagoienek alaitua.

• 20:00etan dantzaldia
AIERRIK taldearekin.

• 21:00etan Mutildan-
tzak: Baztango dan-
tza taldearen saioa.

• 22:00etan Mutildan-
tzak.

• 00:00etan dantzaldia
AIERRIK taldearekin.

•OndotikTIRRI&TERRI
DJa plazan.

IGENDIA, IRAILAK 15
• 09:00etan dianak.
• 11:00etatik 13:30era
eta 15:30etik 18:00-
etara puzgarriak, tren
txu-txua eta car-ak.

• 14:00etan haurren
bazkaria posadan.

• 17:00etan mus eta
partxis txapelketa.

• 18:00etan haurren
dantzaldia.

• 18:30ean txokolata-
da.

• 20:00etan dantzaldia
JA IONE EL IZA-
GOIENen eskutik.

•22:00etanzozketaeta
sari banaketa.

ASTELEHENA, IRAILAK 16
• 14:00etan bazkaria
Karrikaxarren.

ARGAZKIAK: RAKEL GOÑI
Aurten ere ez kirola eta dantza egiteko aukerarik faltako bestetan.

Ba al zenekien…
Nafarroakoardi latxarenesnegordinazeginda-
kogazta lehiaketan, laugarren izandelaElizon-
doko Maria Jesus Larretxea?

?
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MUSIKA � IKASTURTE BERRIARI BEGIRA

Musika tresnen poltsa sortu nahi dute
Musika Eskolan
Hala,
hasiberriak
ohartuko dira
gustokoa duten
ala ez

TTIPI-TTAPA
Musika Eskolan ize-

na ematen duten ikasle
hasi berrientzat ez da
erraza izaten jakitea ha-
sieran euren aukerakoa
den musika tresnak go-
gobeteko dituen epe la-
burrean aldez aurretik
probatu gabe. Egoera
horri soluzioa emateko,
musika-tresnen poltsa
sortukoduteMusikaEs-
kolan ikasturte honetan.

Musika-tresnamaile-
guanhartukolukeenikas-
leak ongi zainduko duen
konpromisoahartukodu
jabearen aitzinean eta,
gerora,tresnamaileguan
hartuduenikasleareneta
tresnaren jabearen arte-
an salerosketarik ema-
nenbalitz, tratu hori bien
arteko afera izanen dela
jakinaraziduteduteUdal
ordezkariek.

Gaihonetaninteresa-
tuta daudenek informa-
zio gehiago har dezake-
te Musika Eskolan 948
452495 (Jeanne) edo
udaletxean 948 580006
(Maite Oteiza).

Herrietako eskolen
besta Arraiozen

Irailaren 22an Arraio-
zekhartukoduUrdazubi-
Zugarramurdi eta Baz-
tangoherrietakoeskolen
besta. Xehetasunak hu-
rrengo alean emanendi-
tugu.

Esleitu diren obrak
Hainbat obra eta lan

esleitu ditu Tokiko Go-
bernu Batzordeak uda
honetan:ElizondokoSan
Francisco Javier ikaste-
txe publikoa garbitu eta
zaborra biltzeko ardura
El Haou Lahcen-i esleitu
dio,23.000eurotan (BEZ
kanpo), berak aurkeztu
baitu eskaintzarik mer-
keena.Bertzetik,Baztan
Ikastolako leihoak alda-
tzekoobraBetiko SLen-
presar i ag indu dio,
18.133,58 eurotan (BEZ

barne). Arizkungo esko-
lako teilatua berritzeko
obrak, berriz, Victoriano
ElizagoienEtxegarairies-
leitudizkio,19.488,25eu-
rotan (BEZ kanpo).

ARGAZKIA: ONDIKOL

Giro ederrean bete du mende erdia Baztandarren Biltzarrak
Berandu bada ere, ezin aipatu gabe utzi Baztandarren Biltzarreko ospakizuna. Be-
ro sargoriarekin eta jendetza haundiarekin ospatu zen uztailaren 21ean Elizondon
Baztandarren Biltzarraren 50. edizioa. Orga apainduen lehiaketan, Berroetak aur-
keztutakoFrantsekerreondoanelizaren inaugurazioakarroza izanzen irabazle–iku-
si argazkian–. Bigarren saria Elizondoko Beti Zurrutak taldearenArotzarena etxeko
sutegia izanzenetahirugarrenaElbeteko lehenbizikotelebistak,ValentinaTereshko-
va astronauta errusiarraren hegaldia irudikatzen zuena. Denera 23 orga aurkeztu
ziren eta aunitzek 1963ean aurkeztu zutenaren irudikapena egin zuten. Desfilea eta
gero, 1.500 lagun bildu ziren Merkatuko Plazako herri bazkarian.

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Meoki Espainiako txapeldun
EspaniakoIraupen-txirrindularitzakotxapelketa joka-
tu zen abuztuaren 24an Murtzian eta Master 50 ka-
tegorian Patxi Meoki elizondarrak lasterketa irabazi
eta urrezko domina eskuratu zuen. Gauza bera egin
zuen Luciano Mitxelena lesakarrak Master 60 kate-
gorian. Aipatzekoa da, apirilean erori baten ondorioz
Meokik lepauztaia hautsi zuela, eta lau hilabete be-
randuago Espainiako txapeldun izan da.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Bertan elkartearen
argazki lehiaketa
Bertan-Baztanelkarteakan-
tolatutakoV.argazki lehiake-
takoepaimahaiakaurkeztu-
tako 50 argazkien artean,
2014ko egutegia osatuko
dutenargazkiakaukeratuzi-
tuen,baitahiruargazki sari-
tuere:1.saria,400euro,Eli-
zondoko Edurne Biguriak
irabazi du, eta 2. eta 3. sa-
riakOronoz-MugairikoJosu
Inziartek (200 euro) eta Pe-
llo San Millan elizondarrak
(100 euro) eraman dituzte.
BertanEgunean,SaioaSala-
buruk eman zizkien sariak.
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HERRIKO BESTAK � ERREPASOA

Ahate jokoa eta
joko besta
berreskuratu dira
aurten bestetan
Sorpresak ere
izan dira, su
artifizialak
erraterako

Koro eta Margari
Izugarri ongi joan di-

ra Andremari bestak.
Eguraldi aldetikdenbo-
raxarmantaegindu: ez
berorik ezta euririk ere,
eta egun eguzkitsu eta
gau izartuekin.

Gainera,galduakge-
nituenbiekitaldiberres-
kuratudituguaurten:al-
de batetik, ahate jokoa
bi urtez egin gabe gel-
ditua baitzen zaldunen
faltan.Aurtensei zaldu-
nekin (lau saratar eta bi
zugarramurdiar) egin

ahal izanzen.Bertzeal-
detik, joko besta hain-
baturtezegingabeazen
(beharbada hamar-ha-
mabi urte?), eta aurten
lastozko piszina eder
bat plaza erdian eman,
eta haren inguruan eta
gainean joko politak
egin ziren.

Eta Valentziatik eka-
rritakosorpresaereikus-
garri izan zen: Elizar-
gietetatik botatako su-
artifizialak egiazki sor-
presa polita izan bai-
tziren jendearentzat.

Bertzalde, ez da
ahantzibeharbestetako
hainbatekitaldieginahal
izateko zenbat jendek
eginbeharduenlan.Adi-
bidez, bezperako pipe-
rrada prestatzen dute-

nak, edo zikirorako 220
makilmoztuetazuritzen
aritzendirenak,edohara-
giapuskatueta220ma-
kil horietan sartzen ari-

tzendirenak,edo100ki-
lopiperxehatzenaritzen
direnak, edo 800 plater
eta eltze erraldoiak gar-
bitzen aritzen direnak…

Biziki txalogarria eta es-
kertzekoa da jende ho-
nek egiten duen lana.

Eta orain refeta! On-
gi pasa.

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO
Lehenbiziko argazkian, ahate jokoa. Ahate jokoa egin ondotik gako-jokoa egiten da.
Bigarren argazkian, pilota partiden txapeldunak. Hirugarrenean, musikariak. Carles lesio-
natua zen, baina hala ere, gurpildun aulkian eskea eta gigante egunetan aritu zen. Azken
argazkia joko bestakoa da. Argitxu piszina gainean arrautza ehizan ageri da.

URDAZUBI
KULTURA � UDAKO ERREPASOA

Ekitaldiz betetako
hilabetea izan da
agorrila
Seigarren aldiz
egin da
Burdinaren
Eguna

TTIPI-TTAPA
Herritarrek nahiz bi-

sitariek izandutezer iku-
sia agorril honetan ere.
Pilotaren Unibertsoa
jaialdiakemanzienago-
rrileko ekitaldiei hasie-

ra eta azken urteotan
hutsik egiten ez duen
ekitaldi honetan, pilota
modalitate ezberdinak
ezagutzera eman ziren.

Agorrilaren 10ean,
berriz,BurdinarenEgu-
na egin zen. Aurtengoa
seigarren edizioa izan
zen eta gaiarekin lotu-
tako egitarau zabala
prestatu zuten. Ber-
tzeakbertze,burdinmi-
nerala idi-gurdietan

garraiatzenzeneko ibil-
bidea antzeztu zuten.
Hilaren 24an, azkenik,

dantzak eta herri kiro-
lak ikusi eta sagardoa
eta ingurukoohiko jaki-

ak dastatzeko bertze
besta eguna antolatu
zuten.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Monasterioko monjeek Bizkaitik etorritako burdin minerala urrearen truke erosi zuten
Burdinaren Egunean.



Zikiro-jaterako
erreserba
telefonoz egin
daiteke edo
buruilaren 7an
Herriko Etxeko
Ostatuan erosi

TTIPI-TTAPA
Aurten ere egitarau

zabala prestatu duBes-
ten Komiteak herriko
besten karietara.

LARUNBATA, BURUILAK 7
• 09:00etatik 19:00eta-
raBall Trap (plater tiro-
keta) Plazidenbordan.

•17:00etanSaraKorrika
12 kilometroko laster-
keta plazatik abiatuta.

•22:00etanSMOKEDE-
LUXEetaBETAGARRI
taldeen kontzertua.

•00:00etanKOLOKAre-
kin dantzaldia plazan.

•Gauguztian Iparralde-
kogaiteroaketatxaran-
gakarrikakanimatzen.

IGANDEA, BURUILAK 8
•10:00etanMeza,Urru-
ñarrak klikarekin. Itzu-
lian itzuli Mariñelak
Danborrada gaiteroe-
kin.

• 10:30ean luze partida,
UztaritzekoetaBaigo-
rriko taldeen artean.

• 16:30ean ahate jokoa,
eta karrikan ibilaldia
joaldunekin eta gaite-
roekin.

• 17:30ean herri kirol
saioa.

•19:00etanaperitifaSA-
RAKO KANTARIAK
alaitua.

• 22:00etan kantaldia
AMARENALABAKtal-
dearekin.

• 00:00etan dantzaldia
XITOAK-ekin.

• 00:00etan suzko ze-
zena.

• TXARANGAITAkkarri-
kak animatuko ditu.

ASTELEHENA, BURUILAK 9
• Goizean, itzulian itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.

• 10:30ean luze partida,
txapeldun izandirenbi
selekzioren artean.

• 13:30ean zikiro jatea,
Olhain Ikastolak anto-
latuta. Erreserbatzeko
05 59 54 27 58 edo 06
73 90 03 52ra deitu.
Edo buruilaren 7an
10:30eanHerrikoEtxe-
ko Ostatuan salgai.

•16:30eanzaldi ikusga-
rria.

• 17:30ean esku huska
trinketean.

• 18:30ean euskal dan-
tzak Zazpiak Bat tal-
dearen eskutik.

•20:00etanaperitifaalai-
tua trikitilari eta SA-
RANGA taldearekin.

• 22:00etan kantaldia
IZARRAK-ekin.

• 23:00etan dantzaldia
GAUBELAtaldearekin.

ASTEARTEA, BURUILAK 10
• Goizean, itzulian itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.

• 09:30ean paxaka eta
bote luze txapelketa.

•10:30ean, luzepartida,
Spuc taldea eta selek-
zio baten artean.

• 17:30ean Joko garbi
errebotean, Sarako

Izarra pilota eskolako
gazteeekin.

• 18:15ean Joko Garbi,
Hardoytarrak eta Lu-
zaz Gazte taldeen ar-
tean, errebotean.

• 19:00etan Mutxikoak
KUXKUXTU txaran-
garekin.

• 20:00etan Idole gaua
Gaztetxean.

•20:30eanaperitifaalai-
tua trikitilariekin.

• 22:00etan dantzaldia
SAMAIN taldearekin.

•GauguztienKUXKUX-
TU txarangak karrikak
animatuko ditu.

ASTEAZKENA, BURUILAK 11
• Goizean, itzulian itzuli
gaitero eta txistularie-
kin.

• 09:00etan Sarako
azienda lehiaketa.

• 10:30ean haurren jos-
taketak plazan, euria-
rekin kiroldegian.

• 10:30ean trinketean,
Xoko Txapelketa.

• 17:00etan esku huska
partida,EuskalHerriko
bestetako Esku Pilota
Txapelketaren finala.

• 18:00etan esku huska
trinketean,Waltari-Du-
cassou, Larra lde-

Etchetoren aurka.
• Aldi berean, bertsula-
riak trinketean eta pla-
zan: Eneritz Zabaleta,
Odei Barroso eta Xu-
mai Murua. Gai emai-
ten Karlos Aizpurua.
Ondotik zozketa.

•19:30eanaperitifaalai-
tuaETXARTAHIZPAK-
ekin.

• 22:00etan dantzaldia
BIDEKOArekin.
• 23:30ean su artifizia-
lak.
• 00:30ean dantzaldia
JOSELU ANAIAK tal-
dearekin.
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SARA

BESTAK � BURUILAREN 7TIK 11RA

Larunbateko Sara
Korrikarekin
abiatuko dira bortz
eguneko bestak

ARGAZKIAK: SARAKO TURISMO BULEGOA ETA MARTIN GOIKOETXEA
Aitzineko aldietan bezala, ekitaldi andana antolatu ditu aurten ere Besten Komiteak.
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AZPIEGITURAK � ERAIKUNTZA BERRIA

Larreko bertsulari
zenaren izena
emanen diote
ikusgarri gela
berriari
2014ko
abuztuan
estrenatuko da
eraikin berria

Franck DOLOSOR
Jean Pierre Ixtilarte

Larrekobertsulari zena-
ren oroitzapena ez da
zorionez berehala itza-
liko,HerrikoEtxea erai-
kitzen ari den ikusgarri
gelaberriari berriki zen-
du den koplariaren ize-
naemanenbaitiote.La-
rreko kultur areto ber-
riaGantxiki trinketeaeta
ezker paretaren ondo-
analtxatzenaridira.Le-
hen harria uztailean
emanzutenhautetsiek.
Ekitaldianandereauza-
pezak azpimarratu zu-
en bururatzen ari den
agintaldian hitz eman
zuten azken proiektua
dela eta bere taldeak
baizik ez duela horren
aldeegin.ChristineBes-
sonartek dio gela ani-
tza izanendelamotagu-
zietako ikusgarriak an-
tolatzeko gisan. Herri-
tarren arteko harre-
manaketagarapeneko-
nomikoa eta kulturalak
sustatuko ditu 2014ko
abuztuan estrenatuko
den gelak.

300metro koadroko
gelak330 ikuslehartzen
ahalkoditueta taulaas-
ki haundia izanendu20
metrokozabaleraeta12
metroko sakonera iza-
nen baititu. Hautetsien

arabera, Karrika Nagu-
siaberpiztekobalio iza-
nen du azpiegitura be-
rri hunek.Hirumilioi eta
erdi euro gostako da
Larreko gela berria eta
Herriko Etxeak espero
du diru laguntzak es-
kuratzea Akitania eta
PirinioAtlantikoetako lu-
r ra lde gobernuen-
gandik.

30 urte uholdeak
gertatu zirela

Joan den abuztua-
ren 26an urtemuga be-
rezia izan zen 30 urte
bete baiziren, bertzeak
bertze, Urdazuri eta
Amezpetu errekak ate-
razirelaetauholde ikus-
garriak jasanzirelaSen-
pere aldean. Gure Irra-
tianeginziotenelkarriz-
ketan,Germain Ezpon-
da orduko Senpereko
auzapezak oroitarazi
zuenbortz lagunhil zire-
la eta bertze lau desa-
gertu.Ezpondarenerra-
netan,beharrikuholde-
ak egunaz gertatu zire-
lagauaz izanbaliraehun
hil izateko arriskua iza-
nen baitzen, bereziki

udatiarrez bete-beteak
ziren akanpalekuetan.
Uholdeakgertatuondo-
tik, duela urte batzuk
eraiki den Luberriako
baraderaegitekoasmoa
agertu zuten euriteen
eraginattikitzeko.10mi-
lioi euro baino gehiago
baliatu dira Luberriako
urtegi hori eraikitzeko
eta azken urteetan Ipar

EuskalHerrianeginden
obrarik haundiena da.
Gainerat, segurtasun
neurriak zorroztu dira
eta oran ur bazterrean
bizidirenherritarrekaler-
tak izaten dituzte tele-
fono bidez uren mailak
gora egiten duelarik.
2007ko maiatzean ere
uholde haundiak jasan
zituen gure herriak.

Emak Hor taldeak
mendea

Emak Hor parropia-
ko taldeak ehungarren
urtemuga ospatuko du
irailaren 15ean. Egun
hortan besta haundia
eginen dute herriko ko-
ralareneta fanfarrearen
mendeurrena ospa-
tzeko.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Larreko kultura areto berriaren lehen harria eman zuten hautetsiek uztailean. Azken egun
hauetan ikus daiteke lanak erritmo onean aitzineratzen ari direla.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

DATUA

3,5
MILIOI EURO
gostako da

Larreko gela berria.
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HERIOTZAK
Justa Gamio Etxenike, Anizkoa, uz-
tailaren 17an, 88 urte.
Juan Jose Saralegi Caballero, Lei-
tzakoa, uztailaren 19an, 74 urte.
Gloria Telletxea Urdanabia, Elizon-
dokoa, uztailaren 20an, 84 urte.
Felicia Arretxea Arretxea, Iruritakoa,
uztailaren 21ean, 91 urte.
Bisitacion Ordoki Almandoz, Aran-
tzakoa, uztailaren 23an, 87 urte.
Prudencia Eskudero Santesteban,
Zubietakoa, uztailaren 23an, 86 urte.
Mikaela Irigoien Goia, Berakoa, uz-
tailaren 23an, 78 urte.
Maria Angeles Mujika Martiarena,
uztailaren 26an, Berakoa, 81 urte.
MariaTeresaIgartzabalSalvador, Le-
sakakoa, uztailaren 27an, 90 urte.
Petra Etxeberria Irigoien, Sunbilla-
koa, uztailaren 26an, 88 urte.
Luis Olaetxea Ubiria, Lesakakoa, uz-
tailaren 30ean, 83 urte.
JuanaIbarra Irigoien,Sunbillakoa,uz-
tailaren 29an, 82 urte.
Maria Isabel Tapia Sansiñena, Bera-
koa, uztailaren 28an, 69 urte.
Maria JosefaGainzaElgorriaga, Be-
rakoa, uztailaren 27an, 92 urte.
Lidia Arretxea Amorena, Elbetekoa,
uztailaren 27an, 80 urte.
InesIparreaIrigoien,Arizkungoa,abuz-
tuaren 7an, 82 urte.
Juan Bautista Ariztimuño Goikoe-
txea,Leitzakoaabuztuaren8an,86urte.
Ramona Leizaola Oiarbide, Leitza-
koa, abuztuaren 11n, 86 urte.
Miguel Telletxea Fagoaga, Berakoa,
abuztuaren 13an, 75 urte.
Jose Luis Telletxea Babaze, Oizkoa,
abuztuaren 14an, 83 urte.
JaimeRodriguezLopez, Ezkurrakoa,
abuztuaren 15ean, 84 urte.
Juana Malda Sansiñena, Berakoa,
abuztuaren 16an, 66 urte.
AsunSarobeViela, Lesakakoa, abuz-
tuaren 20an, 100 urte.
CasimiraMendiberri Iriarte, Arizkun-
goa, abuztuaren 19an, 93 urte.
Juan Tomas Iraizoz Bertiz, Sunbilla-
koa, abuztuaren 19an, 76 urte.
ManuelaEtxeberria Itzea,Amaiurkoa,
abuztuaren 21ean, 86 urte.
JosefaHernandorenaTelletxea, Lei-
tzakoa, abuztuaren 24an, 89 urte.
JoseManuel Rekondo Bengoetxea,
Leitzakoa, abuztuaren 25ean, 69 urte.
Juana Irigoien Etxeberria, Elizondo-
Iruritakoa, abuztuaren 27an, 103 urte.

AraitzRazkinOtermin, Leitzakoa,uz-
tailaren 14an.
Ainitze Alduntzin Iranzo, Leitzakoa,
uztailaren 19an.
Aitor Irisarri Sola, Iruñekoa, abuztua-
ren 22an.
Malen Bereau Mindegia, Iturengoa,
abuztuaren 6an.
Irati Esarte Elizalde, Iturengoa, uztai-
laren 13an.
Laida Bengoetxea San Sebastian,
Etxalarkoa, abuztuaren 14an.
NoaOtazoAnsalas,Etxalarkoa,abuz-
tuaren 6an.
Kaiet Sanzberro Lujua, Etxalarkoa.
uztailaren 30ean.
Eneit Elizalde Bertiz, Arantzakoa, uz-
tailaren 18an.
Aroa Mikelarena Taberna, Arantza-
koa, uztailaren 19an.
Garazi Zulaika Iturria, Arantzakoa,
abuztuaren 19an.
Amaia Paula Avram, Doneztebekoa
uztailaren 1ean.
Aritz Goñi Iguzkiagirre, Doneztebe-
koa, uztailaren 25ean.
Luka Mazon Apeztegia, Doneztebe-
koa, abuztuaren 3an.
NaroaVillanuevaAndueza, Donezte-
bekoa, abuztuaren 14an.
Elaia Esarte Juanotena, Doneztebe-
koa, abuztuaren 22an.
Ibai Salaberri Elizaintzin, Narbarte-
koa, abuztuaren 13an.
Markel Etxenike Sistiaga, Narbarte-
koa, abuztuaren 24an.

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

EZKONTZAK
Mikel Saldias Iribarren eta Oihana
BereauJuankorena,Urrozkoaeta Itu-
rengoa, abuztuaren 3an Iturenen.
Pedro Apeztegia Altzugarai eta Yo-
landaBañezaFernandez, Lesakakoa
eta Irungoa, uztailaren 27an Lesakan.
Iban Dillana Giraldo eta Edurne Ca-
rretero Rodriguez, Irungoak, uztaila-
ren 6an Etxalarren.
Antonio Rael Redondo eta Arantza
Miren Lasa Ansalas, Hondarribikoak,
uztailaren 20an Etxalarren.
UnaiBlancoMikelarenaetaAliciaCe-
brian Rodriguez, Irungoak, maia-
tzaren 11n Etxalarren.
Xabier Elizalde Oskoz eta Ruth Ber-
tiz Erasun, Iturengoa eta Beintza-La-
baiengoa,abuztuaren10eanArantzan.
Oskar Telletxea Mariezkurrena eta
Estibaliz Urroz Elizalde, Ezkurrakoa
eta Doneztebekoa, uztailaren 3an Do-
nezteben.
GarikoitzSalaberriBaleztenaetaMai-
te Bertiz Arrastio, abuztuaren 17an.

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

SORTZEAK

.

Nicolas
TELLETXEA AROZENA

Igantzi, 2012ko irailaren 10ean
I. URTEURRENA

Senar ona, aita zoragarria,
aitatxi ezin hobea eta senide paregabea.

Dena eman zenigulako,
adiorik ez, geroarte baizik.
Betirako gure bihotzean.

ZURE FAMILIA
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TTIPI-TTAPA
Fernando Etxegarai

beratarrak,mutiletan,eta
Maika Ariztegik, neske-
tan, lortu zituzten abuz-
tuaren 10ean Larrain-
tzarren Euskal Herriko
koxkor biltze txapel-
ketako txapelak.

Mutiletan,Etxegaraik
6 minutu eta 23 segun-
do behar izan zituen la-
nak burutzeko. Berata-
rrarentzat zortzigarren
txapela daEuskal Herri-
koan, baina 2010. urte-

az geroztik ez zuen lor-
tua, 2011 eta 2012an
azpitxapeldun izan bai-
zen. Emakumezkoetan,
Maika Ariztegik 7 minu-
tueta30segundobehar
izan zituen lanak akitu
eta Euskal Herriko txa-
pela13.aldiz irabazteko.

EgunbereanLarrain-
tzarren jokatu zen Eus-
kal Herriko Arpana Txa-
pelketanagusian,Ando-
ni Irigoien eta Guillermo
Etxenike baztandarrak
laugarren izan ziren.

Ander Erasun
eta Mugertza II
irabazle
gazteetan

TTIPI-TTAPA | SUNBILLA
FlorenNazabaleketa

Donato Larretxeak lor-
tu zuten garaipena
abuztuaren 11n Sunbi-
llan jokatutako Ramon
LatasaSariaren12.edi-
zioan.51segundokoal-
dea atera zioten Aitzol
AtutxaetaJosebaOtae-
gi gazteei.

Bikoteek lau proba-
tanneurtuzituzten inda-
rrak.Aurrenekoan,bika-
naerdikoebakibeharzi-
tuzten, aizkolari bakoi-
tzak egur bana ebakiz.
Bigarrengoan,kanaerdi-
ko bat zutik eta 45 on-
tzako bi etzanda moz-
tu zituzten. Hirugarren-

goan, berriz, bakarka-
ko lana zuten, eta ba-
koitzak launakanaerdi-
kora lehiatuziren.Azken
proban, txanda librean
aritu ziren, eta bikote
bakoitzak laukanaerdi-
ko eta 60 ontzako be-
ste lau moztu zituzten.

Nazabal eta Larre-
txeak 35 minutu eta 24
segundo behar izan zi-
tuzten lanak akitzeko
eta lehenbiziko eta lau-
garren probetan nagu-
situ ziren. Atutxa eta
Otaegik 35:54 behar
izan zituzten. Bigarren
etahirugarrenproba ira-
bazi bazituzten ere, le-

henbizikoan eta lauga-
rreneanhutsegin zuten
eta bi minutu baino ge-
hiago galdu zuten.

Joxemari Olasagas-
tik eta Iñaki Azurmen-
dik hirugarren egin zu-
ten (36:50). Igeldokoak
Unai Otaño ordezkatu
zuen.
Gazteen mailan ere

zazpigarren edizioa jo-
katu zen. Gazte hauek
hiru proba egin behar
zituzten. Lehenbiziko-
an, 45 ontzako bat zu-
tik eta neurri bereko
bertze bi etzanda eba-
ki behar zituzten. Biga-
rrenprobanbakarkaari-
tu ziren, eta bakoitzak
bikanaerdikoeta45on-
tzako bertze bi enbor
moztu behar zituen.
Azken proba txanda
librekoa izan zuten, eta
bikotebakoitzak lauka-
naerdiko eta 60 ontza-
ko bi moztu zituen.

UgaitzMugerzamu-
trikuarra eta Aurtizko
Ander Erasun nagusitu
ziren, 30 minutu eta 16
segundoko denborare-
kin; bigarrenak Ruben
Saralegi leitzarraetaLa-
rrañaga izanziren (30:48)
eta hirugarren Jon Re-
kondo leitzarra eta Oi-
han Larretxea beratarra
(31:54).

HERRI KIROLA � ABUZTUAREN 11N JOKATU ZEN SUNBILLAN HAMABIGARREN EDIZIOA

Donato Larretxea eta Floren Nazabal
nagusitu dira Ramon Latasa Sarian

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Ramon Latasa Sariko partehartzaile eta antolatzaileak, sariak banatu ondotik.

HERRI KIROLAK � EH-KO KOXKOR BILTZE TXAPELKETA

Etxegarai eta Ariztegi
berriz txapeldun

BAIGORRIN

7 herrialdeen
txapelketa
irailaren 14an
TTIPI-TTAPA
Zazpi Herrialdeen ar-
teko herri kirol txapel-
keta irailaren 14an jo-
katuko da Baigorrin.
Azken bi urteetan
azpitxapeldun izanon-
dotik, berriz ere txa-
pela lortzen saiatuko
da Nafarroako or-
dezkaritza. Hamaika-
garrena izanen litzate-
ke. Baina Bizkaia eta
Gipuzkoa ere arerio
gogorrak izanen dira.

Maria Angeles
MUJIKA MARTIARENA

Beran, 2013ko uztailaren 26an

Goxo goxo hartzen ditu
mendi gainak lainoak,
goxo goxo hartu zaitu

zeru gainean jainkoak.

GOIAN BEGO
Familia
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Aitor AROTZENA |DONEZTEBE
Izerdia eta malkoak

ez ezik, odola ere izan
da Lizasoren erremon-
teko ibilbidean. Lesio-
ek ez diote bere onena
ematen utzi, 1992ko
azaroaren27andebuta-
tu zuenetik. «Erremon-
teakaunitzemandit,bai
pertsonalki, bai kirol ar-
loan, baita lan arloan
ere. Bizitza erdia baino
gehiagoemandut fron-
toianeta lesioaunitz izan
ditut, momentu txarrak
izan dira, baina nere
barnean bazen zerbait
hori gainditzera lagun-
du nauena, familiaren
laguntzarekin… Lesio
larriak izan dira, bi be-
launetatik operatu nin-
duten, pubis-osteopa-
tiaren ondorioz urtebe-
teegonnintzenarituga-
beetaduela lauurtesor-
baldako tendoia hautsi
nuen, guretako garran-
tzitsuena dena, eta de-
netatik aitzinera atera
naiz, eta hor goitian
mantendunaiz.Horries-
ker indartsuagoa egin
naiz», aipatudigu. «On-
doriobaikorragoakate-
ra ditut egoera txarre-
an egon naizenean ga-
raipenetatik baino».

Minak min, 2000ko
buruz buruko txapela
janztea lortu zuen, be-
re lorpenik handiena.
Ber tze lau ur te tan
azpitxapeldun izan zen
bakarka eta binaka ere
lortua du txapela, ber-
tze hainbat torneo be-
zalaxe.Lizasokdioenez,

«ni ez naiz txapel auni-
tzekopilotaria izan.Ko-
tetoren garaikidea iza-
teak badu horretan ze-
rikusia,noski,bainana-
hiagodut hainbertze ez
irabazi eta jokoan aile-
gatu naizen mailara ai-
legatu.Etahoriere,neu-
rrihandibatean,Koteto-
ri zordiot.Ezkurrakber-
tze baliabidebatzukbi-
latzera behartu nindu-
en,atzelariaren jokutra-
dizionalak ez baitzion
minik egiten eta gauza
berriakbilatubehar izan
nituen. Horri esker au-
nitz hobetu eta ebolu-
zionatu nuen pilotari
moduan eta lehenago
ikusi ez ziren gauzak
eginnituen».Halere,ha-
sieran baziren zaleak
harmailetatik“horiezze-

laerremontea”ziotenak.
Urte aunitz eman ditu
atzelarienarteanonena
izaten eta horrekin gel-
ditzen da Lizaso. Urte
horietan, «hasieran Ei-
zagirrezenatzelarione-
na, superklase bat, eta
huragainditubehar izan
nuen, gero etorri ziren
Urrutia eta gaur egun
San Miguel da onena,
etaEtxeberria III ere,gu-
rekintakoa izanik,azken
urteetan salto haundia
emanduetaonenenpa-
re jarri da».

OINARRI SENDOAK
Krisiaren ondorioz,

erremontea bere one-
neanezbadagoere,«oi-
narri sendoak» dituela
uste du Lizasok: «Na-
hiz eta diru aunitzik ez

ikusi eta bertze lanbi-
deekin bateratu behar,
erremontelari gazteek
ilusiohandiadute, erre-
montezaleak oso fide-
lak dira eta gaur egun
enpresaren kudeatzai-
leakarrasonakdira,be-
regaraianerremontela-
riak izandakoaketazai-
netandutekirolhau.Oi-
narri horiekin aitzinera
aterakodaerremontea».

Azken belaunaldiko
erremontelarienartean,
«Juanenea da proiek-
ziorik handiena duena,
potentzia handikoa da,
gogoak eta ilusio han-
dia ditu… Baina badira
pilotari gehiago ere
arras politak. Denek
bezalaentrenatubehar-
ko dute, lan egin, ordu
aunitz sartu frontoian,
erremontea ikusi, baina
landuzgerogoiti eginen
dute, ez da bertzerik».

Lizasokberakerebe-
launaldi gazteei dakie-
naerakustekogonbitea
ere jaso du enpresaren
eskutik.Familianhiruga-
rren belaunaldia bete-
koduenostatuaerama-
teak nahikoa lan ema-
nen diola jakin arren,
«erremonteari esku bat
bota eta egun batean
atzelar ie i aholkuak
emanetadakidanaera-
kusterik baldin badut,
ni pozik, zer guttiago!».

KikeElizalde,enpre-
sako intendenteakagu-
rreanerran zuenez, «Li-
zaso iraultzailea izanda,
pilotari bakarra eta
ezberdina».

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Iñaki Lizasok abuztuaren 10ean jokatu zuen profesionaletako azken partida.

21 urteko ibilbide oparoaren ondotik bere
azken partida jokatu zuen abuztuaren 10ean
Galarretan Iñaki Martinez Lizasok
(Doneztebe, 1973). Izerdi eta malko artean

adio erran zien zaleei. Izerdia, kantxa gaine-
an despeditu zelako. Urrizarekin batera 35-
40 galdu zuen Koteto Ezkurra eta Joxe
Etxeberria herritarren kontra. Malkoek bere

esker oneko hitzak itzali zituzten. Esker ona
erremonte zaleei, enpresetako kudeatzaileei,
urteetan arerio eta lagun izan dituen erre-
montelariei…

Iñaki LIZASO | Doneztebeko erremontelariak adio erran du 21 urteren ondotik

«Txapel guttiago lortu ditut baina
aunitz hobetu dut Ezkurrarekin arituz»

URTEEN ESKARMENTUA
«Duela bortz-sei urte
ohartu nintzen bazi-
rela bizitzan norbere
egoa baino gauza
garrantzitsuagoak.
Dirua eta txapelak
irabazten dituzunean,
egoak ez dizu disfru-
tatzen uzten eta
gehiago nahi duzu.
Galtzen duzunean
berriz, bertzea hobea
izan dela pentsatu
eta onartu beharrean,
porrota handitzen
duzu zure buruan eta
barnetik jaten zaitu.
Horretaz jabetu
naizenean, pisu
haundi bat kendu dut
gainetik».
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9-5 irabazi zion
abuztuaren 3an
Bear Zanan
jokatutako
finalean Arraioz
Ari

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Baztan-Errekako34.

LaxoaTxapelketaren fi-
nala jokatuzenabuztua-
ren3anDoneztebeneta
etxeko taldea izan zen
garaile, 9 eta 5 irabazi
baitzion Arraiozko tal-
deari.Gisahonetara,he-
mezortzigarren txapela
lortu zuenDoneztebek,
nahiz eta azkenekoa
2008aneskuratuazuen.

Doneztebe A talde-
an, Pascual Bertiz sa-
kalaria, Koldo Legarra
numeroaetaJavierBer-
tiz eta Jokin Arraztoa
laurdenak aritu ziren.
Arraiozko taldean, be-
rriz, Iñaki Mihura saka-
laria, JonGamionume-
roa, etaKetxusLaurna-
garai eta Asier Zubika-
rai laurdenakarituziren.
Partida hasiera berdin-

dua joan zen, baina
azkenean Doneztebe
nagusitu zen. JuanMa-
ri Artazkoz donezteba-
rra, Txuma Prim irurita-
rarraetaMiguelMarito-
renaarraioztarra izanzi-
ren epaile eta Donezte-
bekoJuanTelletxeaari-
tu zenmarrak zaintzen.

3. ETA 4. POSTUAK
Hirugarren postura-

ko norgehiagokan Oi-
zek 9 eta 7 irabazi zion
ArraiozBri. Oizekin Iker
Bereau, Lander Men-

diola, IñakiMendiolaeta
Ugutz Zelaieta aritu zi-
ren eta Arraioz Brekin
Mikel Mindegia, Xabier
Mihura,AritzAlundaeta
Miguel Maritorena.

Doneztebeko Oskar
MindegiaetaJoseLuis
Legarrazinegotziek jan-
tzi zizkieten txapelak
txapelduneietaArraioz-
koek Nafarroako Pilota
Federazioko Ramon
Iriarte presidentearen
eskutik hartu zituzten
sariak.Hirugarrensaria,
DoneztebekoLaCaixa-

koAnaJuanenakeman
zienOizko jokalariei eta
laugarrena Pilotarien
BatzarrakoJoseanArro-
iok Arraioz Bkoei.

Pilotari onenari Mi-
kel Eizagirre zaleak
eskaintzen duen saria
Doneztebeko Pascual
Bertiz sakatzailearen-
tzat izanzen.JoseLuis
Arozena guantegileak
guante bat eman zien
txapeldunei eta bertze
bat zozketatu. Hau Xa-
bier Maritorenari toka-
tu zitzaion.

LAXOA � BAZTAN-ERREKAKO XXXIV. TXAPELKETA

Doneztebek hemezortzigarren aldiz
jantzi du txapela etxeko finalean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Doneztebeko Pascual Bertiz sakalaria izendatu zuten finaleko jokalari onena.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Txapeldun eta txapeldunordeak, agintari eta laguntzaileekin batera.

LAXOA

Gazteen laxoa
txapelketa abian
TTIPI-TTAPA
Abuztuaren17anhasi
zen Baztan-Errekako
gazteen laxoa txapel-
keta.Bortztaldearidi-
ra irailaren 28an Do-
neztebenjokatukoden
finalerako txartel bila.
Arraiozko taldeanEki,
JosuetaUrkiEtxandi,
Mikel Organbide eta
PelloTelletxeaaridira;
DoneztebeA taldean,
GoioMindegia,Aimar
Jabalera, Iñigo Bela-
rra eta Urtzi Juanena;
Doneztebe B taldean
Gorka Iribarren, Iñaki
Maylin, Aitor Arozena
etaEloyGarzia;Irurita-
ko taldean,PabloDo-
rregarai, Imanol Casi-
llas, Iker Aleman, Iker
Casillas,UnaiAleman
eta Xabier Mariezku-
rrena; Oizko taldean,
Ioritz eta Zorion Ze-
laieta, Aimar Saldias
eta Jon Oiartzabal.
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Erakusketak
ELIZONDO
Lesagibel eskulturak
Abuztuaren 23tik irai-
laren 6ra Arizkunene-
an, astelehenetik aste-
azkenera 17:00-20:00
eta ortzegunetik igan-
dera 11:00-13:00 eta
17:00-20:00.

BAZTAN
Gorramundi instalazioa
Irailaren 7ra arte
Thierry Albide artista
elizondarraren erakus-
keta bisita daiteke
Gorramendiko zain-
tzako etxolan.

ELIZONDO
Margolan erakusketa
Irailaren 14ra arte
Paisajismo ikastaroko
ikasleen lanak ikusgai
egonen dira Arizkune-
nean.

BERA
San Migel zubiaren
200. urteurrena
Irailaren 8ra arte garai
bateko ilustrazio, testu
eta planoak, argazkiak,
ikasleek egindako zu-
bia, maketak eta be-
rtze hainbat bitxikeria
ikusgai Kultur Etxean.
Egunero 10:00-14:00
eta 16:00-20:00.

Hitzaldiak
SARA
Sarako meategiak
hizpide
Irailaren 28an Sarako
meategien inguruan
mintzaldia Eric Dupre
eta Christian Saint
Arromanekin, 21:00-
etan Lur Berri gelan.

Ospakizunak
SENPERE
Emak Hor taldearen
mendeurreneko besta
Irailaren 15ean Emak
Hor Senpereko abes-

batza eta fanfarrearen
mendeurreneko besta.

ARRAIOZ
Eskola ttikien besta
Irailaren 22an Urdazu-
bi-Zugarramurdi eta
Baztango herrietako
eskolen besta.

ETXALAR-SARA
Lizaietako besta
Irailaren 22an Lizaie-
tako besta Lizaietako
lepoan: ehiza akor-
dioaren izenpetzea,
animazioak, merkatua,
zikiro-jatea...

Kontzertuak
SARA
Kantaldia
Irailaren 6an Atsulai
taldearekin kantaldia,
21:30ean elizan.
Irailaren 18an kantal-
dia Mendi Xola taldea-
rekin elizan, 21:00etan.

BERA
Organo kontzertua
Irailaren 21ean 19:00-
etan bisita Esther Iñi-
gezekin eta 20:00etan
Monica Melvovaren or-
gano kontzertua.

Bestak
OIZ
Herriko bestak
Irailaren 6tik 8ra.
Xehetasunak 25.
orrialdean.

ERATSUN
Amabirjin bestak
Irailaren 5etik 8ra.
Egitaraua 26.orrialdean.

SARA
Herriko bestak
Irailaren 7tik 11ra.
Xehetasunak 36.
orrialdean.

ELBETE
Herriko bestak
Irailaren 13tik 16ra.

Xehetasunak 33.or.

ELIZONDO
Txokotoko bestak
Irailaren 6tik 8ra.
Xehetasunak 32. or.

ARANTZA
Eguzkialdeko bestak
Irailaren 7an. Xeheta-
sunak 14.orrialdean.

IGANTZI
Piedadeko bestak
Irailaren 7an. Xeheta-
sunak 15. orrialdean.

LESAKA
Bittiriko bestak
Irailaren 13tik 15era.
Xehetasunak 12.
orrialdean.

ETXALAR
Urritzokietako bestak
Irailaren 14tik 16ra.
Xehetasunak 13.
orrialdean.

Matrikulazioak
BERA
Musika eskola
Irailaren 2tik 6ra.

LESAKA
Musika eskola
Irailaren 2tik 12ra.

BERA | 2013.09.08
San Migel zubiko gertakizunen
200. urteurrenaz erakusketa

Orain200urteSanMigelzubiko
gertakizunakgogoraekarriz,era-
kusketaantolatuduteBeran.Irai-
laren8raarte ikusgai egonenda
Kultur Etxean, goiz-arratsaldez.

Erakusketak

LEITZA | 2013.09.15
Mendi bizikleta martxa eta
maratoi erdia Plazaolatik

NaturBideenEgunarenharira,an-
tolatu dituzte bi proposamenak.
Izen ematea Plazaola Turismo
Partzuergoan edo www.plazaola
kirola.org orrialdean egin liteke.

Bizikleta

OIZ | 2013.09.07
Gazteen Laxoa Txapelketako
partida Oizko bestetan

ArraiozetaOizkotaldeekGazte-
en Laxoa Txapelketako partida
jokatukodute larunbathonetan,
Oizko besten barne. 10:30ean
hasiko da Oizko plazan.

Bestak eta kirola

irailak 5 - 19

PROPOSAMENA
LESAKA
Giza probak
Bittiriko bestetan

Gero eta oihartzun
haundiagoa hartzen
ari dira giza probak.
Sunbillako bestetan,
erraterako, nesken eta
mutilen arteko lehia
ikusteko aukera izan
genuen eta irailaren
14an, Bittiriko besten
barne, Lesakan erre-
bantxa jokatuko dute.
Ibarrako zortzi neska
Sunbillako sei mutilen
kontra ariko dira.
12:00etan hasiko da
norgehiagoka.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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DONEZTEBE
Musika eskola
Irailaren 9tik 13ra.

BERA
Kiroldegia
Irailaren 18tik 21era.
Toki Ona kiroldegian.

LESAKA
Kiroldegia
Irailaren 9tik 15era.
Igeriketa ikastaroetan
izena emateko aukera.

LEKUNBERRI
Kiroldegia
Irailaren 16tik aurre-
ra. Plazaola
kiroldegian.

Azokak
SARA
Ortzegunero azoka
Irailaren 26ra arte
ortzegunero azoka
plazan.

Mendi irteerak
IGANTZI
XXIII. Mendi bizikleta
ibilaldia
Irailaren 8an haur eta
helduentzako ibilaldiak
antolatu dituzte. Izen
ematea egunean bere-
an 07:30etik 08:30era.

LEITZA
Mendi bizikleta martxa
eta maratoi erdia
Irailaren 15ean Las-
terketa Urtotik abiatu-
ko da 9:30ean eta Le-
kunberriraino 21 kilo-
metroko bidea egin
beharko dute. BTT
martxa egiteko luzera
desberdineko hainbat
aukera proposatu di-
tuzte. Izen emateko
epea, irailaren 11.

ZUGARRAMURDI
Donostiatik Oriora
Irailaren 22an Donos-
tia-Orio ibilaldia egi-
nen du Zugarramurdi-
ko Atxuria Mendi Tal-
deak.

Krisi garaian, auzolana indartzen ari den alter-
natiba interesgarria dela ikusita, sail berria

abiatu dute Argia astekarian eta webgunean: Au-
zolan esperientziak. Izenburu horren pean, eta as-
te honetan hasita, bi astean behin auzolanean
egindako egitasmo sozial, ekonomiko nahiz ber-
tze arlotakoen berri emanen dute, astekarian eta
webgunean. Lide Hernando eta Martin Vicioso
kazetariak arduratuko dira ekimenok azaltzeaz,
EuskalHerriko txokoguztietanbildutakoak.Webgu-
nean argia.com/auzolana helbidean topatu ahal
izanen dituzue gaiarekin lotutako erreferentzia
guztiak. Auzolaneangaraturiko esperientziak eza-
gutzen dituenari ere mezua igorri diote: «aintzat
har ditzagun ekimen jakinen inguruko informazioa
helarazi nahi badiguzu, idatzimgarcia@argia.com
helbide elektronikora, gaia Auzolan esperientziak
dela azalduz».

Erromerietako piezak eta errepertorio tradizio-
nala berreskuratzeko asmoz, Faborez 07 dis-

koa kaleratu du Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak.
Pieza zaharrak berreskuratzeko ikerketa eta doku-
mentazio lanetan zazpi urte daramatza elkarteak,
eta horren emaitza da Faborez bildumako zazpi-
garren disko hau. Oraingo disko honetan azkoitia-
rrak (Gipuzkoa) dira parte hartu duten guztiak:Ma-
menMaltzeta eta Nerea Ugarte, Barrenola anaiak,
Zabale anaiak, eta Jauregi eta Anderek. Kide guz-
tiak plazarik plaza ibilitakoak badira ere, batzuen-
tzat esperientzia berria izan da diskoa grabatzea.
Elkartearen iritziz, bilduma «oso garrantzitsua» da
Faborez07, erromerietanurteetanentzunahal izan
diren piezak «euskarri seguru batean» bilduta gor-
detzekoaukeraematenduelako.Faborezbilduma-
ko gainerako diskoak bezala, zazpigarren ale hau
ere erromeria batean aurkeztu dute uda honetan.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Euskal Herriko
Trikitixa Elkartea,

2013

Faborez 07

Musika

TRIKITIXA ELKARTEA

Auzolanen inguruko atal
berria Argian

Internet

ARGIA.COM/AUZOLANA

Xoel filosofo gazteak eta June ingeniariak maita-
sun istorio pasional bezain suntsigarria bizi on-

dotik, kontaktua etetea erabaki zuten. Orain, June-
ren familia obsesiboak heriotza mehatxuak jaso di-
tu, eta neskak laguntza eskatzen dio. Xoel Ainitze-
rekin azalduko zaio, hura ere maitale ohia eta fisi-
kari berezi samarra. Neska baten gorpu birrindua
agertzen den unean, Juneren aita desagertu egiten
da. Biktima edo hiltzaile? Susmagarri bat bertzea-
ren atzetik, ekaitzen zientzia bortitza, kaos-dantza-
ren misterioa, dirutza ederra jokoan, hilketak, amo-
rrua eta maitasuna, sexuaren indarra eta itsukeria,
adiskidetasunaren gozoa. Pasioaren gatza eta la-
tza. Intrigaz beteriko nobela bizi-bizia, grinez eta
krimenez josia da FernandoMorillorenPasio krime-
na lana. 16 urtetik goitikoentzat eginiko liburua da.
Ia berrogei liburu baditu argitaratuakMorillok azken
hamar urte pasatxotan: gazte literatura, thriller zi-
entifikoak, dibulgazioa, biografiak...

Gaumin, 2013

Pasio krimena

Liburua

FERNANDO MORILLO

Nork ez ditu probatu
Elizondoko Malko-

rra gozotegiko produktu
goxoak?PelloAlañaelbe-
tearra da horiek hain
tentagarri izatearenerru-
dunetakobat,obradorea
baita. Hortik aparte, se-
mearekin egotea gusta-
tzen zaion aita ere bada:
«semearekin ibilaldi bat
egin,mendiraedoerreka-
rajoanzakurrahartuta...».
Pilotaetafutbol-partidak
ikustea ere atsegin du,
eta bereziki Osasunare-
nak:«lehenpartidakikus-
tera kanpora ere joaten
ginen,bainaoraintelebis-
tan ikusten ditugu». Bi-
daiatzea da bere bertze
zaletasuna:«urteronora-
bait joatengara».Semea
dutenetikbidaia laburra-
goak egiten dituzte, bai-
na «hemendik aitzinera
gehiago aterako gara,
koxkortzenaribaita».Bi-
sitatu dituen tokien arte-
an, Egipto du gogoan:
«zirraragarria izan zen»,
dio.Gustura ezagutuko
lukeena, berriz, Indone-
sia: «egunenbatean joa-
nen naiz, seguru». Bes-
taonbategitekoIruñeko
sanferminakaukeratudi-
tu, baina Elbeteko bes-
takeremaiteditu: «herri-
targuztiekinegotekoau-
kera izaten da, kanpoan
bizi direnekin ere bai».

«Herritar guztiekin
egoteko aukera
izaten da Elbeteko
bestetan»

Nire aukera

Pello ALAÑA
Malkorrako obradorea
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komuna, bainugela eta bi
balkoi.Berogailuaetaigo-
gailuarekin.Mobleztatua.
�680 106936.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA. Pi-
su edo etxe ttiki bat lur
pixkabatekinerrentanhar-
tukonuke.Hilabetean350-
400 euro ordaintzeko
prest.�636 777478 (Dei-
tu 16:00etatik aitzinera).

LESAKA. Pisua errentan
hartu nahi da. 350 euro
ordaintzeko prest. �647
233690.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

ETXALAR. 60m2ko lokal
bat komertziorako erren-
tan emateko, prezioa ne-
goziatzeko.�669686626.

LESAKA. Lur-azpiko bi
garajeerrentanematendi-
ra.BatBittiriakarrikaneta
bestea Albistur karrikan.
�618 962937.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ETXALAR.1.500m2kolur
eremua salgai. Zelaia da.
�948 635188.

ETXALAR. Herriko toki-
rikpolitenean,1.800m2ko
lur eremu eraikigarria be-
rehala saldu nahi da. Et-
xebizitza eraikitzeko bai-
men guztiekin. Ura, argia
etakotxearekinsarbidea.
Zelaiguneaegina.«Zukja-
rri prezioa, ez joan ban-
kura. Moldatuko gara».

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lureremuarekin.�943
217817.

SUNBILLA. Etxebizitza
salgai. 2 logela, egonge-
la tximiniarekin, komuna,
sukaldeahornituta,bero-
gailu zentrala, balkoia eta
terraza,2trastelekuetxea-
rengoikosolairuan,auke-
ra haundikoetxea. Gara-
jeanmarra.Igogailua.Pre-
zio onean.�628 473539.

ZIGA. Baztango behato-
kia.Erdizaharberritua da-
goenbordasalgai.120m2,
ura eta argiarekin. 48.000
euro negoziagarri. Sarbi-
de ona. �678 099422.

BERA. Herri erdian pisua
salgai.Osoegoeraonean.
Bizitzera sartzeko prest

tsitate publikotik 2 minu-
tutara eta pribatutik hur-
bil. Sadar futbol-zelairen
ondoan. Ikasleendako
aproposa. Salgai ere ba-
dago. �626 389226.

ELIZONDO. 90m2ko pi-
sua errentan emateko.
Mobleztatua dago: 3 lo-
gela ,2 bainugela, sukal-
dea eta egongela.Baita
garaje plaza eta trastele-
kua ere. �680 347407.

IRUÑEA. Zaragoza etor-
bidean logela bat erren-
tanemateko.Unibertsita-
te publikotik 5 minutura.
�620 209663.

ELIZONDO. 3 logelako
pisua errentan emateko.
�650 283322.

LEITZA. Herri erdian, pi-
sua errentan emateko.
Igogailuarekin. �948
510591.

DONEZTEBE.Elizagibe-
la karrikan 90m2ko pisua
errentanemateko.Sukal-
dea, egongela, 3 logela,

etatasatutakoprezioaren
azpitik. �637 920545.

ETXEBIZITZAK
erosi

Zaharberritzeko etxe
edo borda erosiko nuke.
�620 307548 (Arkaitz).

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Pisua errentan
emateko.Mobleztatua.Hi-
ru logela. �626 774582.

ELIZONDO.Pisuaerren-
tan eman edo saltzeko.
Mobleztatua. Hiru logela.
�676 707620.

BERA. Agerra auzoko
Urruñako Plazan pisua
errentan eman edo sal-
tzeko.Mobleztatua.90m2.
Egoeraona.�659962502.

IRUÑEA. Zolina kalean,
pisua errentan emateko.
3gela,2komun,egonge-
la eta sukaldea. Uniber-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitzasalgai,moblez-
tatua dago. Berogailua,
igogailuaeta trastelekua-
rekin. 16 milioi pezeta/
100.000 euro. � 948
585036.

UITZI. Bi duplex salgai.
Batek114,93m2etabes-
teak94,66m2.Preziointe-
resgarria.�699461213.

LESAKA. Albistur ka-
rrikan140m2kobifamilia-
rrasalgai.4 logela,2bai-
nugela, terrazaetagara-
jea. Prezio ona. �692
748664.

LEITZA. Borda salgai,
8.000 metrorekin. Ura,
bidea eta baimen guzti-
ak.�948510204(gauez).

ELIZONDO. Pisua sal-
gai. Santiago karrikan,
argitsua, bista onak.
71,78 m2. Garajea, tras-
teroaetaigogailua.3bal-
koi, 2 logela, sukalde-
jangelazabala,ekipatua.
Material onak. 2007an
eraikia.Estreinatugabe.
25milioipta(150.253eu-
ro). �665 706228.

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€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 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.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000 m2ko
lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko pisua sal-
gai. Egoera oso onean
dago. 3 logela, jangela,
egongela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta 17 m2ko
trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 42 € (=)

Zerri gizena
1,485 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,850€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,28
1.koa 4,02
2.koa 3,87
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,34
1.koa 4,06
2.koa 3,92

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 135,00
idixkoak 210,00

Aretze nabarrak:
urruxak 155,00
idixkoak 165,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,80/7,90
8-10 kilokoak: 6,40/7,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Abuztuaren 16tik 23ra bitarteko prezioak)
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�678 099422 (Jose An-
tonio).

DONAMARIA . 1.500
m2ko lur eremua salgai,
intxaurrondobatzuekineta
bistaederrekin.12.000eu-
ro. �650 395477.

ARRAIOZ. 9.500 m2ko
lureremuasalgai, uraeta
argia jartzekoaukera.Et-
xea eraikitzeko aukera.
24 .000 eu ro . � 620
307548.

ITUREN. 500m2ko lur
eremuasalgai,uraetaar-
giarekin. Bidetik hurbil.
Etxe mugikorra jartzeko
aukerarekin. 23.000 eu-
ro. �616 264219.

LANA
eskariak

Neskabatedozein lane-
tan aritzeko prest. Badu
esper ien tz ia . � 650
797669.

Neska gazte hezitzai-
lea prest dago goizez
nahizarratsaldezhaurrak
zaintzeko. Auto propio-
arekin. �637 835236.

Gizonezkoa lan bila: lo-
rezaintzan, iturgintzan,
elektrizitate lantxoakegi-
ten,zerbitzari lanean,ani-
malien zaintzan... aritze-
ko prest dago. �651
881863.

Emakumea prest dago
haurrak zaintzeko, adi-
neko pertsonak zaintze-
ko,etxeakgarbitzekoedo
beste edozertarako. Au-
to propioarekin eta dis-
ponibilitate osoarekin.
�667 942138.

Emakumeakgarbiketan
lan eginen luke: bulego-
ak garbitzen, portalak...
�647 233690.

LANA
eskaintzak

IRUÑEA. Neska bat be-
har da dendan eta obra-
dorean lanegiteko.�948
220618.

BERA. Sukaldari batbe-
har da jatetxean aritze-
ko. Esperientziaduna.
� 948 631658 /650
981950.

MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumena salgai.
5atekoa.Gasolina.2005
urtekoa. 67.000 km. ITV
biurterakopasatuberria.
�628 572273.

Mercedes Clase A 160
salgai. 105 CV, 2000. ur-
tekoa, 131.000 kilome-
tro, klimatizazioa, azken
ITV 2013ko maiatzean.
Aparkalekuagarajea izan
dubeti. 2.700euro.�948
637021/634 546512.

YamahaJOG-Rscoote-
rra salgai. 2006 urtekoa,
800km. 500 eurotan.
�619 884121.

Nissan Patrol luzea, 6
zilindrokoa salgai. ITVa
pasatua. �616 198016.

Renault Master salgai,
2002koa, baskulantea-
rekin. �616 243530.

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. �661 006327.

Bi arratoi zakurkume
eta katu bat, ttikia, opa-
riemateko.�948580231.

Katakumeak oparitze-
ko. �619 988383.

Bost urtekosetter inge-
lesarraoparitzekozain-
tzekodenbora faltagatik.
�615 711356.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Udaleko Tokiko Gobernu
Batzordearen akordioa,
2013kouztailaren30ekoa:Ka-
xernarat SLk aurkeztutako
SK2SektorekoUE10ekoUr-
banizazio Proiektu Bategina
hasiera batez onestea.
Espediente hau jendeaurre-
an izanen da 20 egunez, da-
gokion iragarkia NAOn ar-
gitara ematen denetik.

Bera, 2013.08.14

ALKATEA,
Mª Sol M. Taberna Iratzoki

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

Agotza paka ttikiak sal-
gai. �948 450216.

Sagardoa egiteko tola-
rea (60 cm) eta matxa-
ka salgai. Oso egoera
onean. Kupela opari.
�692 748664.

Gazteentzakooheaeta
altzaria salgai. Egoera
eta prezio oso onean;

ohea 105 cm eta 3 kajoi.
�626 097128.

Pinuak, haritza, pago-
ak erosten ditugu. Pa-
goa eskura ordainduko
da. �678 099422.

DENETARIK
galdu-aurkituak

Mitsubishi markako lla-
beroa edo giltzatakoa
duen kotxeko giltza bat
galdudaSunbillakobes-
tetan.Aurkituzgero,dei-
tu faborez.�630045413.

DENETARIK
zerbitzuak

Diana Iniestarekin ikas-
taroakurritikmaiatzera.6-
12urtebitartekohaurren-

tzako:1.Ongiportatu!(psi-
kologia eta artea); 2. ma-
rraztuetapintatu (teknika
desberdinak) eta 3. inge-
lesikastaroa.12urtetikgoi-
tiko gazte eta helduentzat
pinturaetamarrazki ikas-
taroa.Begiratuordutegiak.
http://pintayrepinta.blogs-
pot.com, dianainiesta@
hotmail.com edo 948
453478.

DENETARIK
bestelakoak

Lantresnakberreskura-
tunahiditut.Norbaitime-
sedetan utzi nion eta ez
dit itzuli.Konpresoreelek-
trikoa,Kangomarkakoa,
puntero taladro eta pa-
larekin. Hiru hariko 30 m
luzeko alargadera. Tres-
na daukanak badaki ez
delaberea.�669664026.

BERA. Irailetik aitzinerat
Manex16urteko berata-
rrak, Barañango Alaitz
institutura joan-etorria
egin behar du. Kotxea
konpartituko dugu?
�697 506214.
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AROA MARTIN

FAGOAGA etxeko
printzesak urte
bat bete du. Zo-
rionak familiaren
eta berexiki
ama, aita eta
Oierren partetik.
Besarkada bat.

Lesakako IRATI
BERGES

CHOPERENAk
urtea beteko du
irailaren 14an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik. 1.000 muxu
haundi.

Doneztebeko
NAYA SARRATEAK

5 urte bete ditu
abuztuaren 7an.
Muxuak sorgin-
txuari familiaren
eta bereziki aita,
ama, Aimar eta
Oihanen partetik!

Elizondoko BEÑAT eta OIER ERRO

MUJIKAk 11 urte beteko dituzte
irailaren 5ean. Zorionak eta
musuak. Aunitz urtez aita, ama eta
familia guztiaren partetik. Maite
zaituztegu!

Zubietako AIMAR eta ENEKO

IRIBARREN JUANIKORENAk 9 eta 3
urte bete dituzte uztailaren 27an
eta abuztuaren 3an. Muxu handi
bana Zubietako eta Doneztebeko
familiaren partetik eta berexiki
Mirariren partetik. Gure etxeko bi
gizontxoei, zorionak!

JUNE URKIOLA

MARIEZKURRENA

Leitzako gure
printxesitak urtea
bete du abuztua-
ren 24an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fami-
liaren partetik.

Etxalarko ENARA MENDIBURU

GALARREGIK gure etxeko ttikiak
urtea bete du abuztuaren 31n.
Zorionak familia guztiaren partetik!
Muxu haundi bat.

Iturengo IZEI
BEREAU MINDEGIAk
abuztuaren 19an
3 urte bete ditu.
Zorionak Izaro,
Enara, Urki,
Markelen eta
bereziki Malen tti-
kiaren partetik.

Lesakako JARE
UBIRIA IRIONDOk
irailaren 1ean 5
urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik. Berendu
goxoa prestatu.
Muxu aunitz.

Zorionak ENARA, URTZI, ASIER, IXIAR
eta AINARAri abuztu bukaeran eta
irailean urteak beteko dituztelako!
Ongi pasa Doneztebeko familiaren
partetik! Muxu bat.

Leitzako JUNE
URKIOLA MARIEZ-
KURRENA gure per-
lak urtetxoa bete
du abuztuaren
24an. Zorionak
eta muxu pille
pille bat izeba
Birjiren partetik!

Lesakako LEXU-
RI AROTZENA

PORTUk 7 urte
beteko ditu irai-
laren 15ean.
Aunitz urtez eta
muxu pila bat
familia osoaren
partetik.

LEXURI AROTZENA PORTU lesakarrak
7 urte beteko ditu irailaren 15ean.
Zorionak eta zazpi muxu haundi
ama, atta eta berexiki hainbertze
maite zaituzten Orti, Elorri eta Aiert
anaien partetik.

Berako ALAIN ZELAIETA BERASATEGIk
7 urte beteko ditu irailaren 3an.
Zorionak eta muxu potolo bat fami-
lia guztiaren partetik.

JOANES eta IRATIk 7 eta 2 urte bete
dituzte abuztuaren 4 eta 25ean.
Zorionak eta muxu haundi bana
gure bikote txintxori, familia guztien
partetik.

Lesakako BEÑAT

ARIZTEGI

ALZUGARAIk 2
urte bete ditu
abuztuaren
10ean. Zorionak
Lesakako eta
Iturengo familia-
ren partetik.

Lesakako BEÑAT ARIZTEGI

ALZUGARAIk 2 urte bete ditu abuz-
tuaren 10ean. Zorionak etxekoen
partetik.

IZARO GOIENETXE

MARITXALAR rek
3 urte bete ditu
abuztuaren
27an. Muxu po-
ttolo bat anaien
eta gurasoen
partetik. Zorio-
nak printzesa!

Arantzako AINERE IGUZKIAGIRRE

IRIGOIENek 3 urte beteko ditu
irailaren 10ean. Zorionak eta
aunitz urtez etxekoen patetik eta
berexiki anaia Ioritzen partetik.
Milaka muxu goxo!

Etxalarko AINARA gure ttikiak
irailaren 8an 2 urte beteko ditu.
Zorionak sorgintxo familia
guztiaren partetik.

Berako bikote honek, IKER eta
SAIOA PETRIRENA PIKABEAk, irailaren
6an eta 25ean 7 eta 9 urte eginen
dituzte. Zorionak familia guztiaren
partetik eta egun ona pasa.

Aunitz urtez
AINERE! Hiru
muxu potolo
Oier, Enea,
Alaitz, Ane,
Ioritz, Intza eta
Aroaren partetik.
Ongi pasa egu-
na, printzesa!

JUNE SALGADO

SOLO lesakarrak
irailaren 4an
5 urte beteko
ditu. Zorionak
sorgintxo!

Arantzako HARRIET ETXEPETELEKU

ZABALETA k 2 urte beteko ditu
irailaren 16an. Zorionak eta muxu
haundi bat familiaren partetik.
Aunitz urtez!

Gazteluko JOSEBA TELLETXEA

SARRATEAk 9 urte bete ditu abuz-
tuaren 31n . Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren parte-
tik, berexiki zure anaia Mikelen
partetik.

ELAIAk irailaren
12an 3 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
potolo!

Sunbillako XANTUX IRIARTE IBARRAk
irailaren 11n urteak beteko ditu.
Aunitz urtez familia guztiaren par-
tetik baina berexiki bere ilobak
diren Iraide eta Garaineren parte-
tik. Ongi pasa eguna osaba eta
berendu goxoa prestatu. Muxuak.

Zubietako EGOI FAGOAGA BABAZEk
abuztuaren 11n 4 urte bete zituen.
Muxu haundi bat atta, ama eta
berexiki arreba Luaiaren partetik.

Abuztuaren 11n Zubietako EGOI

FAGOAGA BABAZEk 4 urte bete
zituen. Muxu haundi bat amatxi-
atautxi eta izeba-osabaren partetik
eta muxu potolo bat Eñaut lehen-
gusuaren partetik.

Sunbillako OIER

AGIRRE ARRETXEAk
irailaren 16an ur-
teak beteko ditu.
Aunitz urtez Sun-
billa, Gerendiain
eta Lekunberriko
familien eta bere-
xiki atta, ama eta
Argiaren partetik.

Zorionak IZASKUN! Irailaren 4an
urteak beteko dituzu. Muxu haundi
bat denen partetik, baina besarka-
da eta pa haundi bat Leianeren
partetik.

Sunbillako IRADI ARRETXEA

OTXANDORENAk abuztuaren 21ean
9 urte bete zituen. Muxu haundi
bat familia guztiaren partetik eta
berexiki Maialen ahizparen
partetik.

Etxalarko AIERT

IRIARTE BENGO-
TXEAk urtea be-
teko du irailaren
25ean. Zorionak
eta muxu haun-
di bat Etxalarko
familiaren
partetik.

Berako ANER

DEL POZO

RIOPEDREk 2
urte beteko ditu
irailaren 11n.
Zorionak eta
aunitz urtez!
Muxu potolo
bat.
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