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G. PIKABEA
Mendian gora eta behera, hankak min-

beratuta eta izterrak gogor, baina gorpu-
tzari tira. Eta horrela kilometro aunitzez.
Bukaeran, ordea, sufrimendu eta oinaze
guztiak arinduta, gozamena nagusi. Ho-
rixe dute mendi lasterketek.

Emakumezko zein gizonezko, gazte
zein heldu, gero eta gehiago dira mendi

lasterketetandabiltzanak.Etaeskualdean
ereugaritzenaridirakirolmodalitatehone-
tan ari direnak. Onenen artean lehiatzen
dabiltza batzuk, eta maila apalagoan bai-
na badabiltza bertzeak. Mendi lasterketa
taldeakerebadira,BerakoManttale,adibi-
dez.Etamendi lasterketaprobakerezabal-
tzen ari dira: Berako Maratoi Erdia, San-
ta Barbarara igoera eta gau lasterketa,

Leitzako Euskal Herria Mendia Erronka,
Senpere trail,Sarakokontrabandisten las-
terketa eta korrika trail, Urdazubiko kon-
trabandisten lasterketa, Goizuetako men-
di lasterketa, Sunbillan hasi eta akitu den
emakumeen munduko maratoia...

Gaiaren harira, ezin aipatu gabe utzi
FernandoEtxegaraiberatarra,maisuhaun-
dia eta txapel aunitz lortutakoa. Eta gisa
berean maite dute mendia Pantxika Gai-
kotxea (Sara), Unai Plaza (Elizondo), Dani
Narbarte (Goizueta) eta Joseba Elizagoie-
nek (Narbarte). Norbere erritmoa eta hel-
buruak ditu bakoitzak, baina gozatzeko
egiten dute guztiek mendian lasterka.

Bakoitza bere erritmoan eta helburue-
kin, baina gero eta gehiago dira men-
dian lasterka probatu, gustatu eta afi-
zio horri heltzen diotenak. Zaletasun

hori duten eskualdeko bortz mendiko
lasterkarirengana jo du TTIPI-TTAPAk
eta euren esperientziak kontatzeko
eskatu diegu.

KIROLA � MENDI LASTERKETAK

Mendian gora eta behera
sufrimenduaren gainetik gozamena
Azken urteotan aunitz hazi da mendi lasterketetan dabiltzanen kopurua

Fernando ETXEGARAI | BERA | 42 URTE

«Gustura nabilen bitartean segi-
tu nahi dut, ahalik eta hobekien
egiten eta gozatzen saiatuz»
Nork erranen zuen Larungo maldetan etxeko ardi, behor eta ahun-
tzen gibeletik ibiltzen zen mutiko hura, urte batzuen buruan punta-
puntakomendikolasterkarionenetarikoabihurtukozela?Badahori-
xe izan zen Fernandoren kasua. Onartu digunez, «mendian beti ibili
naizgustura»,bainainguruanmendi lasterketakegitenzirela ikusita
piztuzitzaionpartehartzekoharra.Probatuetagustatu.Duelahama-
bortzbaturtehasi zenmendi lasterketetan,etaurtehorietan lortuta-
ko palmaresa bikaina izan da. Garaipen zerrenda amaigabea du,
etxean zein kanpoan lortutakoak, eta «garaipen bakoitza bere mo-
mentuan berezia» izan omen da. Halere, 22 urterekin irabazi zuen
lehenbiziko lasterketa hura ere gogoan du.
Goi mailako lehian daramatzan urte hauetan egin duenarekin kon-
tent dagoela aitortu digu, «hagitz balantze ona eginen nuke». Ez da
guttiagorako. Baina horrekin batera, bidean egin dituen lagunak eta
ezagutu dituen tokiak ere ez ditu alde batera utzi. Lesioek ere la-
gundu diotela dio: «zortea izan dut. Urte aunitzez ibili naiz eta lesio
gutti izandu ditut. Azken bi urteotan gehiago izandu ditut, eta adina-
rekin errekuperazioa ere ez da berdina izaten».
Joan den urtera arte Euskal Selekzioan ibili zen. Aurten, ordea, be-
re gisara dabil lasterka: «betitik izan naiz nire airera ibiltzen dena».
Selekzioan zebilela entrenamenduak segitzen omen zituen, baina
orain bere erara moldatzen da eta gimnasiora joateko ohiturarik
ere ez duela erran digu. Hala, duen denboraren arabera saio bat
edobertzeegitendu:«asteanbozpaseiegunezibiltzennaiz.Denbo-
ra gutti baldin badut eta ilundua badago, futbol-zelaira joaten naiz.
Denbora gehixeago baldin badut mendian buelta bat ematen dut».

Bere egun arrunt bat nolakoa den ere kontatu digu: «goizean lane-
ra joan, gero bazkaldu, haurrekin egon edo etxean egin behar de-
na egin, eta ilunabar aldera, posible bada lasterka ibiltzera atera».
Eguna ongi hornitua izaten du eta ez du denbora sobrante aunitzik
izanen, hiru seme-alaben aita ere badelako eta emazteak eta biak
etxetik kanpo lan egiten dutelako. Halere, gustuko tokian aldapa-
rik ez, eta «ahal den bezala moldatzen garela» adierazi digu. Alfer-
keria alde batera utzita ateratzen da hainbertze maite duen kirol
hau egitera, beretzat mendia «bizia» delako. Eta aitzinera begira be-
re asmoa «gustura nabilen bitartean segitzea» da, orain arte beza-
la, «ahalik eta hobekin egiten eta gozatzen saiatuz».

LABURREAN

• Lasterketarik ederrena: Zegama-Aizkorri.

• Lasterketarik gogorrena: Italiako Grigne du Monde.

• Txoko kuttuna: Larungo maldak.

• Lasterketa aitzinetik maniarik? Ez.

• Oinetakoak: Lasterkaren arabera. Lasterketa azk
arra

bada arinak eta mendian bada takoek
in, baina markari

begiratu gabe.
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Joseba ELIZAGOIEN | NARBARTE | 28 URTE

«Burugogorra izan eta sufritzen
jakin behar da, akitzean izaten
den pozak aunitz balio baitu»

Probatuetagustatu.Halaxeizan
zen Josebak mendi lasterkete-
tan egindako hasiera. Kontatu
digunez, «beti ibili izan naiz las-
terka.Errepidekolasterketamo-
tzetanpartehartzennuen».Urte
hasieran, ordea, mendian hasi
zen,etageroztik«ezdutasfaltoa
ukitzen», dio. «Hagitz gustura»
dagoelaerrandiguetazalantza-
rik gabe aitortu digu: «asfaltoa
baino nahiago dut mendia».
Mendilasterketaduafizio,baina
ezofizio.Goizezetaarratsaldez
egiten du lan eta etxetik 07:00-
etan atera eta 18:00etan atera-
tzendalanetik.«Ahaldenbeza-
la»moldatzendalasterkaibiltze-
ko: «batzuetan astia harrapa-
tzea zaila da, baina ahal dene-
tanjoatennaiz».Astetartezhiru
egunez 12 bat kilometro egiten
omenditu,etaasteburuetan25
bat kilometro. Igandeak, berriz,
eguraldionabada,neska-lagu-
narekin mendira oinez joateko
aprobetxatzen ditu. Gimnasio-
ra,ordea,gutti: «denboraldiha-
sieranmuskulatura lantzekojo-
annintzen,bainageroutzinuen.

Erabat kanpoan aritzen naiz».
Bestazalea izana da, eta orain-
dik ere bada pixka bat, baina
kirolaren aldeko apustua egina
duenez,«aurtenbestaguttiegin
dut. Lasterketetan ibili nahi ba-
dazailadabestaetakirolaelkar-
tzea». Onartu digu, «pixka bat
faltan botatzen duela» eta aur-
tengo denboraldia akitutzat
emanda, ez du«lagunekin bes-
ta egiteko» aukera galdu iza-
nen.Bainabestabainogehiago
da mendia beretzat: «gozatze-
komoduada.Nirekirolaaurkitu
dudalaustedut».Etaezduuzte-
koasmorik,«alditikalderahobe-
tzen segitu nahi dut». Horrela,
bere ametsa noizbait Zegama-
Aizkorri egitea omen da. Eta
dioenez,bere«burugogorkeria»
duhorretan laguntzeko:«neka-
tuaegondaere,ezdapentsatu
behargaizkizaudela.Burugogo-
rra izan behar da, burua desko-
nektatu eta aitzinera segi, su-
fritzenjakinbeharda.Momentu
txarren ondotik, beti etortzen
dira onak eta akitzean izaten
den pozak aunitz balio du».

Unai PLAZA | ELIZONDO | 26 URTE

«Mendia libre sentitzeko toki
bat da, eta aunitzetan egiten
nau zoriontsu»

«Mendialibresentitzekotokibat
da,egunguztikohaserreakbota-
tzekolekua...Aunitzetanzorion-
tsuegitennau».Miresmenosoz
mintzatu zaigu Unai mendiaz.
Agerikoadaaunitzmaiteduela,
eta horrek erakarrita hasi zen
duelabiurteingurumendilaster-
ketetan lehiatzen. Lasterka, or-
dea, lehenagotik ere ibiltzen
omenzen,mendiak«aunitzera-
karri eta betetzen» duelako.
Goiz eta arratsaldez aritzen da
lanean, eta aitortu digunez, «ez
da erraza» lana eta kirola uztar-
tzea. Halere, «neurria hartzen
diozu» eta lanaren arabera an-
tolatzen ditu entrenamenduak:
«lan aunitz badugu buelta mo-
tza ematen dut zakurrekin edo
bizikletan. Negu aldera saio lu-
zeagoakegitekoaprobetxatzen
dut». Aitzinetik «deus antolatu»
gabe aritzen omen da, «eguna-
renarabera,mendiaedoerrepi-
dea, bertzela mendiko bizikle-
taedoerrepidekoa.Eznaizaise
aspertzen». Gimnasioa, aldiz,
ez omen du «batere gustuko»,
eta «gutti» joaten dela erran di-

gu: «neguanzerbait, lanetikate-
ratzean iluna dagoelako».
Gaztea izanagatik ez omen da
«baterebestazalea,urteanbes-
takontatuakegitenditut.Baina
ezzaintzeagatik,asteburuaon-
gi aprobetxatu nahiago duda-
lakobaizik».Hauda,kirolaegin.
Halere, ez da mendian lasterka
ibiltzeramugatzen.Aurten«de-
netarik» egin duela dio: «men-
di bizikleta probak, duatloiak,
mendi duatloi bat gauez, men-
di lasterketa motzak eta luze-
ak...». Eta irailean berriz ere,
mendi duatloiak egiteko asmo-
tan da eta urtea akitu artean ere
proba gehiago egin nahi ditu.
Etorkizunera begira, «helburu
zehatzikgabe»kirolaegitense-
gituko du: «ez zaizkit epe luze-
ra egindako planak gustatzen.
Baina helburu nagusietako bat
gustatzenzaidanaluzaroanegi-
ten jarraitzea da eta ahal bada
lesiorik gabe». Bistakoa da ez
zela geldirik egoteko jaio, eta
halaxe segituko du, onartu bai-
tigu nekatua egonda ere, «beti
dagoelazerbaitmotibatzeko».

LABURREAN

• Lasterketarik ederrena: Euskal Herria Mendi Erronka.

• Lasterketarik gogorrena: Euskal Herria Mendi Erronka.

• Txoko kuttuna: Lekarozko edozein txoko, bainerak,

Bagordi edo Aritzakun, Itsusiko haitza
k...

• Lasterketa aitzinetik maniarik? Giharrak berotzeko krema

erabiltzea.
• Oinetakoak: Egin behar duenaren arabera bat ed

o

bertze. Baina Sportiva marka bereziki
gustuko du.

LABURREAN

• Lasterketarik ederrena: Lezo-Jaizkibel Mendi Lasterketa.

• Lasterketarik gogorrena: Euskal Herria Mendi Erronka.

• Txoko kuttuna: Berako Maratoi Erdia.

• Lasterketa aitzinetik maniarik? Beti gosari berdina, aitzi-

neko egunetik dena prest izatea, laste
rketaren arabera

motxila eta oinetakoak garbi edukitze
a...

• Oinetakoak: Salomon marka normalean eta orain

Sportiva markakoak erabiltzen hasi o
men da.
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Dani NARBARTE | GOIZUETA | 36 URTE

«Entrenatzera noala pentsatu
gabe ateratzen naiz mendira
lasterka ibiltzera»

Musikaduofizioetamendiaafi-
zio. Ez, ordea, aspalditik. «Las-
terka orain bizpahiru urte hasi
nintzen. Mendirako afizio gutxi
nuen.Eskiatzerajoateaerekos-
tazitzaidan,bainabehinjoanda-
koan engantxatu egin nintzen.
Hortikafizionatunintzenmendi-
ra, bai oinez eta bai lasterka
ere». Laiotz taldeko musikaria
izateaz gain, Lekunberriko Mu-
sika Eskolan egiten du lan, eta
lanaarratsaldezegitenduenez,
goizakaprobetxatzenditumen-
dian lasterka ibiltzeko: «astean
bizpahiru buelta egiten baditut,
kontentu». Eta ahal bada toki
bereanez: «aldatzeagustatzen
zait. Hernani inguruan banabil
Adarrara, Goizuetatik Artikutza
aldera...».Etaentrenamendurik
jarraitugabe:«entrenatzeranoa-
la pentsatu gabe ateratzen naiz
mendira. Ez dut sekula eraman
entrenamenduriketa eznintza-
teke gai izanen ere». Ez dela
«batere gimnasiozalea» gaine-
ratu digu: «etxeko spinningeko
bizikletan tarteka ibiltzen naiz,
baina posible dudan guztietan
kanpora joaten naiz».

«Sufritzekogaitasuna»ereaipa-
tudigu:«entrenatzendudanare-
kinegitendudananahikogogo-
rra da. Batzuek entrenatzeko
gaitasunadute,etanikentrena-
tu gabe lasterketa egitekoa. Ez
dutsekulapentsatuezerseriorik
egitea». Gozatzea delako bere
helburua, mendian aurkitzen
baitu «lasaitasuna,askatasuna,
bakea... Tarteka oxigenatzeko
behar dena». Lasterketetan,
denborari begiratu gabe buka-
tzeaizatenduxedeetaelikadu-
rariereezomendioaskorikbegi-
ratzen: «gutxi zaintzen naiz.
Eskerrak pastazalea naizen».
Onartudigu«bizioguztiak»gus-
tukodituelaetagainera,«ezdut
uztekoasmorik». Festadabere
beste zaletasuna: «musikaria
izandanahitaezkoa.Laneanere
erdi parrandan gaude eta udan
erromeriaz erromeria, entrena-
mendu guztia izorratzen dut»,
dio umoretsu. Baina bietara
moldatzen da eta horrela nahi
du. 2015era begira, Leitzako
Mendi Erronka egin ala ez du
buruan. Festa bai, baina kirola
ere bai. Dena gozatzeko.

Pantxika GAIKOTXEA | SARA | 32 URTE

«Sarara ailegatzean mendira
hasi nintzen, zailak diren pata-
rrak ez nituelako sekula egin»

BineskattikirenamaetaDoniba-
neLohizunekoospitaleanerizai-
na. Horixe dugu azken zortzi
urteotan Saran bizi den Pantxi-
ka. Asti librea duenean, ordea,
korrikaibiltzeamaitedu.Ttipita-
tikkirolaeginduelakontatudigu:
«dantza, eskubaloia eta atletis-
moa egiten nuen». Handitzean,
berriz, lagunekin korrika egiten
hasizen eta«Sararaailegatzean
mendira joatenhasinintzen.Bi-
zikizailadirenpatarrakeznitue-
lako sekula egin».
Egunak harat honatean pasa-
tzen ditu: «05:30ean azartzen
naiz 06:30ean lanean izateko,
eta 14:30ean bukatzen dut.
03:00etanSenperekohaurtzain-
degian izan behar naiz alaba
gazteenahartzeko. Etxerasartu
eta 16:00etan ikastolara joaten
naiz alaba zaharrenaren bilat.
Gero, parkera joaten gara, jos-
tatu, krakada egin eta etxera
sartzen gira. Bizilaguna 18:00
aldeansartzendaeta18:30ean
entrenamendura joaten naiz».
Orohar,«bizilagunakttikiakatxi-
kitzen dituenean edo ikastolan
etahaurtzaindegiandirelarikjoa-

ten naiz kirola egitera». Aitortu
digu, «maiz nekatua» sentitzen
dela, baina «beti sartzen naiz
kontent».Etxerabueltan,«azken
muxuattipiei, janetalo».Astean
hirualdizentrenatzenduetaho-
rietako bat Sara Korrika taldea-
rekin egiten du. Gainerakoak
bakarrik, Sarako mendietara.
Bizikigusturasentitzenda:«ilun-
tzean Larrun gainean naizela-
rik,bakarrik, libresentitzennaiz.
Mendi artean bizitzea izuga-
rrizkosantzada.Mendikousai-
na eta aire sanoa maite ditut».
Aurten lasterketa «gutti» egin
omen ditu, baina alaba ttikiak
bederatzi hilabete dituela kon-
tuanhartuz,«balantzeaskiposi-
tiboa»egindu:«enehaurdunal-
dia eta gero ez nuelako uste
hain fite berreskuratuko nue-
nik».Egindakolasterketak«be-
ti ongi» bukatu dituela dio eta
«plazer handia hartzen ari naiz
entrenamenduetan».Familia, la-
na eta kirola bateragarriak dire-
narenadibidegarbiaduguPan-
txika eta horrela segitu nahi du.
Gainera, adierazi digunez, «ez
dut sekula amore emaiten».

LABURREAN
• Lasterketarik ederrena: Euskal Trail, Mayi lagunarekinegina.
• Lasterketarik gogorrena: Hiru kasko, Mayirekin egina.• Txoko kuttuna: Olhain mendia, gaueko 8etan.
• Lasterketa aitzinetik maniarik? Ez.
• Oinetakoak: Urteak omen daramatza oinetako berakerosten: Asics Trabucco etxekoak.

LABURREAN
• Lasterketarik ederrena: Goizuetako Mendi Lasterketa.• Lasterketarik gogorrena: Hondarribikoa.
• Txoko kuttuna: Goizuetako edozein txoko.
• Lasterketa aitzinetik maniarik? Ez.
• Oinetakoak: Momentuan momentukoak erabiltzenomen ditu, aldiro desberdinak. Ez omen du markaberezirik erabiltzen.
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2013ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .40€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .59,50€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .34€
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2004-IX-23 / TTIPI-TTAPA 382 zk.

Sunbillako Ulibeltzak elkartearen egoitzak 25 urte
1969an hasi zen Sunbillako gazte koadrila bat biltzen, herriaren alde zerbait egin
eta elkarte bat osatzeko. Hiru urte pasatu ondotik, 1972an aurkeztu zituzten
estatutuak eta araudiak Nafarroako Diputazioan, Ulibeltzak elkartea sortuz. Be-
hin elkartea sortuta, biltzeko leku baten bila hasi ziren. Lehenbiziko urteetan
apezaren etxean egin zituzten bilerak. Gero, herriari labaderoa eskatu zitzaion,
hura moldatu eta elkartea egiteko. Baina ttiki geldituko zela susmatu eta Leku-
Eder karrikan bajera bat erostea erabaki zuten 1978an. Bazkideek auzolanean
moldatu eta 1979k irailaren 23an ireki zuten gaur eguneko egoitza.

Harridura aurpegia jarri du, asaldatu egin da,
begiak zabal zabalik jarri eta irribarrez hasi
da.Bainaberehalaemandionegarrari.Umea-

rentzako dena da berria; estimuluen zaparradaren
azpian dabil igerian, hauek guztia irentsiko duten
beldurrez. Aspaldian irentsi genituen guk ordea.
Gainestimulaturik gau-
de, gugan zuen efektu
liluragarri bezain harri-
garri hark jada ez du
efekturik. Badirudi ez
gaituela ezerk harritzen.
Baina bada gugan harri-
dura behin eta berriro
eragiten duen fenome-
no bat: bizitza bera. Bi-
zitza da ezustean harra-
patzen gaituena. Espe-
ro ez dugun unean bertan, ezusteko bira egin eta
galdurik uzten gaituena. Eta bizitzaren esperien-
tzia honetan zaharrena ere izango da berria. Ez
baitigu inork ere kenduko berri izatearen lelo aur-
pegia, ez eta Nouvelaren txarteltxoa bizkarretik.
Salbuespenak salbu.

Nouvel

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Maite MAIORA
800 Dukado garailea

Estreinakoz egin da
Sunbillan emakumeei
zuzendutako800 Duka-
do mendi maratoia. 42
kilometrokoprobaburu-
tzen lehena Mendaroko
korrikalaria izan zen, 3
ordu eta 52 minututan.

Julen SAN MIGUEL
Buruz burukoan txapeldun

Hirugarrenean bai. Bu-
ruz buruko txapelketa-
ren finalera bitan aile-
gatua zen donezteba-
rraetabietangalduegin
zuen. Irailaren 6ko fi-
nalean aldiz, 19-30 ira-
bazi zion Urrizari.

Antonio ALUSTIZA
Hamabosgarrena Uharten

Uharte-Arakilgo artzain
zakur lehiaketa hama-
bosgarren aldiz (hame-
kagarrena segidan)
irabazi du aresoarrak,
Jai txakurrarekin, Patxi
Etxeberriazenarenerre-
korra berdinduz.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Lehen aldiz soil-soilik emakumeei zuzendu-
tako mendi maratoia burutu berri dute Sun-
billan.42kilometro,21, 6… Erronkaezberdinei

400 emakumek erantzun diete, bakoitza bere his-
toriarekin, familia, lana eta kirola uztartzeko zail-
tasunekin… Helmugan, buruan gelditzen den iru-
dia: 21 kilometro egin berri dituen ama korrikala-
ria bere umeari bularra ematen. Mundialak zarete!

800 Dukado, 400 emakume

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Gainestimulaturik
gaude, gugan zuen
efektu liluragarri
bezain harrigarri
hark jada ez du
efekturik. Badirudi
ez gaituela ezerk
harritzen»
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Kolaborazioak

Iraingarria zaigu UPN, PP eta PSNko ordezkari parlamenta-
rioengandik jasotako mespretxua. Gertatutakoa harrigarria
eta ez ohikoa bada ere, UEMAk Nafarroako Parlamentuko

Lehendakaritza batzordean agerraldia egiteko EHBildu eta Na-
Bai talde parlamentarioek egindako eskaerari ezezkoa eman
diote. Horretarako, erabili duten aitzakia-arrazoia UEMAk be-
re egoitza nagusia Bizkaian izatea da. Beraien esanetan, UE-
MA arrotza omen da Nafarroan.
Orainarte,administrazioordezkaritzak jasodituenagerraldies-
kaeretan ez dio betorik ipini inolako erakunderi. Eta are gutxia-
go erakunde publikoei. Gauzak honela, oso larritzat jotzen du-
gu UEMAri ezarritako betoa. Hartutako erabakiarekin, Manko-
munitateaberaezezikeuskalgintzaosoamespretxatuetagutxi-
etsi dute. Era berean, administrazio publikoen arteko harreman
normalizatuak garatu eta elkarlanean aritzeko beharrei bizkar
eman diete Nafarroako Parlamentuko ordezkariek.
UEMAri betoa ezarri dioten horiei gogora ekarri nahi diegu, UE-
MA udalerri euskaldunak biltzen dituen erakunde publikoa de-
la. Mankomunitateko kide diren 72 udaletatik 14 dira Nafarroa-
koak. Nafarroako udal horiek, UEMAk, goi mailako hainbat ad-
ministrazio publikok eta beste hainbat gizarte eragilek elkarla-
nean dihardugu. Administrazio publikoa euskaldundu, herritar-
ren hizkuntza eskubideak errespetatu eta euskararen arnas-
guneak sendotu eta hedatzeko helburuarekin. (…)
Nafarroako Gobernuak gure herrietan daukagun errealitate so-
ziolingusitikoa onartu gabe jarraitzen du. Ez gaitu kontutan har-
tu nahi euskaraz bizi nahi dugun Nafarroako herritarrak. Eta
horregatik, Nafarroako euskararen arnasguneak ezabatu eta
desagerrarazteko politikak ditu abian. Euskararen lege murriz-
taileak herritarrei onartzen dizkigun hizkuntza eskubideak ere
ez ditu errespetatzen.
Larria da Nafarroako euskaldunok bizi dugun egoera. Eta UE-
MAk, Nafarroako hainbat udalekin elkarlanean, herritarrek eus-
karaz bizitzeko duen borondateari arnasa eman nahi dio. Bide
horretan, UEMAren izenean Nafarroako Parlamentuko bi lan
saiotan parte hartu genuen, 2013ko azaroaren 14an. Manko-
munitateakUEMAkoudalerrietako liburutegietaosasunetxee-
tan eskaintzen diren zerbitzuen gaineko egindako azterketa
eraman genuen parlamentura. Hizkuntzaren ikuspegitik dau-
den gabezia nabarmenak azaleratu eta euskarazko zerbitzuak
bermatzeko neurri zehatzak proposatu genituen. Era guztieta-
ko erantzunak jaso genituen orduan, ezezko borobilak, duda-
koak eta baiezko argiak. Gaiari lotuta EH bildu eta NaBai tal-
de parlamentarioek aurkeztutako mozioak ere ez zuen behar
besteko babesik jaso Parlamentuan.
Zailtasunak zailtasun, jaso berri dugun betoarekin ere ez dugu
bidea agortutzat emango. Udalak, herritarrak eta hainbat era-
gilerekin eskuz esku jarraituko dugu herritarren hizkuntza es-
kubideak errespetatu eta euskararen arnasguneak sendotze-
ko bidea urratzen. EhBildu eta NaBai talde parlamentarioak di-
tugu bidelagun eta eskertu nahi diegu egiten ari diren ahalegi-
na. Baina gaurdaino eraiki ditugun elkarlanerako oinarrien gai-
netik, aipatu helburuen mesedetan lan egin nahi duen orore-
kin aritzeko prestutasun osoa ere agertu nahi dugu. Sinetsita
baikaude, pixkanaka, indarrak metatuz euskararen arnasgu-
neak zabalduko ditugula Nafarroan eta Euskal Herri osoan.

UEMAri ezarritako betoaz

Eneka MAIZ eta Jon ABRIL (UEMAko Zuzendaritza Batzordea)

Orain dela minutu gutxi, ETB1en ari nintzen ikus-
ten pilota partidu bat, Azpeititik ematen ari zire-
na, San Ignazio egunarekin, eta esatariak (Xabi-

erEuzkitzeetaJoxeanTolosa)euskararibeharduenpres-
tigio eta tornuia ematen ari zitzaizkion bitartean, arteka-
riei, batere lotsarik gabe, honako esaldi hauexek en-
tzuten zitzaizkien oso ozenki: zien a setenta; zien a dos-
zientos; zien colorau, quinientos azules, doszientos azu-
les, mil a cuatro, mil a dos, eta abar, eta abar…
Argi dago euskal pilota, jende askok gogotik maite eta
estimatzen duela, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta
baita mundu zabaleko beste leku askotan ere. Eta, se-
gur aski ere, euskaldun asko harro samar sentituko dira,
Euskal Herrian praktikatzen delako halako kirol dotore,
entretenigarri eta garbia. Hala eta guztiz ere, argi eta gar-
bi dago pilota enpresarientzat, nonbait, euskarak ez due-
la izan behar garrantzi handirik, eta deus baino lehen,
gaztelaniari ematen diote lehentasun osoa dirua lortze-
ko, apustuen bidez. Antza denez, bost axola zaie euska-
rari kentzea prestigio, ospe eta garrantzi guztia, bertako
hizkuntzazaharrenaizandaere,gainera,datubatematea-
gatik, esan behar da, Kike Amonarrizek zuzentzen duen
Tribuarenberbak izenekoprograman, jakingenuelaAzpei-
tia dela Euskal Herri osoko hiririk euskaldunena, bere
biztanlekopuruagogoanhartuta.Baina,zoritxarrez,Ase-
garce eta Aspeko enpresariek (Karlos Argiñanok eta aba-
rrek) hamaika mila aldiz frogatu digute gai hau bost axo-
la zaiela, eta berdin-berdin zaiela arazo honi dagokionez,
pilota partiduak Logroñon, Tuteran eta Sartagudan joka-
tzea edota Iruñean, Zarautzen, Leitzan, Oiartzunen eta
Arbizun, esate baterako; euskara beti zeharo baztertu,
zokoratu eta mespretxatua! Beste bi adibide aipatzea-
rren, esan dezagun, Xabier Eguzkitzek, duela urte batzuk
kontatu zuela ETB1en, abenduaren hirurako (Euskararen
Eguna) proposatu zitzaiela pilota enpresariei, egun har-
tanETB1enemanbeharzituztenpartiduetan,artekaribat
euskaraz aritzea. Hasieran, onartu omen zuten, baina
azken orduan atzera egin omen zuten. Eta bigarrena, ne-
ronekadierazibehardut,Labritpilotalekukotelefonomu-
gikorreradeitududanguztietan,sarrerakgordetzeko,be-
ti aritu behar izan dudala gazteleraz, euskaraz ez dute-
lako ematen zerbitzu hori, eta, gainera, tamalez, ardura-
dun hori ezagutzen dut.
Eta hau guztia egiten dute euskal pilota delakoaren ize-
nean. Nik, egia esan, inoren lotsa eta auzo lotsa sentitu
ohi dut kasu horietan, baina, dirudienez, pilota enpresa-
riek batere ez. Noiz arte jarraitu beharko dugu pairatzen
tamaina honetako irain, laido eta isekak. Badakit Asegar-
ce eta Aspe enpresa pribatuak direla, baina gogoratu be-
harko genuke, ematen duten zerbitzua publikoa dela, eta
bestalde, ETB1 erabilita. Noiznahi ere bada garaia era-
kunde eta instituzio publikoek, alderdi politikoek, euska-
raren aldeko elkarteek, mugimenduek, gizarte eragileek,
Eusko Jaurlaritzak, Euskaltzaindiak, Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseiluak eta abarrek serioski esku har
dezaten afera honi dagokionez.

Euskal pilota

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Nere sabaritik

Pello TELLETXEA Boroso
Pozik eta gustura

egin genuen Ezkurratik
itzulia, nire lagun haun-
diadenMiguelAnjelDo-
lare gaztia eta nik, irri
eta parra nerbioak eta
abar, baina eman zion
Miguel Anjelek bai ke-
mena eta indarrarekin,
Nafarroako 3. mailako
txapela lortu zuen.
Orain lasai dago.

Niretzat gozamena
Ezkurran moztea. Aiz-
kora munduan Euskal
Herri osoan Ezkurra he-
rri berezia izan dugu,
partikularra.

Nire atta zenaren
atautxi Ezkurrakoa ze-
nez, kondaira asko iza-
ten zituen. Behin baino
gehiagotan Olaitz alde-
tikhelduginenean,Den-
darinekoJoxezenaketa
biek kontu pila bat kon-
tatzen zituzten. Ardien
eta behien lanak egin-
da, ilargiaren argiarekin
etortzen ginen, ni atze-
tik mutiko koxkorra nin-
tzela. Zehatz mehatz
esaten zituzten aizko-
larien desberdintasu-
nak: «batek eskumutu-
rrean indarra zuela»,
«petxuak estuak zitue-
la», «5 edo 6 kilo hezu-
rretan diferentzia zego-
la», «egokia eta librea
zela»… eta horrela bi-
de osoan.

Eta nola ez, han sar-
tzenzirenEzkurrakoaiz-
kolari haundiak, Olako
Joxetikhasita,garaihar-
tan Nafarroan zen ho-
berenetakoa. Zoritxa-
rrez, Arraratsen presta-
tzen zegoela, odol be-
rotze batean hil zuten.
Anaia Martin, eta iloba

Jesus, orain Saldiasen
bizi dena. Lan bikaina
egin omen zuen Ibiko
Mindegiatar bi anaien
aurka, Komenzaneko
bordako kañonak korte
bikainaomenzuen.Joa-
nesek noizbait zakurren
haragia jan omen zuen.
Errandeneko Fausto,
bere amaren iritziz «oi-
laskua besterik jaten ez
zuena». Nire laguna, gi-
zon langilea, aizkoraza-
le amorratua eta ezku-
rrar«autentikoa»denCi-
prianoren aita zena Hi-
lario Telletxea, eta abar.
Eta nola ez, denen gai-
netik, bere anaiak ere
hartuta, Miel Mindegia,
40 urtez Euskal Herri
osoan hotzikara,beldu-
rra eta errespetua sor-
tu duen aizkolaria.

Nor baino nor, aurrez
aurre jarridirelarikbiaiz-
kolari plazan, Ramon
Latasa eta Donato La-
rretxea hartuta, haun-
diena, maisu haundia
etaegurramoztekoma-
kina bat izandu da Miel.

Entzun genuen Jon
Rekondogazteakdesa-
fioa bota diola Larre-
txeari. Ez dugu sekula
ikusi ez balantzan eta
ez alderoka plazan. Gi-
zon bat bizkorra eta go-
gorra ikusibadugu,hori
Donato izandu da.

Aukera izanen ahal
dugu bere indar beltz
horiapustubatean ikus-
teko?

Bukatzeko, urtero
bezala, ikusgarria Sun-
billako ekitaldia. Detai-
le bikaina, Larretxeak
eta Felixek Miel Minde-
giari eskua hartzea. Eta
aipagarria,aspaldian isi-
lik aizkoraren alde lana
egiten ari den Antton
Espelosin. Zorionak!

Mikaela Etxenike
Iruritakoa,
nire ama

Elias GAMIO
O r t z e g u n a d a ,

abuztuak 28. Urduri na-
go, badakit nire amaren
ametsak gaur puztuko
direla,bainaberakbere
esperantza ttiki hori
dauka, eta ezin diot ino-
la ere ukatu. Arratsal-
deko 7ak dira, amaren
deia jaso dut.

«Kaixo ama!», ez dit
erantzuten, negarrez
dago, telefonoa eskegi
du. Nioen bezala bere
ametsa ez da posible
izan. Baina nire amaren
ametsak ez betetze ho-
rretan, ez dut nahi nire
haraneko politikoek be-
ren probetxuak atera-
tzea, ez batak nola ber-
tzeak ere, inork ere ez.

Laburbilduz, nire
ama Mikaelak bere ba-
serri ondoan lehor bat
ilegalkieraiki zuen. Hor-
taz, legeak legeak dire-
nez (eta denendako ba-

lira?), legea bete eta le-
horra bota behar izan
du. Nire amak bidean
aurkitu dituen egoera,
baliabide eta pertsonen
aholkuak jarraitu arren,
ezin izan du bere lehor
hori eraiki.

Azkeneko batzarre-
an, Elizondoko alkatea-
ren hitzak hauek izan zi-
ren:«Mikaelak7.000eu-
ro UPNren erruz galdu
ditu»; eta ni bere semea
naizen horretan, ez di-
tut hitz horiek inondik
ere onartuko, hitz ho-
riek gezur hutsak dire-
lakoz. Nire amak bere
7.000 euroak bere te-
mazukeriazetanekaza-
ritzarako duen pasioa-
ren erruz galdu ditu.
Hortaz,argiutzinahidut,
nire amak ez dituela
7.000 euroak UPNren-
gatik galdu. Beraz, ez
dut nahi nire amaren
egoeraz inork inolako
probetxurik ateratzea.
Argi gera dadila nire
amarendiruanberakba-
karrik duela zerikusia.

Azkenean lortu dut
nire amarekin solastea;
lasaiagodago,etaAnje
Duhalderen Ama Eus-

kal Herriaz naiz nahiga-
betuaentzundutbatba-
teannirebarruanetahitz
hauek barnetik atera
zaizkit berarentzat:
«ama, zu zara Baztan-
go andre langileena,
honratuena, onena eta
batez ere euskaldune-
na. Zure ingurukoak
inorkbainohobekizain-
du dituzu, zure inguru-
ak inork baino berdea-
gomantendudituzu,eta
gehien pozten nauena
hortara bultzatuko nau-
zula,etaeuskaraz.Ama,
eskerrik asko zure ame-
tsak betetzeko egiten
duzun lanagatik. Esker
mile, eta jakizu, zu be-
zalakopertsonekinBaz-
tanbizirik legokeela,se-
guru!Muxu,etaezalda-
tu, zure ametsak berre-
raikiz berriz ere aurrera
aterako zara. Maite zai-
tut.

Hitz hauekin nire
amarenmalkoaknirebi-
hurtudiraetazerkasua-
litatea, orain Mikel La-
boaren Izarren hautsa
kanta nire burura dator,
horrekin dena bukatu-
tzat emanaz.

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

Bota bertsoa
Ekhiñe ZAPIAIN ARLEGI • Doinua: Iparragirre abila dela

Baztan-Bidasoko XXVII. bertsopaper lehiaketan 1. saria (11-14 urte)

Le(he)ngo urtean egin nuen nik
hanka sartze bat sakona
maite nuela erran nion ta
ez zu(e)n izan emaitz ona
orain ezin begitu
lotsa nola gainditu
lortu nahian zoriona
baina momentuz ez naiz ausartzen
eta hauxe da dagona.

Neretzat bertze mutikorikan
ez dago mundu osuan
klasian hasi eta lortu dut
jartzea bere onduan
solasin hasi eta
harriduraz beteta
ze gustura orainguan
mutiko horrek ez zulako le(he)n
futbola baizik buruan.

Ez da erraza izan, baina azkenean lortu duzu
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Nor dugu Idoia Indaburu?
Hemezortzi urteko saratar gaztea
eta Seaskako ikasle ohia naiz.

Zein afizio dituzu?
Denbora libre gehiena herriko pla-
zan, kalakan, nere lagunekin pa-
satzen dut kafe baten inguruan.
Udan hondartzara joan eta ne-
guan, ahal dudalarik mendira jo-
atea gustuko dut eskiatzen ibil-
tzeko.

Asteburuko planik ederrena?
Larunbatean eguerdi arte lo egin,
amak sukaldatutako bazkari go-
xo bat jan, arratsaldean lagune-
kin promene ibili eta arratsean ani-
maleko besta egin igande goize-
ko eguzkia jeiki arte.

Nola bizi dituzu Sarako bestak?
Saratarbatentzat

sakratuak dira!
Urtero kristoi-
nak dira, aldi
oro momentu
goxoakpasa-

tzen ditugu la-
gunen artean.
Zeindaegunik
politena?

Igandea.
Plazan,
gaitero-
ak, musi-
kariak,

joaldunak, ahate jokoa eta auto
eta karro desfilea ikusten ahal di-
ra. Urtero gazteek karro harriga-
rri eta irringarriak eraikitzen dituz-
te. Ainitz maite dut Saratar gazte
ta zahar biltzen baikara herriko
plazan.

Ekitaldirik maiteena?
AsteartegauekoGaztetxekogaual-
dia. Urtero gaztetxeak gai bat hau-
tatzen du eta jendeak gai hortatik
mozorrobatasmatubehardu.Aur-
ten « fluo» gaua izan dugu gaia.

Eguneko ala gaueko besta?
Bata bestearekin doa. Eguerditan
hasita biharamunean oraino xutik
izatea da desafioa!

Bidaitzea gustuko duzu?
Paisai berri batzuen deskubritzea
beti plazer bat da. Bisitatu dudan
tokirik politena Kortsika da.

Sarako xokorik ederrena?
Bereziki usotegiak maite ditut. Li-
zarrietako lepoa igota bista zora-
garri batzuez gozatzen ahal da.

Nola ikusten duzu etorkizuna?
Ez dut oraino finkatua baina ikas-
keten ondotik, lana atzeman nahi
nuke eta luzaz nere familiaz eta
lagunetaz gozatzea espero dut
nere sortherri ttikian.

Amets bat?
Nereametsakgauerodesberdinak
dira.

Prentsatik bildutakoak

«Duela hiru urte pro-
batu nuen harria.
Hasieran, gogorra
egin zitzaidan, dena
zen beltza. Denbora
behar izan nuen goza-
tzen hasteko. Baina
apurka hobera zoaze-
la ikusi, eta harrapatu
egiten zaitu. Hamar
bat erakustaldi egin
ditut azken bi urtee-
tan».
«Jendeak galdetzen
du: Nola hasiko zara
harriarekin? Bada,
gustatzen zaidalako!»

Estitxu ALMANDOZ
Lesakako harrijasotzailea
BERRIA 2014.08.10

«Oso inozoak izan gi-
nen irudikatzen esko-
lak ekarriko lukeela
hizkuntzaren egoera-
ren iraultzea berak
bakarrik. Ikusi da
ezetz: ezinbertzekoa
da eskola, baina ez da
aski. Behar da esko-
latik kanpoko lotura.
Euskaraz ikasten du-
ten ikasleak benetan
euskal hiztun bilaka-
tzeko, hori da kontua:
eskola ez izatea ohitu-
ra bat haurren hizkun-
tzaren bizipenetan».

Paula KASARES
Baztango eusk. teknikaria
BERRIA 2014.08.08

11 galdera labur

� Idoia INDABURU � Sarako gaztea
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HEZKUNTZA

IKASTURTE BERRIA � IKASTETXEETAKO DATUAK

Erreforma artean
5.337 ikaslek hasi
dute ikasturtea
TTIPI-TTAPA

Baztan, Bortziriak,
Bertizarana, Malerreka,
Leitzaldea,Urdazubi-Zu-
garramurdi,SaraetaSen-
pereko 5.337 ikaslek
hainbat berrikuntzekin
hasiduteikasturteberria.
Hegoaldean,protestaar-
tean bada ere, LOMCE
legea aplikatuko den le-
henengo ikasturtea da.
Eta Ipar Euskal Herrian,

astea luzatu egin dute;
asteazkena egun librea
izatetikegunerdikoesko-
la eguna izatera pasatu
da. Baina gainontzeko
egunetan lehenago bu-
katuko dituzte eskolak.
Horrez gain, erreforma-
rekinaisialdiarigarrantzia
eman nahi diote.

Bertzalde, ikasturte
honetaniazbaino87ikas-
le gehiago dira.

BAZTAN 1 0 258 25 0 501
Almandoz IP 1 12
Amaiur IP 11 23
Arizkun IP 10 38
Arraioz IP 7 11
Azpilkueta IP 3 4
Baztan Ikastola 73 128
Elizondo (S. Fco. J.) 1 86* 25 155*
Erratzu IP 15 25
Gartzain IP 3 11
Irurita IP 28 53
Oronoz IP 13 31
Ziga IP 8 10

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

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAK 2014/2015

BERTIZARANA 0 0 24 0 0 23
Legasa IP 13 9
Narbarte IP 11 14

BORTZIRIAK 12 11 275 11 39 514
Arantza IP 21 34
Bera (Ricardo Baroja) 62 141
Bera (Labiaga Ikastola) 43 99
Bera (Jesusen Bihotza) 12 11 11 39
Etxalar IP 32 46
Igantzi IP 16 43
Lesaka (Irain IP) 55* 88
Lesaka (Tantirumairu) 46* 63

XARETA 70 164 138 185 206 139
Sara (Publikoa) 13 5 20
Sara (St. Joseph) 46 22 44
Sara (Olhain Ikastola) 56 56
Senpere (Publikoa) 20 90 77 77
Senpere (Amotz publ.) 26 37
Senpere (Zaldubi ikas.) 34 53
Senpere (St. Joseph) 24 15 27 44 65
Urdazubi-Zugarramurdi 21 30

HEZIKETA ZIKLOAK

OLH Prest. HL KP Erdi M. Goi M.

HEZIKLETA ZIKLOAK

BAZTAN 18 16 26 78 25
Elizondo 16 26 39 25
Lekaroz 39

BORTZIRIAK 0 0 24 28
Bera (Toki Ona) 24 28

XARETA 0 0 0 178
Senpere (Laborantza) 178

GUZTIRA 85 175 970 230 254 1.742

MALERREKA 2 0 161 9 9 322
Beintza-Labaien IP 2 6
Doneztebe (S. Migel) 2 92 9 9 223
Ituren IP 27 38
Saldias IP 3 3
Sunbilla IP 37 52

LEITZALDEA 0 0 114 0 0 243
Areso IP 8 18
Goizueta IP 19 45
Leitza IP (Erleta) 87 180

BAZTAN 23 0 284
Lekaroz 23 284*

A eredua B eredua D eredua

BIGARREN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

BORTZIRIAK 13 39 266
Arantza IP 9
Bera (Toki Ona) 13 39 212*
Bera (Labiaga Ikastola) 45

LEITZALDEA 0 0 174
Goizueta 14
Leitza (Amazabal) 160

MALERREKA 0 0 166
Doneztebe (Mendaur) 166

XARETA 146 90 11
Senpere (Arretxea) 146 90
Urdazubi-Zugarramurdi 11

GUZTIRA 182 129 901

BAZTAN 6 0 116
Lekaroz 6 116

A eredua B eredua D eredua

BATXILERGOA

BATXILERGOA

BORTZIRIAK 0 0 102
Bera (Toki Ona) 102

LEITZALDEA 0 0 52
Leitza (Amazabal) 52

GUZTIRA 6 0 270

HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

HIZKUNTZA EREDUAK

A eredua

B eredua

D eredua

Erdara hutsean

Mistoa

Euskara hutsean

2014-2015: 1.230

2013-2014: 1.262

2014-2015 Guztira: 393

2013-2014 Guztira: 373

2014-2015 Guztira: 276

2013-2014 Guztira: 292

2014-2015 Guztira: 1.212

2013-2014 Guztira: 1.155

GUZTIRA 18 16 26 102 231

�

�

2014-2015: 2.226

2013-2014: 2.168

* 2 urtekoak barne

* 2 ikasle behar bereziko taldekoak dira.

- % 5,48
�

% 5,37

�

- % 2,54

% 4,94

* D-PAI eredua.

�
% 2,68

10 8 16 0 20 6 29 10 18 7

* 2 ikasle zailtasun bereziak dituzten taldean daude.
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IIRRAAIILLAAKK 2200 LLAARRUUNNBBAATTAA
11:00 Frontoian MARMITAKO txapelketa eta dastaketa, talde bakoitzak
20⇔ko saria eramanen du.16:00 PLATER TIROKETA Ziobin. 20:00 HE -
RRIKO DANTZARIEN emanaldia

IIRRAAIILLAAKK 2211 IIGGAANNDDEEAA
10:30 karrika buelta txistulariekin. 11:00 haurren herri kirolak, Irisarri-
Frain- Basaburua-Bera taldeen arteko konbinada. 11:30ARDI-ILE MOZKE-
TA erakustaldia.12:00 X. GAZTA LEHIAKETA eta NAFARROAKO ARDO
DASTAKETA. Haurrentzako mosto dastaketa ere izanen da!. 13:00
ARTZAINA: NAFARREN SENA PASAPORTEAREN zozketa frontoian. 14:00
JUBILATUEN BAZKARIA, Txartelak betiko lekuetan hilaren 17a arte. 16:30
XXXIV. ARTZAI ZAKUR lehiaketa. 18:30 kankailu eta buruhaundiekin he -
rrian barna karrika buelta herriko trikitilariek eta Lesakako trikitrilari
musika elkarteak alaituta. 19:00 Gazta eta opil dastaketa



12 | ttipi-ttapa | 622 zbk.

2014.09.18

IIRRAAIILLAAKK 2266 OORRTTZZIIRRAALLAA

16:00MUS ETA PARTXIS lehiaketa, Biltoki Ttikik antolatuta.18:00DANTZA-
JAZZ ikuskizuna frontoian.20:00ALTXAFERUA.Ondoren kankailuak eta
buruhaundiak txarangarekin karrika buelta herrian barna.24:00KONTZER-
TUAK: Haxotz, Estu eta larri eta Kalera taldeekin (Gazteek antolatuak)

IIRRAAIILLAAKK 2277 LLAARRUUNNBBAATTAA

11:00 karrika buelta gaitero, buruhaundi eta kankailuekin. 12:00
aparkaderoan Saka ganadutegiko haurrendako animaliak. 12:30 TOKA
TXAPELKETA frontoian. 18:00HERRI KIROLAK: Nafarroako Arpana txapelke-
ta mixtoko finala 20:00 ELEKTROPATXARANGA. 22:00 Dantzaldia Ohar -
kabe taldearekin.

IIRRAAIILLAAKK 2288 IIGGAANNDDEEAA

10:30 Gaiteroak. 11:00 SCOOT erakustaldia frontoian, HS2ren esku-
tik.17:30PILOTA PARTIDAK: Mitxelena-Olaizola,  Errandonea-Martinezen
kontra eta Mikel Goñi-Gorrotxategi, Gonzalez-Eulateren aurka. Ondoren
MUXIKOAK frontoian. 20:00 TXARANGA herria animatzen

IIRRAAIILLAAKK 2299 IIGGAANNDDEEAA SSAANN MMIIGGEELL EEGGUUNNAA

10:30 karrika buelta txistulari eta ezpata- dantzariekin.11:30 MEZA
 NAGUSIA herriko abesbatzak kantatua. Ondoren bandera arbola doi -
nuari dagokion ikurrin AGURRA plazan eta herriko EZPATA-DANTZARIEN
saioa. 17:00 Herriko trikitilariekin trikipoteoa. 18:00 Herriko Pilotarien
PILOTA PARTIDAk: Elzaurdia-Otxoteko, Telletxea-Txoperenaren aurka
eta  Lazka notegi-Mendy, Canabal-Aldaberen aurka. 21:30-00:30Dantzal-
dia Irune eta Itxasorekin.



IIRRAAIILLAAKK 3300 AASSTTEEAARRTTEEAA

09:30 Herriko trikitilariekin trikipoteoa. 10:00 Puzgarriak, wii frontoian.
eta laser-tag oztopoekin. 10:00-12:00 PINTXO POTEA igantziko osta -
tuetan 12:00 BETIZUAK txarangak alaituta. 14:00 HAURREN HERRI
BAZKARIAzentroan.14:00 Baratzondon HERRI BAZKARIAEgaña eta Sus-

trai Colina bertsolariekin eta
txarangarekin. 14:00 BAZKARI autogestionatua gaztetxoentzako. 15:00
PUZGARRIAK. 18:00Haurrendako BERENDUA. 18:30BONBA JAPONIAR-
RAK aparkalekuan 19:00Dantzaldia Treku eta Alabarekin. 21:00Dantzal-
dia Treku eta Alabarekin.

| 13ttipi-ttapa | 622 zbk.
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Biharamonean
mendi bizikleta
ibilaldia

TTIPI-TTAPA
ZuzendaritzaBatzor-

de berria aukeratzeko
ez ohiko batzarra egi-
nen dute Gure Txokoa-
ko bazkideek irailaren
27an. 20:00etan egin
dute hitzordua Iamote-
nean.

Hautagaiak egune-
an bertan aurkeztuko
dira eta aurkezpenaren
ondotik bozketa eginen
da.NorbaitekZuzenda-
ritza Batzordeko partai-
de izan nahi eta talde-
rik ez badu, Iamotenea-
tik pasa daiteke ortze-
gune tan 19 :30e t i k
21:00etara. Hala, egoe-
ra berdinean dauden
bertzepertsonabatzue-
kin harremanetan jarri-
ko ditu oraingo zuzen-
daritzak.

Biharamonean, Be-
rako mendi bizikleta ibi-
laldiaren22.edizioaegi-
nenda.Orainarteko ibil-
bide bera eginen dute,
baina alderantziz. Hau-
rren ibilbidea ere ezber-
dina izanen da.

Hitzaldi zikloa
Julio Caro Barojaren

mendeurreneko ospa-

kizunen baitan, bi hi-
tzaldi antolatu dituzte.
Irailaren 19an Julio Ca-
ro Baroja: gizona, zien-
tifikoa, euskalduna so-
lasaldiaeskainikoduJo-
se Antonio Azpiazuk
19:30eanBeralandetan.
Irailaren 26an, toki eta
ordu berean, La apor-
tacióndeJulioCaroBa-
roja a la etnografía vas-
ca hitzaldia emanen du
Aranzadi ZientziaElkar-
teko Fermin Leizaolak.

Beilatokia
Irail hasieran izanda-

ko gorabeheren ondo-
tik, hasiak dira Iturlan-
detako beilatokiko la-
nak. Bizilagunak kexu
daude, «udalak ez di-
gulako jakinarazi lanak
noiz hasi eta bukatuko
diren» eta Irache enpre-
sarekin, bertze lokal bat
lortuz gero, trukea egi-
teaz ere solastu omen
zuten. «Baina 12 urtez
egin ez dena ezin da 4
egunez lortu», diote. Bi-
en bitartean lokalaren
barnean lanean eta bi-
zilagunak mobiliza-
zioekin segitzen dute.

Bidazi
Bidazi elkarteak bi-

lerakantolatuditubazki-
deei eta interesatuak
daudenei informazioa

emateko. Irailaren26an,
19:00etan Beralande-
tan gelditu dira eta irai-

laren 30ean, 19:00etan
Arantzako Ekaitzan.
Bortzirietan,Xaretaneta

Txingudin bilera gehia-
go ere izanen dira as-
teotan.

BERA

GIZARTEA � IRAILAREN 27AN

Gure Txokoako
zuzendaritza berria
izendatzeko
batzarra

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederra Agerrako bestetan
Kirola eta besta uztartuz, ekitaldiz betetako bestak ospatu zituzten Agerrako
auzotarrek abuztuko azken asteburuan. Ekitaldien artean, lasterketa egin zen,
XXXIII. Luis Mª Apeztegiaren oroigarria. Fernando Etxegarai izan zen garaile
kategoria absolutuan eta emakumezkoetan Leire Fernandez.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Organo, txistu eta gaita kontzertua Caro Barojaren omenez
Hainbat ekitaldi egiten ari dira Julio Caro Barojaren mendeurrenaren harira eta
horien barne, irailaren 5ean organo, gaita eta txistu kontzertua eskaini zuten
San Esteban elizan. Organoan Josu Goia aritu zen, txistuarekin Mugarik gabe-
ko txuntxuneroak eta eurekin batera Sarako gaiteroak.
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LESAKA

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 20AN

Ez da aspertzeko
aukerarik izanen
Haurraren
Egunean
Eskola eta
ikastolako
Guraso
Elkarteek
antolatua

Aitor AROTZENA
Irain eskolako eta

Tantirumairu ikastolako
guraso elkarteek egita-
rau zabala prestatu du-
te larunbatean ospatu-
ko den Haurraren Egu-
nerako. 11:00etan pla-
zan (frontoian euria egi-
nen balu) herri kirolak
izanen dira. Sariak ere
banatuko dira eta izen
emateko epea irailaren
17anbukatukoda.Arra-
tsaldez, 4etatik aitzine-
ra Harriondoan ekitaldi
ezberdinak izanen dira:
mahai-jokoak, 16:00e-
tan Doplay (ttikiak),
17:00etan berendua,
17:30eanDoplay (haun-
diak) eta Xaldun Kortin
eta 19:30ean dantza
saioa Barbarorekin.

San Fermin
elkartea Errioxa
aldera

Errioxa aldera bidaia
antolatu du San Fermin
erretiratuen elkarteak

urriaren 10erako. Goi-
zeko 7etan abiatuko di-
ra plazatik eta Bianan
Pacharan La Navarra
eta Embutidos Bordon
enpresak bisitatuko di-
tuzte. Handik Eltziego
bisitatu eta Bastidako
Jatorrena jatetxean
b a z k a l d u k o d u t e .
Bazkalondoan Guardia
bisitatuko dute, herrira
itzuli aitzinetik.

Biautobus izanendi-
ra eta txartelak irailaren
17tik urriaren era hartu
daitezke jubilatuenego-
itzan, 30 euro ordain-
duz. Tokia izanez gero,
bazkide ez direnek ere
txartelak hartzeko au-
kera izanen dute urria-
ren 4, 5 eta 6an, 33 eu-
ro ordainduz.

Euskaltegiko
matrikulazioa

IKA euskaltegietan
izen emateko epea za-
balik dago irailaren
30era bitarte. Maila
guztiak eta EGA atera-
tzeko ikastaroak izanen
dira eta On line ikaste-
ko aukera ere eskaini-
ko dute. Deskontu be-
reziak izanen dira lan-
gabeentzat, ikasleen-
tzat eta diru sarrera urri-
ko familientzat.

Harriondoan
ikastaro berriak

Antzerki tailerra eta
kantu teknika ikastaro-
ak eskaintzekotan dira
Kultur Etxean. Antzer-
kia Ramon Albisturrek
emanen du asteazken
eta larunbat batzutan
abendura arte (segitze-
koaukerarekin) etakan-
tu teknikakoa Isabel La-
carrek ortzegunetan.

Memoria tailerra
Ramoni Ordokiren

eskutik memoria taile-
rra eskainiko da jubila-
tuen egoitzan urriaren
15etikabenduaren17ra,
asteazkenero16:00eta-
t i k 1 7 : 3 0 e r a . I z e n
ematea doan egin dai-
teke urriaren 13ra arte.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jubiloteka zerbitzua martxan paratu dute herrian ere
Bortzirietako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen eta Berako eta
Lesakako Udalen ekimenez, aurten ere jubiloteka zerbitzua paratu dute mar-
txan. Orain arte Beran bakarrik eskaini izan da zerbitzua, baina aurten Lesaka-
ra ere zabaldu dute. Hala, Beran, astelehen, asteazken eta ortziraletan bildu-
ko dira eta Lesakan astearte eta ortzegunero, bi herrietan 10:00etatik 13:00eta-
ra. Beran hogei lagunek eman dute izena eta Lesakan, berriz, oraingoz hamar
lagun dira. Mankomunitatetik adierazi dutenez, erabiltzaileak kontent daude
zerbitzuarekin eta ekimenaren bultzatzaileak ere bai, jasotako erantzunarekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskola laguntza eskaini dute udan
Aurten ere, Elkarrizan eta Bortzirietako Gizarte Zer-
bitzuen Mankomunitateak eskola laguntza eskaini
diete hainbat neska-mutikori. Zerbitzua abuztu oso-
an eman dute eta Ainhoa Azkarraga boluntarioak
eman ditu eskolak Lesakan. Gosari batekin eman
zuten ikastaroa bukatutzat. Antolatzaileek Lesaka-
ko Acorn Languages hizkuntza akademiari ere es-
kerrak eman nahi izan dizkiete, instalazioak erabil-
tzen uzteagatik.
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Egitarau zabala
antolatua dago
egun guztirako

Irune eta Itsaso
Usategietako tradi-

zioaren besta antolatu
dute irailaren 21erako
Lizarietan. Egitarau za-
bala prestatu dute egun
osorako:
• 10:00etatik 13:00eta-

ra artisauen lanen era-
kusketa eta salmenta
izanen da. Hamaike-
takoa taloekin.

•10:30etik11:30erabo-
taluze pilota partida.

• 11:30ean 2011ko irai-
laren 4ko Sara eta
Etxalar arteko hitzar-
menaren sinadura be-
rretsiko dute Sara eta
Etxalarko alkateek.

• 11:45ean Usategieta-
ko makila (karote)
botatzeko munduko
txapelketa. Ondotik
nahi duenak paleta
botatzeko aukera iza-
nen du.

• 13:00etan Sarako
Zazpiak Bat eta Etxa-
larko Andra Mari dan-
tza taldeetako dan-
tzarien emanaldia.

•14:00etanbazkariaLi-
zarietako zelaian: ara-
txe haragia. Sarako
Saranga gaitariek gi-
rotuko dute eta kantu
tradizionalak ere iza-
nen dira. Ondotik, so-
katira proba irekiak.
Etxalarren bazkarira-
ko txartelak Elutsa eta
HerrikoOstatuanego-
nen dira salgai iraila-
ren 16a arte.

Esnekien
garrantziaz
solasaldia

Lacturalekoordezka-
ri baten eskutik, Esne-
kiengarrantziagureosa-
suneanhitzaldia izanen
da Kultur Etxean irai-
laren 19an arratsalde-
ko 6etan. Solasaldia
akabatzean bertaratu-
tako guztientzat opari-
txo bat izanen da.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 21EAN

Sara eta Etxalar
arteko harremanak
berretsiko dira
igandean

ETXALAR

ARGAZKIA ETA TESTUA: IBON ERRAZU

Elizagoien ahizpak Euskal Herriko txapeldun laugarrenez
Euskal Herriko gazte mailako trikitilari txapelketa jokatu zen abuztuaren 15ean
Zeanurin (Bizkaia) eta laugarren urtez segidan, Itsaso eta IruneElizagoien ahizpak
suertatu ziren txapeldun. 22 urtez goiti txapelketarik jokatzen ez denez, hau
izan da azken txapelketa beraientzat. Hogeita zazpina txapel eskuratu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIA

Landagain eskolan
ikasturte hasiera
Irailaren5eanhasizuten ikas-
turtea Landagain eskolan.
Ikasturte berrian 11 ikasle
berri hasi dira: 9, 3 urteko
gelan, 1, 4 urteko gelan eta
bertze bat 5 urteko gelan.
Guztira 78 ikasle egonen di-
ra 7 geletan banatuta eta
hauekin batera 12 irakasle.
Ikasturte berria parke be-
rriarekin hasi dute; Guraso
elkarteak eta udalak kudea-
tutako parkea. Beraz, esko-
latikeskerrakematendizkie-
te bi erakundeei. Kurtsoa
hasteko, LOMCE EZ lema-
pean elkarteratzea egin zu-
ten irakasleek 8:55ean es-
kolako atarian.
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IGANTZI

Artzain zakur
lehiaketa
Meakandi
gainean eginen
da aurten

TTIPI-TTAPA
Larunbatean, irailak

20, marmitako txapel-
keta eginen da eta on-
dotik,prestatutakoado-
an dastatzeko aukera
eskainiko zaio frontoira
hurbildu den jendeari.
Arratsaldean plater ti-
roketa izanendaZiobin.
19:00etan dantzariek
euren emanaldia eskai-
niko dute.

Igandean haurren
herri kirolak izanen dira
goizeko 11etan. Eguer-
dian, XI. Gazta lehiake-
ta, ardi-ilea mozketaren
erakustaldia, Nafarroa-
ko ardo dastaketa, eta

Artzaia: Nafarren sena
izeneko pasaporteekin
zozketa eginen da.
14:00etan jubilatuek La
Villan bazkaria izanen
dute.

ARTZAIN-ZAKUR
LEHIAKETA

Arratsaldean XXXIV.
Artzain-zakur lehiaketa
izanen da, aurten leku
berri batean ospatuko
dena: Meakandi gaine-
an. 18:30ean kankailu-
ak eta buruhandiak, Le-
sakako trikitixa taldea-
rekin batera ibiliko dira,
eta gero, gazta eta opil
dastaketa ere beraien
musikarekinalaitukodu-
te giroa.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 20 ETA 21EAN

Besten aitzineko
astebururako
ere hainbat
jarduera
antolatu dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

88 txirrindularik parte hartu zuten Mendi Bizikleta Ibilaldian
Hogeita laugarren aldiz Biltokik antolatutako Igantziko Mendi Bizikleta Ibilaldi-
an 88 partehartzaile izan ziren irailaren 7an, 63 heldu eta 25 haur. Helduek bi
ibilbide izan zituzten aukeran: luzea, 35 kilometrokoa eta motza, 26 kilometro-
koa. Herritik abiatuta Iñarburura joan ziren, handik Frainera igotzeko. Trenbi-
dera jaitsi ondotik, Kaxoten harria dagoen tokiraino igo ziren. Gero Errotara
jautsi eta handik abudo ibilbide laburra aukeratu zutenek herrirako bidea har-
tu zuten. Luzea nahiago zutenek, berriz Errotatik Apittura igo eta handik herri-
ra jautsi ziren. Helmugan bizikleta garbitzeko eta dutxatzeko aukera izan zu-
ten, baita parte hartzaileentzako luntxa eta zozketak ere.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
34. edizioa beteko du

artzain zakur lehiaketak.
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ARANTZA

Pelle Ttiki haur
eskolan zortzi
haur hasi dira

Nerea ALTZURI
2014-2015ikasturtea

irailaren 5ean hasi zuten
eskolan, guzira, 64 ikas-
lerekineta42familirekin.
Ikasturte honetan, ha-
maikaikasleberridaude:
hiru urteko bederatzi
ikasle, bortz urteko bat
eta bertze bat laugarren
mailan.

Hiru urteko taldearen
tutorea Idoia Iturria da
etahilabetehonetan tal-
de hau egokitzapen ga-
raian dago. Haur Hez-
kuntzarekin jarraituz, lau
eta bortz urtekoak dau-
de seina ikaslerekin. Mi-
ren Armendariz irakas-
lea dute eta Juana La-
rralde laguntzailea da.

Lehen Hezkuntzan,
lehenengo zikloan, be-
deratzi ikasledaudeIsa-
bel Danboriena irakas-
learekin; bigarren ziklo-
an, Gontzal Errandonea
tutorea dela hamahiru
ikasledaude;hirugarren
zikloanhamabigaztetxo
Noemi de Mateo irakas-

learekin; eta azkenik,
DBH lehen eta bigarren
mailetan bederatzi ikas-
ledaudeAndreaVillegas
irakaslearekin.

Irakasle espezialistei
dagokienez, ingelesera-
ko Oihana Goikoetxea
eta Aitor Elexpuru dau-
de, musikan Ainhoa
Azkarraga; soinketako
irakasleaJoserraLopez;
DBHn letren ikasgaiak
emanen dituena Maia-
len Lazkano; logopeda
MirentxuJimenez; orien-
tatzaileaLourdesLaban-
dibar eta PT-a Agustin
Burlada.

Zerbait adierazgarria
aipatzekotan,LHko1go,
3. eta 5.mailetan LOM-
CE legea ezarriko dela
da. Beraz, maila hauen-
tzataurtengoaegokitza-
pen urtea izanen da.

Jantoki zerbitzuabe-
rriz, urrian hasiko da.

GURASO ELKARTEA
Eskolako Guraso El-

kartea berritu da. Guzi-
ra zazpi ordezkari izaten
dira eta bakoitzak bi ur-
teko ardura izaten du.
Amaia Telletxea, Rosa
Maiz eta Idoia Etxebe-
rriak bi urte egin dituzte

eta orain, horien ordez,
Beatriz Taberna, Anika
Maeztu eta Koldobike
Gorostiza aukeratuak
izan dira. Azken hauek
iaztik dauden Mari Kar-
men Mitxelena, Ana La-
rretxea, Maitere Pagola
eta Gema Lukanbiore-
kin taldea osatu dute.

HAUR ESKOLA
Pelle Ttiki haur esko-

lan ere joan den astean
ikasturtea abiatu zuten.
Zortzi ttikidaudebertan:
Naroa, Aiala, Iker, Ioritz,
Intza, Amets, Eneit eta
Garazi. Goizero, Koldo-
bike Gorostiza hezitzai-
learekin izaten dira.

Amaia Apezetxea
mendiak orrazten

AmaiaApezetxeaTe-
lletxeaSunbillanbiziden
aranztarra da. Lanbidez
ile-apaintzailea da eta
bere lanak nola amatxo
eta etxeko lanek uzten
dioten denbora pixarra
kirolari eskaintzen dio.
Gustukuena bizikletan
ibiltzea badu ere, iraila-
ren 7an Sunbillan izani-
ko maratoi erdian men-
dianlasterkaereestreina-

tu zen. Ekainetik astean
behin edo bitan eta baz-
kalondoan Sunbillatik
Donezteberaeginikolas-
terkaldiekinentrenatuda.
Hasiera batean sei kilo-
metrokoaegitekoasmoa
bazuen ere, ingurukoek
animatuta,hogeietabat
kilometrokoaegiteaera-
bakizuen.Berehelburua
ibilaldia akautzea bazen
ere, garbi zuen, ezinean
ibiliz gero, herrira jautsi-
ko zela. Ba, lortu du na-
hia:azkenbikilometroak
gogorrakeginbazitzaiz-
kion ere, helmuga ikus-
tean, «sekulako satisfa-
zioa»hartuzuelaadiera-
zi zuen Xorroxin Irratian

eginiko elkarrizketan. 3
ordueta45minutuzegin
zuen ibilbidea. Gogorra
izan bazen ere, merezi
izan duela aipatu digu.
Familia eta ingurukoen
animoaketaegunhorre-
tanmendigainetanzeu-
den boluntarioen babe-
sa azpimarratu ditu, in-
darra eman zietelako.

Helburuetako bat
emakumeakkirolaegite-
ra bulkatzea izan da eta
Amaiak erran bezala,
«gure buruari denbora
gehiago eskaintzeko ai-
tzakia bat izan da, batez
ere kirol munduan. Ha-
gitz polita izan da». Zo-
rionaketasegigozatzen!

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

64 ikaslerekin ikasturtea
abiatu dute eskolan

UTZITAKO ARGAZKIA

Amaia, Illurdiko kaxkotik ziztu bizian jausten.
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Horietatik
bederatzi 3
urteko ikasle
berriak dira eta
zortzi
Doneztebera
joan dira

Maider PETRIRENA
2014-2015 ikastur-

tea irailaren 5ean hasi
zuteneskolakohaurrek.
Horrekin batera jange-
lazerbitzuaeremartxan
jarri zen. Guztira aurten
89 ikasle izanen dira bi
eskoletanbanatuak.Be-
heitiko eskolan Haur
Hezkuntzako 37 ikasle
dira, 3 taldetan banatu-
ak. 3 urteko 9 ikasle be-
rri hasi dira. 4 urteko ge-
lan, 11 ikasle eta 5 ur-
tekoan, berriz, 17. Be-
heitiko eskolako goiko
solairuan, 4 eta 5 urte-
koentzat bi gela berri
egin dituzte.

Goitiko eskolan, be-
rriz Lehen Hezkuntza-
koak daude: 1. mailan
8 ikasle; bigarrenean,
13; hirugarren-lauga-
rren, 14; bosgarrenean
12 eta azkenik seiga-
rrenean 5. Aurten Men-
daurDBHIra8 ikasle joa-
nen dira.

Dantza jaialdia
irailaren 26an

Seigarren urtez os-
patukoda irailaren26an

arratsaldeko8etanDan-
tza Jaialdia. Bertan he-
rriko haur, koxkor eta
helduek parte hartuko
dute, hainbat dantza
ezberdin dantzatuz:
Txulalai, Zapatain,Nes-
katxak, Jokua, Kontra-
dantzak, Borobila, Bai-
laos, Gorulari, Sorgin
dantza, Matelota, Arin-
latin eta Ziego. Heldu-
ek, berriz, Gipuzkoako
FandangoaetaArin-arin
Sunbilla, Larraindantza
eta Xemeingo Ezpata-
dantza. Animatu, urte-
robezala ikuskizunede-
rra eskainiko baitute.

Berri honekin lotuta,
aipatu herriko dantza-
riek hainbat herrietako
bestetanpartehartudu-
tela. Zugarramurdi, Ur-
dazubi, Arraioz eta El-
beten aritu dira.

Ulibeltzak
elkartearen
eskertza

Nahiz eta bestak a-
tzeanutziakditugun,Uli-
beltzakElkarteakondo-
rengo erakunde eta
enpresaguztieiberees-
kerrak eman nahi dizkio
herriko bestetarako es-
kainitako laguntzaren-
gatik: Trans-amalur ga-
rraioak, Marisol Janari-
denda, Maribel Janari-
denda, Mª Jesus Hara-
tegia, ItturburuOstatua,
AriztigainKanpina,Bus-
titzOstatua,Amaia Ilea-

paindegia, Espelosin
Eraikuntzak, Javier Iba-
rra Eraikuntzak, Luis
Ibarra, Iñaki Mikelare-
na, Gazmendi Eraikun-
tzak,SasoiEraikuntzak,
Jon Agesta, Iruri Motor,
Lizun Gaztandegia,
Sunbillako Udala, Casa
Arrutenea,Construccio-
nes Mariezcurrena,
MendaurPentsuak,Co-
sas de Casa, Electro-
domesticos Miguelena,
Caixabank, Caja Rural
de Navarra, Ruiz okin-
degia, Ostiz, Renault
Santesteban, Apezte-
guia Berria, Piensos Di-
va, Magnesitas Nava-
rra,Goieko,Jaurenaeta
Haritzpe okindegia.

800 Dukado
Bukatzeko nahiz eta

kirol orrialdetan luzea-
go aipatuko den, herri-
ko berrietan ere tarte tti-
ki bat eskaintzea ego-
kia iduritu zaigu. Iraila-
ren 7an Sunbillan be-
rexiki egun ederra izan
genuen. Munduko le-
hen emakume mendi
maratoia ospatu zen,
800 Dukado izenekoa.
Bertan hainbat proba
ezberdin egiteko auke-
ra bazegoen. Horietan
hainbat sunbildar ema-
kumek parte hartu zu-
ten.Ataltxohonetan130
haur, gaztetxoen parte
hartzeaazpimarratuna-

hi genuke. Horretan la-
guntza i le moduan,
amak, izebak, amatxik,
lasterka,silletarekin,de-
netik izan zen. Honekin
geroa badagoela adie-
razi ziguten gure haur
nola gaztetxoek. Sari-
en banaketan gainera
800Dukadoen domina
eskuratu zuten guztiek.
Honez gain Udalak es-
kerrak eman dizkie ki-
rol besta paregabe hau
Sunbillan ospatzeko la-
gundu duten guztiei.
Zeinenegunparegabea,
elkartasunez beteriko
eguna, hitzik gabeko
eguna.Zorionakguztioi.
Hurrengo urtean berriz.

GIZARTEA � IRAKASKUNTZA

89 ikaslek hasi
dute ikasturtea

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Aurten ere dantza ikuskizun polita eskainiko dute.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
130 neska-mutikok parte hartu zuten 800 metroko proban.
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E. IRAOLA
NafarroakoMendial-

dearibultzadaemateko
asmoz, elkarlanean eta
parte-hartzean oinarri-
tzen den lan metodo
berria bultzatu du Ce-
derna-GaralurNafarroa-
ko Mendialdeko gara-
pen elkarteak. Lanin-G
izena eman diote, lan
eginez lortuko delako
landaeremuraberrikun-
tza, sormena eta etor-
kizuneko lanpostuak
erakartzea.

Eskualdeko eragile-
ek ere parte hartu dute
bertan,Baztan-Bidasoa
etaMendialdeanosatu-
tako lantaldeen bidez.
Gobernantza parte-
hartzailea hartu dute oi-
narri, lantalde
irekiak osatu
etaelkarlane-
an aritu dira.

Arlo pribatua eta publi-
koa; norbanakoak, el-
karteak,enpresak,man-
komunitateak... hartu-
emanean jarri dituzte.
Batzuen eta bertzeen
ikuspegiak jasotaerrea-
litatea ahalik eta hobe-
kienezagutzeabaitaas-
moa.

Lanin-G lan meto-
doaren lau faseak osa-
tu ondotik, zonalde ba-
koitzeko lehentasunak
jasotadaude.Bakoitzak
bereeskualdekopremia
zehatzak dituen arren,
denek bat egin dute ai-
patzean,eskuraditugun
giza-baliabideei, balia-
bide materialei eta na-

turakeskaintzen
dizkigun

altxorrei dutenbalioaematenika-
si behar dugula .

Gainera, Nafarroako
Mendialde osoan Natur

Guneetako turismoa
eta mikolo-
gia garatu
n a h i d i -
tuztenez,

arlo horieta-
rako ma-
hai sekto-
rial bana

osatu dute
eta lanean
dihardute
dagoneko,
gaiaren in-
guruko bile-
rak eginaz.

SEGIDA DUEN LANGINTZA
Nafarroako Gober-

nuak eta Europako Ba-
tasunak finantzatu dute
egitasmoa LGD Nafar-
roakoMendialdea2007-
2013programarenbitar-
tez(LEADERardatza)eta
48.000eurokoaurrekon-
tua du. 2013an hasi zi-

ren lanean eta urte
amaierarako 16 bilera
eginakzituzten,187par-
tehartzailerekin.Lanme-
todoaren azken fasean
daude, baina aipatu di-
gutenez ez du amaiera-
rik«helburualandinami-
ka parte-hartzailearekin
segitzea baita».

Entitate publiko eta pribatuek elkar-
lanean, Nafarroako Mendialdearen
azterketa bat egin, premiak identifi-
katu eta etorkizuneko lan ildoak
zehaztu dituzte. Baztan-Bidasoa eta

Mendialdeko lan taldeetan jasotako
datuek agerian utzi dute giza eta
natur baliabideen ustiapen egokia
egin eta lurralde kohesioa indartze-
ko premia dagoela.

EKONOMIA ETA GARAPENA � NAFARROAKO MENDIALDEARI BULTZADA

Lanin-G lan metodoa baliatuta
etorkizuna eraikitzeko lanean
Cederna-Garalur garapen elkarteak bultzatu duen lan metodoaren bidez
eskualdean lanpostuak eta ekonomia sustatzea da helburua

LAN METODOA:
LAU FASETAN

• Eremu estrategiko-
ak zehaztu eta
esparru desberdi-
netako ordezkariak
bilatu: Lan taldeak
osatu.

• Iritziak bildu:
Eskualdeko dia-
gnosia egiteko.

• Lan ildo eta estra-
tegiak proposatu.

• Akzio zehatzak
planteatu lehenta-
sunetan oinarritu-
ta

UTZITAKO ARGAZKIAK
Eskualdeko entitate pubiko eta pribatuek, Cederna-
Garalurreko garapen agenteekin batera egin dute lan.
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Nahikari URIARTE | LEITZARAN-LARRAUN-ULTZAMAKO GARAPEN AGENTEA

«Lokalistak izateari utzi eta eskualde
mailako proiektuak landuta indar sozial
eta politiko handiagoa lortu liteke»

Mendialdea izenaren azpian biltzen di-
ra 55 herri, 11 udaletan bilduta, tartean
Arano, Goizueta, Areso eta Leitza. 2013ko
urrian hasi ziren Lanin-G egitasmoan par-
te hartzen eta Nahikari Uriartek azaldu di-
gunez, lurralde kohesioa indartzeko pre-
mia utzi du agerian «oraindik mentalitate
lokalista dugu, eskualdekoa izan behar-
rean, hori da gure ahulgune nagusia. Ho-
ri lantzeko ekintza desberdin askotaz hitz
egin genuen: Mankomunitate eta elkarte
desberdinen elkarlana bultzatzea, Men-
dialdea Mankomunitatea adibidez, herri
gehiagoz osatzea eta konpetentziak ge-
hitzea; garraio publikoa indartzea; komu-
nikabide amankomunak lortzea eta plan-
gintza urbanistiko bateratuak prestatzea».

Mendialdeak duen indargune nagusia
«nolabaitekoorekasozioekonomikoadue-
la da». Izan ere, «Mendialdean hiru sek-
toreak presentzia dute, abeltzainak, ge-

hien bat esnekiak landuz, industria indar-
tsua ere badago eta zerbitzuak ere badu
bere tartea, turismoak adibidez azken ha-
markadan gorakada handia izan du».

Lanin-G metodoak zonaldean interes
gehien pizten duten arloak zeintzuk diren
jakiteko ere balio izan du «argi geratu zen
eskualdekogarapena,enpresaetaekintzai-
leak eta turismoa direla interes gehien
pizten duten arloak».

Prozesuari segida emateko lan ildoak
ere aukeratu dituzte eta ekintza bakoi-
tzerako helburu konkretuak definitu».
Udazkenean, ekintza bakoitzeko lan tal-
de bat osatzeko asmoa dute. Bertan ar-
lo publikoaren presentzia bermatua iza-
nen da baina bestelako partehartzaileak
ere ezinbestekoak direnez, gonbita luza-
tu die «prozesuan parte hartu nahi duen
oro ongi etorria izanen da». Bilera oro-
korrak hiru hilabetetik behin egitea ere

adostu zuten «lan taldean parte hartzeko
konpromisoa hartu ezin duena bilera oro-
korretara etorri daiteke prozesuaren nondik
norakoa ikusteko eta aportazioak egiteko».

LEHENTASUNAK MENDIALDEAN

• Lurralde kohesioa lantzea:

Mentalitate lokalista dute oraindik,

eskualdekoa izan beharrean, elkarlana

bultzatzeko formulak bilatu behar dira.

• Energia eta enplegurako presta-

kuntza edo formakuntza eskaintzea,

aukera berriak eskura izateko.

Izaskun ABRIL eta Arantxa ARREGI | BAZTAN ETA BIDASOAKO GARAPEN AGENTEAK

«Lehen sektorea indartu eta giza eta
natur baliabideen ustiapen egokia egitea
dira etorkizunerako gakoak»

Natur inguruneaberatsaduteBaztan,Bi-
dasoa eta Malerrekak eta bertako ekono-
mia sustatzekotan, lurrari lotuta eman be-
har dira urratsak. Horixe izan da Baztan,
Malerreka eta Bortzirietan Lanin-G egitas-
moakagerianutziduenerrealitatea.Eskual-
dean prozesua egokitu eta sektoreka lan
egitea adostu zuten. Hala, 2013ko udazke-
naz geroztik lehenengo sektoreko eragile-
ak izan dira Lanin-G lan metodoan murgil-
du direnak. Izaskun Abril eta Arantxa Arre-
gi, Cederna-Garalurreko garapen agenteek
azaldu digute lehen sektoreak iraun dezan
«produktuak merkaturatzekoan balio eran-
tsi handiagoa lortu behar dela». Horretara-
ko beharrezkoa da parte hartzaileen ustez
«kontsumitzaileekbertakoproduktuakeros-
tea eta bitartekariak sahiestea».

Sentsibilizaziolanbategiteaerepremiaz-
kotzat jo dute «nekazaritzaren eta mendia-
ren ustiaketaren onurak agerian utzi behar

dira. Gizarteak jabetu behar du produktuak
eskuratzeaz gain, ekoizleen lan baldintza
duinak bermatu, ekonomia sustatu eta pai-
saia mantentzea ere lortzen dela».

Bide horretan, tokiko erakundeek paper
garrantzitsua jokatzen dutela azaldu digute
«baldintza egokiak eman behar dira lehen
sektorea indartu eta etorkizunean eskual-
deko garapenean dagokion pisua manten-
tzeko. Tokiko erakundeek lagundu behar
dutebeharrezkoekipamenduakmantenduz
edota bultzatuz eta, aldi berean, eskualde
osorako baliagarria izan daiteken proiektu-
renbatgauzatuz».Proposamenartean,«ber-
takoproduktuenkontsumoasustatzeko,es-
kualde mailako marka bat sortzea» aipatu
zuten.

Eskualdeko indargune nagusia ere age-
rian geratu da «eragile aktiboak ditugu arlo
publiko eta pribatuan. Elkarrekin lan egite-
ko beharra ikusten dute eta ados daude

Cederna-Garalur elkarteak prozesu hau bi-
deratu ahal duela elkarlana bultzatuz».

LEHENTASUNAK BAZTAN-BIDASOAN

• Bertan ekoiztu eta bertan kontsu-

mitzea bultzatzea, sentsibilizazio lan

bat premiazkoa da.

• Lehen sektorearekin zerikusia

duen formakuntza eskaintza zaba-

tzea.

• Instalazio eta proiektu amankomu-

nak bultzatzea.
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Herriak
erositako karpa
estreinatuko da
egunotan

Marga ERDOZAIN
Errebestakedobesta

txikiak irailaren 19tik
21era ospatuko dira.
Azkeneko urtetan beza-
laBurrunbagaztetaldea
burubelarriaritudabes-
taantolatzen,hainbatgu-
raso eta Doneztebarrak
Merkatariekinelkarlane-
an arituta. Ortziral arra-
tsaldeko 8etan suziria
Santa Luzia plazan bo-
tako da eta ondotik pin-
txoakdoanbanatukodi-
ra.Ordubereanhaurren-
dako buruhandiak eta
zezentxoak izanen dira.
Ondotik, trikipoteoa eta
baztanzopakdastatuko
dira jatetxe eta elkarte-
tan. Gaueko 12:30etik
5etaraAzabachetaldea-
ren eskutik dantzaldia
izanenda.Larunbatgoi-
zeko11etanmustxapel-
keta elizatarian eginen
da;11:30eangazteenar-
teko laxoa part ida.

14:00etanherribazkaria
Santa Luzia plazan (hel-
du eta ttikiendako me-
nuak eskainiko dira, Titi
ostatuanizenaemanbe-
har da). Muxikoak dan-
tzatzeko aukera izanen
da. Oharkabe taldeak
alaitukodubazkalondoa
eta gauerditik aitzinera,
EstuetaLarrietaLosWe-
botestaldeakentzuteko
aukera izanen da.

Igande eguerdiko
12etan buruhandiak ibi-
liko dira eta arratsalde-
ko4etanherrikirolakhaur
eta gazteendako anto-
latukodira.Ondotik,txo-
kolatada goxoa presta-
tuko du Doneztebarrak
elkarteak.

Besta hauetan herri-
akerositakokarpaestrei-
natuko da. Egitura hau
Santa Luzia Plazaren
neurrirako egin da, mo-
dularradaetaudala,Bu-
rrunba, Doneztebarrak,
Erreka eta Doneztebe
Futbol Taldearen artean
erosidute.Otorduak,fe-
riak, erakusketak, kon-
tzertuak… antolatzeko
erabiliko da, eguraldia-
ren menpe egon gabe.

Burrunbak junta
berria

Burrunba Gazte tal-
deak udan junta berria
estreinatu du. Momen-
tuz, Josu Telletxea, Ma-
ttinJaunsaras,JavierGa-
goetaUnaiUrrozekosa-
tukoduteelkartearengi-
daritza taldea, baina ki-
de gehiago erakartzeko
asmotan daude, taldea
zabaltzeko eta koadrila
ezberdinetako kideen
ekarpena bermatzeko.
Hamarkada honetan
izandako jardueraren il-
dotik jarraitzeko asmoa
du Burrunbak, kultura-
ren arloan sakondu, kul-
tur ekimen gehiago an-
tolatuz.Beraz, indartsu,

gogotsu eta ilusioz be-
terik heldu dira gazteak,
eaherrikogainerako tal-
deekin elkarlana indar-
tzen den eta kimu berri
hauek fruituak ematen
dituzten.

Errekako emakume
korrikalariak

Emakume Kirol Tal-
deakbigarrendenboral-
diaabiatudu.20-25ema-
kumez osatutako talde-
ak ortzegunero gaueko
8etatik 9etara entrena-
mendua izanen du. Iñi-
go Arregi, Jokin Ape-
zetxea eta Alfredo Te-
lletxea entrenatzaile la-
netan ariko dira. Irailetik
ekainera kirolaz goza-

tzeko aukera izanen du-
te Errekako kide hauek
etahainbatprobetanpar-
tehartzekotrebatukodi-
ra: San Silvestre, Beho-
bia, 800 Dukado, herri-
kolasterketa…Oraindik
apuntatzeko aukera ba-
da.

Euskaltegia
Irailaren30aarteMa-

lerrekako IKA euskalte-
giakmatrikulatzekoepea
zabaldu du. Maila guzti-
ak eta EGA ikasteko au-
kera izanen da, era pre-
sentzialean edo on-line
edo autoikaskuntzaren
bitartez.Interesatuek948
45 15 55 telefonora dei-
tzen ahal dute.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 19TIK 21ERA

Besta ttikiak
ekitaldiz beteak
datoz asteburuan

DONEZTEBE

ARGAZKIA: TIBURTZIO ARRAZTOA

Doneztebeko bigarren laxoa txapelketa
32 lagunek parte hartu duten aurten bigarren aldiz egin den Doneztebeko Laxoa
Torneoan. Emilio Zabala, Gorka Iribarren, Jokin Arraztoa eta Pio Gartzia nagu-
situ dira eta azpitxapeldunak Pascual Bertiz, Julen Larretxea, Mikel Mutuber-
ria eta Aitor Bertiz izan dira. Guztira 32 lagunek parte hartu zuten, zortzi talde-
tan banatuta eta pilota modalitate honek Donezteben etorkizuna baduela iku-
si zen berriz ere.
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Jexux Mari
Irazu eta Miren
Amuriza ariko
dira bertsotan

Arkaitz MINDEGIA
Behin irailean sartu-

ta, ate joka izan ohi du-
gu Joaldunen eguna.
Larunbat honetan iza-
nen da, irailaren 20an
eta herriko xoko guziak
joaresoinuazbetekodi-
ra eta horren aitzakian
besta polita izanen da
egun guzian.

Larunbatgoizeanze-
har joaldunen eta triki-
tilariak Ameztian barre-
na hasiko dira baserriz
baserri beraien soinue-
kin eguna ederki haste-
ko. Eguerdirako herrira
jautsiko dira.

14:00etan aizkora
apustua: Iker Vicente-

Mieltxo Mindegia. Aiz-
kora apustua bukatze-
an Jexux Mari Irazu eta
Miren Amuriza bertso-
lariek saio ttiki bat egi-
nen dute. 15:00etan
Herri bazkaria (txarte-
lakHerrikoOstatuaneta
Ariztegi harategian).

Bazkal ondoren ber-
tsolarien saioa eta Mi-
kel Salaberriren eskutik
musika izanen da.

800 Dukado
lasterketa

Irailaren 7an herritik
pasa zen 800 dukado
lasterketa, Emakume-
en nazioarteko lehen
mendi maratoia. Iture-
netik Lasaga zeharka-
tuz, Aurtiztik Mendaur
kaxkoraino. Animoak
ematera hainbat lagun
bildu zen, baita Ituren-
go joaldunak ere. Ema-
kumeandanabatekpar-

te hartu zuten, horien
artean maratoi erdian
parte hartu zuten hiru:
Ainhoa Elizalde eta Oi-
hana Mindegiak lortu
zuten beraien erronka,
lasterketa bukatzea,
bertzalde Maika Arizte-
gik azkeneko momen-
tuan lasterketa bertan
behera utzi zuen.

Auzolana
Joan den larunbate-

an, irailaren 13an, au-
zolan abisua egin zuen
Udalak, herri mahaian .
Oraingo honetan auzo-
lanean ibili zirenak he-
rriko xoko eta bazterrak
garbitzeazuten lana,bai
Ituren, Lasaga eta Aur-
titzen.

Zuzenketak
Aurreko TTIPI-TTAPAn

deskuiduan akats bat
egin genuen. Argazkia-
renazpikaldean izenbu-
ru gisa, judo eta trikitixa
ikastaroak zirela jarri
genuen,bainakenpokai
eta trikitixa ikastaroak
ziren. Barkatu era-
gozpenak.

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 20AN

Joare soinuak
baserrietara
ailegatuko dira
Joaldunen
Egunean

ITUREN

ARGAZKIAK: IRUNE BAZTERRIKA

Bi sari lortu ditu Isidro Bazterrikak bere ardiekin
Uharte-Arakilen abuztuaren 31n egin zen Nafarroako Ardi latxaren 31. edizio-
an, Isidro Bazterrikak bi sari lortu zituen: bildotx burugorrien kategorian 1.sa-
ria eta ardi heldu burugorriko taldearekin azpitxapelduna izan zen.

Bi kiloko tomatea
Aurten ez da hagitz
uzta ona izan baratze-
tanbainaAnaMariAio-
roarenetaAnabereala-
baren baratzean ez di-
rudihala izandenik,ar-
gazkian ageri den bi ki-
loko tomateabildubai-
tute. Argazkian, Ana
Mariren bilobak ageri
dira, Janire eta Iraia.
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Herri bazkarian
Iker Zubeldia
eta Jexux Mari
Irazu
bertsolariak
ariko dira

TTIPI-TTTAPA
San Migel bestei go-

gotsu ekinen diote aur-
ten ere urroztarrek eta
horretarakoegitarauza-
bala prestatu dute:

ORTZIRALA, IRAILAK 26
• 17:00-20:00etara

puzgarriak.
• 20:00etan altxaferoak

eta ezkil jotzea.
• 21:30ean zopak He-

rriko Ostatuan.
• 00:00etan Dantzaldia

OHARKABE taldeare-
kin.

LARUNBATA, IRAILAK 27
• 10:00etan puzgarriak.
•14:00etanherribazka-

ria. Bertsolariak: Zu-

beldia eta Irazu.
• Arratsaldean dantzal-

dia SALABERI soinu-
lariarekin.Sokatirade-
safioa gazteak zaha-
rren aurka.

• 21:00etan zingar ja-
tea plazan.

• 22:00-05:00etara
dantzaldia OHARKA-
BE taldearekin.

IGANDEA, IRAILAK 28
• 10:00etan puzgarriak.
• 11:00etan mus txa-

pelketaren hasiera.
• 13:00etan aizkora

apostua: Rekondo-
Erasun, Nazabal-Sa-
ralegiren aurka.

• 17:00etan trikitilariak.
• 18:30ean Gorriti eta

bere animaliak.
• 20:00-22:00etara

dantzaldiaAGERRAL-
DE soinulariarekin.

• 22:00-23:30era gazte
koadrilen afaria.

• 23:30-03:00etara
dantzaldiaAGERRAL-
DE soinulariarekin.

ASTELEHENA, IRAILAK 29
SAN MIGUEL EGUNA
• 10:00etan puzgarriak.
• 11:15ean haur joko-

ak.
• 12:00etan Meza Na-

gusia. Ondoren luntxa
Herriko Ostatuan.

• 17:00etan mus txa-
pelketaren bukaera.

• 18:00etan pilota par-
tidak.

• 18:30-23:00etara
dantzaldiaAGERRAL-
DE soinulariarekin.

• 20:00etan tortilla eta

postre lehiaketa.
• 23:00etan Gaixoa Ni.

ASTEARTEA, IRAILAK 30
HERRIA GARBITZEA
• 10:00etan herria gar-

bitzera, eta ondotik…
gosaltzera.

URROZ

SAN MIGEL BESTAK � IRAILAREN 26TIK 30ERA

Tortilla eta postre
lehiaketak
eginen dira
egun handian

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Haurrendako jokuek eta aizkora apostuek ez dute hutsik eginen aurtengo egitarauan.
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Urriaren 11ko
Euskararen
Egunean
aurkeztuko
dute

Fermin ETXEKOLONEA
Heldu den urterako

egutegiaegitekoasmoa
dago eta Euskararen
Egunean aurkeztuko
dute, urriaren 11n. He-
rrian bizi diren neska-
mutikoen argazkiak

agertukodira.Berrizere
urrian irekitzeko asmoa
du Gazteguneak. Bile-
rak egiten ari dira pro-
grama zehazteko eta
Euskararen Egunean,
gazteendako ez ezik
haurrendakotartetxobat
egiteko asmoa dute.

Ikasturte berria
Ikasturte berria hasi

da eta herriko hiru nes-
ka-mutiko hasiak dira
Doneztebeko eskolan:
Janire Elizalde, Ilenia

BendoiroetaAnttonEli-
zalde.

Herriko Ostatua
Julieta Itoizek Herri-

koOstatuautzizuenfes-
tetako azken egunaren
ondotik eta udalak be-
rriz ere enkantera atera-

tzeko prozesua abiatu
du.Eskaintzakaurkezte-
ko epea bukatu da da-
goenekoetalaisteradie-
raziko du Udalak zeinek
hartuko duen ardura.

Egur loteak
Santesteban Egurrak

enpresak atera ditu he-
rritarren egur loteak.
Jendeakemanzuen ize-
na bere garaian, kamioi
osoa edo kamioi erdia
hartzeko aukerarekin
eta gargero etxez etxe
banatuak izanendira lo-
te gehienak.

ZUBIETA

GIZARTEA � URRIAREN 11TIK AITZINERA SALGAI

Herrian bizi diren
neska-mutikoen
argazkiekin
egutegia eginen da

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Herriko neska-mutikoak izanen dira egutegiko protagonista.

ELGORRIAGA

Flamenko gaua ospatu zen
abuztuko azken larunbatean
Mattin LARRALDE

Abuztuko azken larunbatean Herriko Ostatu-
ak Flamenko gaua antolatu zuen, La flauta an-
gelical & guitarra leonida bikotearekin. Flamen-
ko fusioa izan zen bikote honek eskaini zuena,
zeharkako txirula eta kitarrarekin. Ondoren DJ
Tororo izan zen musika jartzen ordu ttikiak arte.
Giro ederra izan zen, jende aunitz bildu baitzen.

800 dukado
Irailaren 7an 800 Dukadoko 21 kilometroko

oinezko martxan herriko 6 neskak parte hartu
zuten. Eurek ideki dute bidea eta ea hurrengo-
rako neska gehiago animatzen diren. Gora zu-
ek! Herriko 10 bolondresek ere parte hartu zu-
ten antolaketan laguntzen.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Oinezko martxan atera ziren herriko sei emakumeak.



230 bazkide
izan ziren
Arantzazu eta
Loiolako
bidaian

Fernando ETXEBERRIA
Bolet in berez ian

bilduaageridenez, ikas-
taro ezberdinetan izen
emateko epea irailaren
19an bukatuko da.
Parte-hartze handia es-
pero da, ikastaro auke-
ra zabala izateaz gain,
interes handikoak dire-
lako. Gainera, horieta-
ko batzuk (informatika-
koa, Aktiba zaitez eta

Irribarre batekin erna-
tzea) guztiz doan eskai-
nikodituzte.Hau idazte-
rako orduan, irailaren
9an,110bazkidekema-
na zuten izena.

Arantzazu eta
Loiolara bidaia

Azken urteetako ohi-
turari eutsiz eta Aran-
tzazuko Amabirjinaren
bederatziurrenaren le-
hen egunarekin bat egi-
nez,ArantzazuetaLoio-
lara bidaia egin zuten
Arkupeak elkarteko 230
bazkidek abuztuaren
31n. Aurten, gainera,
igandearekin suertatu
zenez, beste bisitari

ugarirekin bat egin zu-
ten Arkupeak elkarte-
koek. Aitortza komuni-
tarioarekin hasi zen eta
hori jendearen gusto-
koa da, apezari peka-
tuak eta penak aitortu
ordez, apezek eskuak

jartzen baitizkiete buru-
an aitortzaileei. Eguer-
diko meza seriotasun
handikoa izan zen, 20
apezbainogehiagoketa
ehunkasinesdunekhar-
tu baitzuen parte.
Ondotik, Azpeitiko Ki-

ruri jatetxeko bazkaria
bikaina izan zen, baita
Jose Angelekin eginda-
ko dantzaldia ere. Ba-
tzuk, San Inazioren ba-
silika bisitatzeko apro-
betxatuzuten, jatetxetik
gertu baitago.
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GIZARTEA

ARKUPEAK ELKARTEA � IKASTURTE BERRIA

Irailaren 19an
bukatuko da
ikastaroetan izen
emateko epea

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arantzazuko Amabirjinaren bederatziurreneko lehen eguneko mezan izan ziren Arkupeak
elkarteko bazkideak.
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Edozein eskailera klase-
taraegokitzendirenaulkigo-
ragailuak egiten ditu Imcalift-
ek (baita eskailerarik estu eta
zailenentzat ere) eta abudo
instalatzen dira (egun 1eko
muntatze-lana), ez da obra-
rik egin behar eta aulki-igo-
gailu hauek instalatzeko ez da
udalekoobra-baimenikbehar.

Behin plegatuak daudenean
toki gutti okupatzen dute eta
arrasgogor, iraunkoretase-
guruak dira. Eskaileraren bi
aldeetara instalatzen ahal di-
ra,baietxebarreneanedokan-
poan. Erabiltzeko arras erra-
zak dira eta argia joaten de-
nean ere funtzionatzen segi-
tzen dute bateriari esker.

ESKAILERAK IGOTZEKO AULKIA: ETXE OSOAN
BARRENA SEGURU ETA ERRAX MUGITZEKO

Imcalift-ek aholku-emate
pertsonalizatuaeskaintzendu.
Teknikoek bisita egiten dute
etxeetara eskailera ikusteko;
azterketa bat egiten dute eta
gero aurrekontuaprestatupo-
sible den preziorik hoberena-
rekin eta kasu bakoitzerako
ikusten duten aukerarik hobe-
renekin. Instalatzen dituzten

produktuek 3 urte arteko ber-
mea izaten dute eta bezeroa-
ren esku jartzen dute tekniko
taldeosobat instalazio txukun
eta profesionala egiteko, aul-
ki-igogailuen mantentze-lana
xuxen egitea segurtatzen du-
te eta matxura edo aberiarik
gertatukobalitz,berehalamol-
datzeaz arduratzen dira.

AHOLKU EMATEA, BISITA ETA AURREKONTUA
DOAN, KONPROMISORIK GABE

IMCALIFT ELEVACIÓN

Eskailerak igo eta jaitsi
erosotasun osoarekin
Hogei urte baino gehiagoko esperientzia kalitaterik
handieneko igotze-sistemak eta irisgarritasun-soluzioak
fabrikatu eta instalatzen, neurrira eginak eta beharretara
egokituak

Nafarroako enpresa honek gaur egun
funtzionamenduandauden1.000 insta-
lazio baino gehiago ditu Nafarroa oso-
an, horietako aunitz gure inguruan (Be-
ra,Lesaka,Elizondo,Arizkun,Dantxa-
rinea, Etxalar, Elgorriaga, Lekaroz,
Doneztebe, Sunbilla…), etxebizitza
partikularrretanetaeraikinpublikoetan.

Jendeak gehien eskatzen duen pro-
duktuen artean daude eskailerak igo-
tzeko aulkiak, plataformaketa goragai-
luak (igogailu partikularrak), batez ere
atarian eskailera-mailak baldin badi-
tuzte edota etxe barnean eskailerak.
Halakoetan, mugikortasuna zaildu egi-
ten zaie adinekoei batez ere, eta batek

baino gehiagok etxetik ateratzeari utzi
egiten dio eskailerak jaisterakoan eror-
tzeko beldurrez.
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NARBARTE

Baratzeak
triste egon
badira ere, izan
da hiru kiloko
tomateak bildu
dituenik ere

Martin BERTIZ
Abuztuaren 30ean

auzolana antolatu zen.
Bertara 45 bat herritar
hurbildu ziren eta hain-
bat laneginzituzten, tar-
teko bide garbiketak
baina lan nagusia men-
dian izanzen,pistamol-
daketetan eta garbike-
tetan.

Hiru kiloko tomatea
Aurten herriko bara-

tzeak triste egon dira
baina izan da tomate

ederrakeman dituenak.
Pasa den urtean bara-
tze berean2,2 kiloko to-
matea atera zuten eta
aurten 3 kilokoa, baina
izan dira kilo terdikoak
eta kilokoak ere. Ar-
gazkian ikus dezakegu
Gaizka 3 kiloko to-
matearekin.

800 Dukado
Irailaren 7an izan zen

lehen emakume mara-
toia eta herritik pasatu
zen. Herriko plantazio-
tik sartu ziren, Otaltzu-
tikAlbinera jaitsietahan-
dik Gorrittiko auzoa gu-
rutzatu eta Lakoizketa
aldera joan ziren, ber-
tanLegasakobideahar-
tzeko.Lasterketarenan-
tolakuntzan herriko 20
boluntariok ere parte
hartu zuten.

GIZARTEA � ABUZTUAREN 30EAN

Pistak garbitzen
eta moldatzen
aritu dira
auzolanean

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ
Emakume korrikalariak, 800 Dukado lasterketan Narbarten barna.

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ
Gaizka, hiru kiloko tomatearekin.

Ba al zenekien
Diana Iniestaren margolanak ikusgai daudela
Bertizko Natur Parkean irailean eta urrian.

?
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KULTURA � IKASTURTE BERRIA

Bertso eskoletan
izen emateko aukera
zabaldu du
Bertsozale Elkarteak
Gutxienez lau
ikasle beharko
dira taldeak
osatzeko eta
hiruhileko
bakoitzeko 20
euro kobratuko
dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Bertso-

zaleElkarteakbertsoes-
koletan izen emateko
aukera zabaldu du.
Gutxienez lau ikaslebe-
harko dira taldea osa-
tzeko eta hiruhileko ba-
koitzeko 20 euro kobra-
tuko dira. Eguna eta or-
dua izena ematen du-
tenen artean adostuko
dira.

Haurrei dagokienez,
izen emateko nafar-
roa@bertsozale.com
edo estiarozena@hot-
mail.com helbide elek-
tronikoetara idatzi edo
618 963011 eta 948
143747 telefonoetara
dei dezakete.

Helduak eta gazte-
txoak bertso eskolan
izena emateko intere-
satuak badaude Ber-
tsozale Elkartera deitu
edo idaz dezakete
(948143747 edo nafa-
rroa@bertsozale.com).

Bertsolaritzan ikasi
eta trebatzeaz gain, la-
gunartean ongi pasa-
tzeko aukera eskainiko
du bertso eskolak. Es-
kualdean, hainbat he-
rritan badaude dagoe-
neko taldeak eta gehia-
gotan ere sor daitezke.

GIZARTEA

Lesakako bertso eskolako haur eta helduak, Bardoak finalean kantari.
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Abuztuaren
25ean ezin izan
zuten bildu eta
astebete egon
zen bildu gabe

Fernando ETXEBERRIA
Abuztuaren 25ean

etorri zen zaborra bil-
tzera kamioia herrira,
baina ezin izan zituen
eskola ondoan zeuden
hondakinak bildu, es-
kolako teilatua berritze-
ko erabili behar zen ma-
terialabertanpilatuaze-
goelako. Egun berean
erretiratu zuten materi-
al hori eta bizilagunek
Mankomunitatera deitu
zuten, argazkian ageri
denez zabor asko ze-
goelako eta usain txa-
rra botatzen zuelako.
Horregatik, lehenbaile-
henbiltzeraetortzeaes-
katuzuten,kontuanhar-
tuzBarrankaostatuaere
metro gutxi batzuetara
dagoela eta inguru ho-
rretan biltzen direla he-
rritarrak eta uda parte-
an kanpotik etorritako
bisitari kopuru handia
ere. Baina ezezko eran-
tzuna jaso zuten eta hu-
rrengoastekoastelehe-
neraarte, irailaren1aar-
te, bildu gabe gelditu

zen zaborra. Horrega-
tik kexu ziren herrita-
rrak.

Egur loteak
Bizilagunek lehen-

bailehen hartu eta ne-
gua prestatzen hasi de-
zaten egur loteak pres-
tatzen hasiak dira.
Oraingoz, horren ardu-
ra duten langileek bidea
egoera kaxkarrean to-
patu dute euriteen on-
dorioz, eta inguru ho-
rretan aldapa handiak
daudenez, zail egiten
zaie ailegatzea. Horre-
gatik, gorago beste bi-
de bat irekitzeko asmoa

dago,harainoegurra igo
eta eremu lauago bate-
ra eraman ahal izateko.
Eremu horretatik ka-
mioian eramanen luke-
te etxeetara.

EZKURRA

GIZARTEA � ASTEBETE BAINO GEHIAGO

Zaborra bildu
gabe utzi zutela
eta bizilagunak
haserre

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Zabor pila galanta osatu zen, astebez zaborra bildu gabe egon ondoren. Herritarrak kexu
ziren Mankomunitatera deitu eta arazoa ez zutelako konpondu.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Eskolako lanak bukatu dituzte
Irailaren 5ean bukatu zituen Betilan enpresak eskolako teilatua berritzeko eta aurreko aldea edo fatxada mar-
gotzeko lanak. Itxura ederra eman diote zaharberritutako eskolari.

ARGAZKIA: F.O ETXEBERRIA
Zailtasunak zailtasun, egur
loteak etxeetara eramateko
lanetan hasiak dira.
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LEITZA

ARGAZKIA:JM BARRIOLA

Udala baserriak seinalizatzen ari da
Herrigunetik kanpo bost auzo daude Leitzan eta ba-
serri tradizionaletaz gain etxe berriak ere eraiki dira
eremu horietan, denera 110 bizitza daude. Askotan
bide sarea nahiko nahasia suertatzen zaie kanpotik
zerbitzuren bat ematera etortzen direnei: larrialdiren
bat,banaketazerbitzuak…Arazoakekiditekoasmoz
bideetanetabatezerebidegurutzetan jarrikodiraba-
serri eta etxeetako izenak.

Kontsumo
taldea ere
bertan
aurkeztuko dute

JM BARRIOLA
Urte sasoi honetan

Plazaola partzuergo tu-
ristikoakUdalarekinba-
tera, Talo Eguna anto-
latzen du. Helburua tu-
ristei ingurua ezaguta-
raztea da eta bide ba-
tez gure gastronomian
hain garrantzitusa izan
zen taloa mantentzea.
Aurten irailaren 21ean
ospatuko da egitarau
m a rd u l b a t e k i n .
10:00etanhasikodaTa-
lo azoka, bertan Sara-
legitarreketaVillabona-
tarrek taloak prestatu-
ko dituzte, jaki ezberdi-
nekin osatuz. Artisauek
ere izanen dute beraien
lekua eta baita kirolak

ere:Leitzakoneska-mu-
tilak harri tiran ariko di-
ra eta Kañamares anai-
ek “zerratokia” erakus-
taldia eginen dute pla-
zan. Horretaz gain ani-
maliak, baserriko tres-
neriak, artoarekin zeri-
kusi duten lanabesak,
inguruko landaetxeen
informazioa, talopintxo-
ak…izanendiraplazan.
4 eta 14 urte bitartee-
koentzat taloak egiteko
tailerrak eta eskualde-
kotalo lehiaketaere iza-
nen da. Umeek gurdian
ibiltzeko aukera ere iza-
nen dute herrian barna.

Kontsumo
taldearen
aurkezpena

Taloegunarenbaitan,
Leitzako kontsumo tal-
dearenaurkezpenaegi-
nen da. Artisau azokan
postu bat jarriko dute

bertako barazkiekin eta
taldearen inguruko in-
formazioa ere emanen
dute. Poliki forma har-
tzen ari den taldea da,
jadanikbilerabatzukegin
dituzte eta garbi dute
beste kontsumitzeko
eredu bat martxan jarri

nahi dutela; ondarea
errespetatuko duena,
osasuntsuaetabideba-
tez justua. Bertako ne-
kazariek landutako pro-
duktuak baloratuetako-
mertzio justu eta jasan-
garriagobatsustatuz.Eli-
kadura eta energia bu-

rujabetza lortzeko urra-
tsak eman nahi dituzte,
tokiko garapena eta to-
kiko produktuen ekoiz-
pena bultzatu eta ingu-
ruarekin eta jendartea-
rekikoerrespetuanoina-
rritzen den kontsumo
eredua bultzatuta.

KULTURA � X. EDIZIOA

Talo eguna
irailaren 21ean
ospatuko da

TTIPI-TTAPA
Kontsumotaldeakbultzatuta,ener-

giari buruzko jardunaldiak izanen di-
ra irail bukaera eta urri hasieran. Irai-
laren 25ean Xabier Zubialde Sustrai
eraikuntzak taldeko kideak energia-
ren burujabetasunaren inguruko hi-
tzaldia eskainiko du. Urriaren 1ean
berriz,Goienerkontsumitzaileenkoo-
peratiba aurkeztuko dute. Azken al-
dian asko ari dira zabaltzen kon-

tsumitzaileen kooperatibak Euskal
Herrian, energia jasangarria ekoiztu
eta kontsumitzea bultzatuz. Azkenik
urriaren8an,etxekofakturaknola ira-
kurri eta nola kontratatu ikasteko tai-
lerra izanen da. Guzti honekin ener-
gia aurreztu, kontsumo jasangarria
lortu eta gaiaren inguruan dagoen
ezjakintasuna gainditu nahi da. Hi-
tzaldi eta tailerrak Atekabeltzen iza-
nen dira iluntzeko 07:30ean.

IRAILAK 25, URRIAK 1 ETA 8AN

Energiari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte

ARGAZKIA: GIZARTE ZERBITZUAK

‘Ur festa’ gozamenez 2014a
Leitzan, Gozamenez programaren baitan ur festa ospatu zen irailaren 5ean, gauez.
Festa hau Gizarte Zerbitzuek, Leitzako Kiroldegiak eta Andraizko Emakume Zer-
bitzuak antolatzen dute duela zortzi urtez geroztik. Aurten oso sentsazio politare-
kin gelditu dira. Parte hartze altua izan da, 12-16 urte bitarteko 50 gaztetxo joan
ziren eta festaren helburua erabat bete zen beraien ustez. Drogak, aurreiritziak,
itxurak, modak... alde batera utzi eta ederki pasa zuten. Festa hasi aurretik ongi-
etorri pankarta margotu zuten haurrek eta giro bikaina sorrarazi zuten piszinako
ur epelak, musikak eta antolatzaile eta gaztetxoek jolasteko eta ongi pasatzeko
eraman zuten gogoak. Gizarte zerbitzuek eskerrak eman nahi dizkiete parte har-
tu zutenei eta jakinarazi dute hurrengo urtean berriz antolatzeko prest daudela.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Taloaren bueltan egun osoko pesta izanen da irailaren 21ean.
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Eguerdian
nesken herri
kirol
erakustaldia
izanen da

TTIPI-TTAPA
Hilabete honetako

hitzordu nagusietako
bat Iskibiko euskal jaia
izaten da eta aurten ere
ez diote hutsik egin ur-
terokohitzorduari. Igan-
de honetan, irailak 21,
ospatuko dute euskal
jaia. Beti bezala, taloak
jateko aukera izanen da
eta 12:30ean Patxi La-
rretxearekinentrenatzen
duenBidasoaldekones-
ka taldeak aizkoran eta
trontzan erakustaldia
eskainiko du. Toka txa-
pelketa ere antolatu du-
te arratsalderako. Giro
alaitzeaz trikitilariak iza-

nen dira. Joan nahi du-
tenek txartelak Iskibi
kanpinean eta Amaia-
renean izanen ditu.

Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuko

langileek mediku etxe
zaharreaneskaintzendi-
tuzte bere zerbitzuak.
Eraikin honen egoera
txarra dela eta, datozen
hilabeteean Paseoko
etxeetako lokala pres-
tatzen hasiko da Uda-
la, Gizarte Zerbitzuak
bertara pasatzeko.

Udalaren web orria
Udala web orria be-

rritzenaridaetahauosa-
tzekoherrikotxokoenar-
gazkiak biltzen ari da.
Horretarako herritarrak
beren argazkiakgoizue-
takoargazkiak@gmail.
com helbidera bidaltze-
ra gonbidatu nahi ditu.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � IRAILAREN 21EAN

Iskibiko euskal
jaia ekitaldi
berriekin dator

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Irune Zabala, Zubimuxu aterpea atzean duela.

TTIPI-TTAPA

Miaxiria aldizkaria
prestatzen ari dira eta
jakinarazi dutenez, ar-
tikuluren bat idazteko-
tan direnek hilabete ho-
netan entregatu behar
dituzte lanak.Lehenbai-

lehen entregatzeko es-
katu dute.

ETB ikustearen
aldeko mozioa

Plenoa izan zen irai-
laren 4an eta ETB Na-
farroan ikustearenalde-

ko mozioa onartu zen.
Mozio honen bidez,
UdalakeskatzendioNa-
farroako Gobernuari
LTD bidez ETB Nafar-
roa guztian ikusteko bi-
de berriak lantzea eta
ETBlehenbailehen ikus-

tekobehinbehinekofor-
mulak onartzea. Esate-
rako, egungo ETBren
sare analogikoa digita-
lizatzea. Mozioa bidali-
ko zaie Nafarroako Go-
bernuari, Eusko Jaurla-
ritzari etaETBkoburuei.

Uraren tasa
Uraren tasa, sanea-

menduko kanona, or-
daintzeko epea zabalik
dago. Urriaren 8ra bi-
tarte izanen da ordain-
tzeko aukera udaletxe-
an.

ARANO
KULTURA � UDAZKENEAN ARGITARATUKO DA

Miaxiria aldizkarirako lanak hilabete
honetan entregatu behar dira

Irune ZABALA | ZUBIMUXU ATERPEKO ARDURADUNA

«Sartu-atera gehiago izan dira baina
talde txikiagoak ibili dira uda honetan»
TTIPI-TTAPA

Eguraldia bezalako uztail motel
baten ondotik, «festen inguruan eta
abuztuhondarreanmugimendua»so-
matu dute Zubimuxu aterpean, Iru-
ne Zabala arduradunak aipatu digu-
nez. Aurreko urteekin konparatuz,
«sartu-atera gehiago, baina talde txi-
kiagoak, bikoteak eta hiru-lau lagu-
neko taldeak» ibili direla jakinarazi di-
gu. Familiak eta mendia bilatzen du-

ten bisitariak dira Goizuetara gehien
etortzen direnak eta turismo bulego-
rik ez dagoenez, Irune berak eskain-
tzendie informazioa.Bizikletaetamo-
to itzuliak egiten dutenak ere asko
agertzen dira, «azken hauek Alema-
nia eta Holandatik gehien bat». Ora-
in, irail polita doa eta udazkenera be-
gira ere badu itxaropenik Zubimuxu-
ko arduradunak: «azienda feria egu-
nean ia bete egin zen iaz».
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ARESO

1960tik 1964
urte artean
jaiotakoak
elkarrekin

Juana Mari SAIZAR
Kinto bazkari berezia

antolatudutelehenengo
aldiz herrian, bost kin-
tek, 1960, 1961, 1962,
1963 eta 1964 urteetan
jaiotakoek elkarrekin
bazkaltzeabaitaasmoa.
Denek mende erdia be-
tea dutenez, eskolako
eta txikitako oroitzape-
nak astindu eta prime-
ran pasatzeko aukera
izangodute.Urriaren11n
egingo da bazkaria, Pa-
ke Tok i E lkar tean
14:00etan. Gonbidape-
na luzatzen zaie urte ho-
rietan herrian jaiotakoei

etabaitaorainherrianbi-
zi direnei ere, animatu
eta eman izena Sastine-
an.

BILERA DEIALDIAK
Irailaren 18an, oste-

gunean, etxebizitzen
inguruko bilera irekia
egingo da udaletxean
20:00etan. Etxebizitzak
eskuratzeko zerrendak
ireki aurretik informazio
zehatza eman nahi du-
te.

Bestalde, Baso eta
Larreetako hamar urte-
rako plana osatzen ari
diraetaazalpenakeman
eta ekarpen eta iritziak
jasotzeko, bilera antola-
tuduteirailaren22an,as-
telehenean. Nafar Go-
bernukoarduradunaketa
planaegitenaridirentek-
nikariakbertanizangodi-

ra eta gaian interesa du-
ten herritarrei eta bere-
zikiabeltzainei,eguerdi-
ko12:00etanudaletxera
etortzeko gonbitea egi-
ten zaie.

ZOLADURAREN ARAZOA
Adokinak jarri zirene-

tik arazoak izan dira zo-
laduran eta herri erdial-
deko zati batzuk oso
egoera txarrean daude.
Udalak epaiketa abiatu

zuen adokina jarri zuten
enpresa eta arkitektura
estudioaren aurka eta
udalakjakinaraziduepai-
keta irabazi dutela.
Enpresek errekurtsoa
aurkezteko aukera dute
orain eta hori eginez ge-
ro epeak gehiago luza-
tuko lirateke herriari egi-
ten zaion kaltea handi-
tuz. Udalak epaiketa
amaitzeankonponketak
egiteko asmoa du.

OSPAKIZUNA � IZEN-EMATEA SASTINEAN

Kinto bazkaria
antolatu dute
urriaren 11n Uharte-Arakilgo

artzain txakur
txapelketan
nagusi

Pertsonaia
Antonio ALUSTIZA

Hirukobikainaosatzen
dutela erakutsi dute
beste behin ere Anto-
nioketaBatetaJai txa-
kurrek.UharteArakilen
jokatuzentxapelketan
txapeldun eta txapel-
dunordesuertatuziren.
Badirudi Nafarroan ez
duela areriorik, garai-
pen honekin, Nafarro-
ako bere 15. txapela
lortubaitu,11.segidan.
Euskal Herriko txapel-
ketan parte hartzeko
txartelaerelortudu.Zo-
rionak! Seguru gaude
Euskal Herriko eta Na-
zioarteko txapelkete-
tan ere bere aztarna u-
tzietazeresanaeman-
go duela. Zorte on!

ARGAZKIAK: ANA GOÑI

VII. mendi martxa oso arrakastatsua
VII. mendi martxa ospatu zen iraileko lehen igande-
an, aurten 460 lagunek parte hartu dute eta guztia
amaitu ondoren antolatzaile nahiz parte hartzaileen
hitzak ederrak izan dira aurten ere: eguraldi zoragar-
ria, paraje oso politak, anoa gune oso prestatuak eta
bazkarikopaellaederra.Datorrenurtekomendimartxa-
ren zain geratzen gara guztiok.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak,

irailaren 9ko bileran adostu
zuen akordioan, Sarriopapel
y Celulosa SA enpresaren in-
bertsio-proiektuak foru-inte-
resekotzat jo ditu; zehazki,
enpresak 34 milioi euro jarri-
ko ditu Leitzako instalazioe-
tan paper termiko eta metali-
zatuak egiteko ahalmena eta
paper horien sorta handitze-
ko.

Foru-interesekotzat jotzen
dira, zehazki, Nafarroako eko-
nomia-, gizarte- eta lurralde-
garapenerako garrantzitsuak
diren proiektuak; adierazpen

hori enpresa- eta lanbide-jar-
duerak martxan jartzeko iza-
pide administratiboak sinpli-
fikatzeko neurriei buruzko
abenduaren 9ko 15/2009 Fo-
ru Arauan dago jasoa.

Proiektu horiek ez dute di-
ru-laguntzarik jasotzen, bai-
na izapide administratiboak
egiteko denbora erdira jaisten
da. Hain zuzen ere, murrizten
dira, batetik, jarduera ezar-
tzeko prozedura administra-
tiboak, salbu eskariak eta he-
legiteak aurkeztekoak; beste-
tik, hirigintza-plangintza bide-
ratzeko, onartzeko eta egika-
ritzeko epeak; eta azkenik, o-

brak egiteko eta instalazioak
martxan jartzeko baimenak
emateko epeak.

1959TIK LEITZAN
Sarriopapel y Celulosa SA

enpresa 1959an ireki zuten
Leitzan. Lecta izeneko Euro-
pako paper-talde nagusiene-
takobatekoada.Leitzanguzti-
ra 450 langile daude, enpre-
san batez beste 26 urtean la-
nean aritu direnak. Gainera,
zeharkako2.250 lanpostusor-
tzenditu,paper-sektorean lan-
postu zuzen bakoitzeko ze-
harkako bost sortzen direla
kalkulatzen baita. Egingo den

inbertsioak paper-fabrikako
enplegua egonkortu eta jar-
duerari eustea bermatuko du.

Gaur egun, balio erantsi
handia duten eta goi-maila-
ko teknologiarekin landu be-
har diren hainbat paper be-
rezi egiten dituzte (autokopia-
koa, termikoa, metalizatua eta
distira handiko iztukatua),
guztira 120.000 tona baino
gehiago.

Horrez gain, enpresak gas
naturalekokogenerazio-insta-
lazio bat dauka, 7,2 Mw-ekoa,
etabaita ingurumen-etaener-
gia-ziurtagiriak ere, lehengaia
(egurra), ura eta energia mo-
du iraunkorrean kudeatzea zi-
urtatzeko.

Orain arte, Nafarroako Go-
bernuak 2,9 milioi euro in-
guruko diru-laguntzak eman
dizkio enpresari.

GIZARTEA

Nafarroako Gobernuak foru-interesekotzat jo du Sarriopapelek
Leitzan egingo duen 34 milioi euroko inbertsioa
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UDALA � EZKERRA ETA UPNREN BOTUEKIN ONARTUA

Etxebizitza
sozialen
ordenantzari
alegazioak
aurkeztu dizkio
EH Bilduk
Etxebizitza
sozialak
benetan behar
soziala duten
pertsonen esku
geldituko direla
bermatzea nahi
du

TTIPI-TTAPA
BaztangoUdalakes-

kuarteandarabilkietxe-
bizitza sozialen orde-
nantza. Baztanen etxe-
bizitza duin eta egoki
bat izateko beharra du-
ten familiak aunitz izan-
da, eta Baztango Uda-
la etxebizitza batzuen
jabetzaren titularra de-
nez, etxebizitza sozial-
tzat jo ahal izateko et-
xe horietan bizi diren fa-
milienegoerasozialaeta
ekonomikoa berrikus-
teari ekin zioten Bazta-
nen. Hau dena bidera-
tzeko hasi ziren etxebi-
zitza sozialen ordenan-
tza egiten.

Bilduk ordenantza-
ren zirriborroa prestatu,
etabertzeordezkari po-
litikoei eta herri guztie-
tako alkateei bidali zien
ekarpenakeginahal iza-
teko. Ekarpenak jaso
ondotik, proposamena
ekainaren 26ko osoko
bilkuran ordenantza
proposamena hori aur-
keztu zuten. EH Bilduk
ordenantza honekin
«gaur egun etxebizitza
hauetan bizi diren adi-
nez nagusiko jendeak
hor bizitzen jarraitzeko
aukera izanen luke, be-
tierebeharrezkobaldin-
tza sozioekonomikoak
betez gero». Baldintza
horiek bete gabe, 75 ur-
te baino gehiago dute-
nek bertan segitzeko
aukera izanen lukete di-
ru kopuru bat ordaindu-
ta. Hala, etxebizitza ho-
rien erabilera soziala
bermatuko litzatekeela
dio EH Bilduk. Baina
p ro p o s a m e n h o r r i
ezezkoa eman zioten
UPNk eta Baztango
Ezkerrak.

Abuztuaren 28ko
OsokoBIlkuranBaztan-
go Ezkerrak bertze or-
denantza proposamen
b a t a u r k e z t u z u e n
UPNren ekarpenak ge-
hituz, eta bien botoekin
onartu zen. EH Bildu
horren aurka agertu zen
eta horren arrazoiak
azaldu ditu.

EH BILDUREN
ARRAZOIAK

Ordenantza horrek
zera dio: Eraikinaren
erabileraren erabakia,
eraikina kokatua dago-
en herriaren batzarrean
erabakiko du, eta era-
bakia loteslea izanenda.
Koalizioabertzaleaados
dago batzarreak eraiki-
nari eman behar zaion
erabilerari buruz eraba-
kitzearekin, baina bere
ustez, «etxebizitza era-
bilera izan behar badu,
etxebizitza soziala izan
behar luke ezinbertze-
an, eta ordenantzak ez
du hori bermatzen».

Gaur egun etxe ho-
rien titularrak diren eta

bertan azken hamar ur-
teetan bizi izan diren,
eta Baztanen bertze
etxerikezduten65urte-
tik goitiko pertsonak, hil
arte ordenantza honen
aplikaziotik salbuetsita
egonendirelaerebildua
du ordenantza eta EH
Bildu ez dator horrekin
bat: «bidezkoa al da
Baztanenetxerikez,bai-
na kanpoan daukanak
edota bertze ondasu-
nak dituenak etxebizi-
tza sozial bat hartzea,
inolako etxerik ez dau-
kan pertsona behar-
tsuariaukerakenduz?».

Horrekin batera, or-
denantzak dio gaur
egun etxebizitza sozia-
lak erabiltzen ari diren
pertsonen kasuan, ja-
rraipena izan dezakete
non eta bere garaian
ematerako orduan era-
bili ziren kondizio eko-
nomiko edo sozialak
gaurbetetzenbadituzte.
EH Bildu horrekin ere ez
dago ados, «honekin
adineko eta elbarrituak
diren zenbait pertsona

kalean geldituko lirate-
keelako».

EH Bilduk salatu du
ez UPN eta ez Baztan-
goEzkerraezdirelaUdal
Zerbitzu Sozialetako
langileen egon: «ez du-
teberenproposamenak
izan ditzakeen ondorio-
ak behar bezala kon-
trastatu».Koalizioaber-
tzaleak uste du, «ezke-
rreko ikuspuntu batetik
ez dela onargarria per-
tsonen ondasuna ain-
tzat ez hartzea etxebi-
zitza sozialen eskaera
aztertzekomomentuan,
koherentzia falta larria
erakusten du Ezkerra
talde parlamentarioak
Iruñean etxebizitza es-
kubidearen eta justizia
sozialaren inguruanegi-
ten duen diskurtsoare-
kin».

Ordenantzahoniale-
gazioak aurkezteko as-
moa adierazi du, «Baz-
tanen etxebiztiza sozia-
lak benetan behar so-
ziala duten pertsonen
esku geldituko direla
bermatzeko».

UTZITAKO ARGAZKIA

Mugen ikuskapena, Itsasu eta Ezpeletako udal ordezkariekin
Baztango udalak 2014ko mugen ikuskapena egin du, Itsasu eta Ezpeletako or-
dezkaritzarekin. Argazkia irailaren 10ekoa da 76. mugarrian.
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BESTAK � IRAILAREN 20 ETA 21EAN ELIZONDON

Pirinioetako behien lehiaketa
asteburuan eginen da
Ortziral
arratsaldeko
3etatik aitzinera
sar daitezke
aziendak
Merkatuko
Plazan

TTIPI-TTAPA
Pirinioetako behien

nazio mailako lehiake-
ta-enkantearen 27. edi-
zioa eginen da irailaren
20eta21eanElizondon.
Aipatzekoa da irailaren
19an, ortziral arra-
tsaldeko3etatik aitzine-
ra abelburuak Merkatu-
ko Plazan sartzeko au-
kera izanen dela.

Larunbatean 09:00-
ak baino lehen sartuko
dira aziendak eta ordu
horretatik aitzinera ha-
siko dira txanda kalifi-
katzaileak. Lehenago,
08:30ean, Baztango
Aratxearen ibilbidegast-
ronomikoaren inaugu-
r a z i o a e g i n e n d a .
17:30etik20:00etarabe-
hi aziendaren erakus-
taldia eta komentatuta-
ko txanda kalifikatzai-
leak eginen dira. Igan-
deko egitarauari dago-
kionez, 10:00etatik
14:00etara artisau feria
eginen da. 11:30ean,
Nafarroako aratxea eta
Gorramendigasnadas-
t a k e t a e g i n e n d a .
12:00etan pintxo, salda
etabusti lehiaketakosa-
ri banaketa. 12:30ean
azienda enkantea eta
13:00etan azienda le-
hiaketaren sari banake-
ta eginen dira. Baztan-
go aziendarik onenak
ere sari berezia izanen
du, Bibiren omenez.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pirinioetako behirik onenak Elizondon bilduko dira aurten ere.

Pirritx, Porrotx eta
Marimotots
irailaren 20an
Lekarozen
Pirritx, Porrotx, Mari-
motots eta beraien la-
gunek Bizipoza ikuski-
zunaeskainikoduteirai-
laren 20an Lekaroz In-
stitutuko kiroldegian.
Baztan Ikastolako Gu-
raso Elkarteak gonbi-
datuta etorriko dira eta
18:00etan hasiko dute
ikuskizuna.Txartelaksei
eurotan ondoko tokie-
tan eros daitezke: Eli-
zondonIntza,Axulareta
Fantxiken; Donezteben
Ekaitzaostatuan;Lesa-
kan Haizea kafetegian;
Beran Errekalde osta-
tuaetaegunbereanta-
killan.

Amaiurko
bestetako zozketa
eta errebestak
Amaiurko bestetan
egindako zozketaren
zenbaki sarituak zein
izanzirenjakinarazidu-
te Amaiurtik. Lehenbi-
zikosaria5.073zenba-
kiari egokitu zaio eta
zenbakiaren jabeak bi
lagunendako asteburu
bateko egonaldia iza-
nen du saritzat; biga-
rren saritua 1.978 zen-
bakia da eta honen ja-
beakbipertsonendako
otordua izanen du
AmaiurkoMendialdeja-
tetxean. Sarituek amai
ur.herria@gmail.com-
era idatz dezakete.
Irailaren19eta20aner-
rebestak ospatuko di-
tuz te . Or tz i ra lean
20:00etanherritarrenar-
teko arpana desafioa,
afaria elkartean eta
martxa goitiko ostatu-
en . Larunbatean
14:00etan zikiro jatea
FrantxiskoSantxotenak
alaiturik, 21:00etan
odolki eta zinger jatea
eta 23:00etatik aitzin
dantzaldia DANTZADI
taldearekin.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Udalakestreinakoz ikasturteoso-

koaisialdiprogramaprestatuduhau-
rrendako.Aisianprogramarenhelbu-
ruahaurreieuskarazgozatu, ikasieta
harremanak egiteko aukera ematea
da eta eta neska-mutikoei eskolaz
kanpoko jarduera ludiko eta hezigar-
rien eskaintza oparoa eginen zaie:

Erratzun baratze, sukaldaritza eta
birziklapen eskola, asteazkenero,
15:00etatik 16:45era (5-8 urtekoen-

dako) eta 17:00etatik 18:45era (9-14
urtekoendako),Etxelebertelkartean.

Elizondon Larunblai, ortziralero,
17:00etatik 19:00etara, Arizkunenea
Kultur Etxean, 6-12 urtekoendako.

Oronozen Larunblai, bi larunba-
tetan behin, 17:00etatik 19:00etara,
pilotalekuan, 6-12 urtekoendako.

Izenaematekoepeairailaren22an
hasi eta urriaren 4 artio luzatuko da.
Izenaematekofitxabiltzenduenorri-
a ikastetxeetan partituko da.

iZEN EMATEKO EPEA ZABALIK URRIAREN 4RA ARTE

Haurrendako aisialdi eskaintza ikasturte osorako
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Uztailaren 4ko
uholdeek
gogorki kaltetu
zuten
Elizondokoa eta
Burlatara joaten
dira orain
erabiltzaileak

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Osasun

Zentroan zegoen Ema-
kumeen Arreta Zentroa
gogorki kaltetu zuen
uztailaren 4ko uholde-
ak. Ordutik honatezdu-
te bertan lanik egiten
eta eskualdeko era-
biltzaile guztiek Burla-
tara joan behar dute,
haurdunaldirako, erre-
bisioetarako edo bertze
patologiak zaintzeko

behar duten mediku
arreta jasotzera.Baztan-
Bidasoaldeko udal or-
dezkariek zenbait bile-
ra egin dituzte abuztu-
an eta ginekologia zer-
bitzu hori Nafarroako
Gobernuak Oronozen
dituen eraikinetako ba-
tean ematea eskatuko
diote Osasun Kontsei-
lariari.

Aldaketa hori lehen-
bailehen egitea ere es-
katuko dute udal or-
dezkariek eta horreta-
rako bilera batera dei-
tuko dute abudo Marta
Vera Osasun kontseila-
ria. Garbiñe Elizegi
Baztango alkateak ai-
patudigunez,«lehenze-
goen tokian ezin da be-
rriz paratu zerbitzua, ez
delako toki egokia, lu-
rraren mailaren azpitik
dagoelakoetaberrizere

urpeangelditzeko arris-
kua izan dezakeelako».

Abuztuaren 20an eta
29an egin zituzten bile-
retan, Baztan-Bidaso-
aldekoudalordezkariek
Oronoz toki egokia li-
tzatekeela adostu zu-
ten. Orain, eskaera ho-
rren berri emanen dio-
te Nafarroako Gober-
nuari, lehenbailehen al-
daketa egiteko. Bien bi-
tartean, eskualdeko
emakumeek Burlatan
jasotzen ahal dute gi-
nekologiazerbitzua,ha-
rat-honatekdakartena-
rriskuarekin eta denbo-

ra galtzearekin. «Zerbi-
tzuaren murrizketa era-
giten du horrek, ema-
kume aunitz behar be-
harrezkoaduteneanba-

karrik joaten direlako»,
dio Baztango alkateak.
Emagin zerbitzua, be-
rriz,Doneztebeneskain-
tzen dute.

BAZTAN

GIZARTEA � ESKUALDEKO UDALEN ESKARIA

Ginekologia
zerbitzua
Oronozen jartzea
eskatuko dute

ARGAZKIA: ITXASO ARIZMENDI

Errebestak ospatuko dizute Oronoz-Mugairin
Giro ederrean joan ziren Oronoz-Mugairiko bestak eta ordukoak dira argazkiak,
baina nonbait besta gogoz segitzen dute eta orain errebestak ospatuko dituzte.
Irailaren 27an eginen dute.

NAFARROAKO GOBERNUAREN DEIALDIRIK GABE

Oihan lanetarako laguntza izateko
itxaropen gutti dauka Udalak
TTIPI-TTAPA

Azkeneko alean, Nafarroako Gobernuak oi-
han lanetarako bideratzen dituen diru-laguntzak
gero eta murritzagoak direla salatuz hainbat udal
ordezkarik egindako salaketaren berri eman ge-
nuen. Bertan, Garbiñe Elizegi Baztango alkatea-
ren hitzetan, «300.000 euroko laguntzarekin Eli-
zondon gertatutako uholdeen eragina murritza-
goa izanen litzateke, erraka bazterrak garbitze-
ko aukera izanen baitzen» esaldia jarri genuen.
Alkateak aipatu digunez, «kopuru zehatza urte-
tik urtera aldatzen da, batzuetan gehiago izaten
da, bertzeetan guttiago». Kontua da, diru-lagun-
tza horrekin erreka eta bide bazterrak garbitzen
direla, bertzeak bertze. «Hain zuzen, azken uhol-
deetan pistak izan dira kalte gehien jaso dute-
nak, laguntzarik gabe ezinezkoa baita garbike-
ta lan horiei ekitea», dio Elizegik.

Nafarroako Gobernuaren laguntza horiek la-
nen %70-%80 estaltzen zuten, beraz, kasu ba-
tzuetan %20 bakarrik gelditzen zen Udalak or-
daintzeko. Aurten, aldiz, ez dute zentimo bakar
bat ere jaso eta hemendik urte bukaera arte, ja-
soko duten itxaropen handiegirik ez du Baztan-
go alkateak: «Laguntza deialdia egiten duten ur-
te berean gauzatu behar dira lanak eta gerta dai-
teke oraindik deialdiren bat ateratzea, baina den-
bora gutti geldituko litzateke esleipena egin eta
lanak akitzeko, beranduegi izanen litzateke».

OSPAKIZUNA � URDAZUBI, ZUGARRAMURDI ETA BAZTAN

Herrietako eskolen besta
irailaren 28an eginen da Zigan
Mendi ibilaldiak
eginen dira
errepetidorera
eta Xabat
aldera

TTIPI-TTAPA
Urdazubi, Zugarra-

murdi eta Baztango he-
rrietako eskolen besta

irailaren28aneginendu-
te Zigan, Zigako gura-
s o e k a n t o l a t u e t a
Baztango Udala, BKZ
eta Zigako herriak la-
gunduta.

10:00etan ongieto-
rria eskainiko zaie ikas-
le, irakasle eta gurasoei
trikitilariekin. 10:30ean
mendi ibilaldien irteera
izanen da. Ibilaldi luzea

plazatik errepetidorera
(2 ordu ingurukoa) eta
iblialdi labura plazatik
Xabataldera.13:00etan
Ene kanta ikuskizuna
izanendaeta14.00etan
bazkari autogestiona-
tua. 15:30ean dantzal-
dia izanen da Hauspo-
lariek taldearekin eta
atsaldean puzgarriak,
besta akitzeko.
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URDAZUBI

Kultur ondarea
babesteko eta
Alkerdiko
harrobiak
lezeetan
eragindako
kalteak
salatzeko

Iñigo IMAZ
Ondare kulturala ba-

besteko eta Alkerdiko
harrobiak Urdazubiko
lezeetaneragindakokal-
teak salatzeko, SOS Al-
kerdi Plataformak Xare-
ta Ibilaldia ekimena an-
tolatu du irailaren 28ra-
ko. Txangoa plazatik
aterako da igandean
00:07etan, baina egun
osoan mugarri ezberdi-
nakantolatudituzte,ba-
koitzak nahi duen edo
ahal duenaren arabera
parte har dezan. Muga-
rri horietan bilduko dira
ibilaldian parte hartzen
dutenak eta bertatikko-

txe zerbitzua ere anto-
latu dute, parte-hartzai-
leak beren kotxeetara
bueltaneramateko.Mu-
g a r r i a k A i n h o a n
(08:30ean), Senpereko
Oihanean (09:15), Sa-
rako Plazan (11:15), Sa-
rako lezeetan (13:15)eta
Zugarramurdikofrontoi-
an (14:15) aurreikusi di-
tuzte. Azken honetan,
ordubeteko tartea es-
kainiko da, bakoitzak
bere ogitartekoa dasta
dezan. Taberna jarriko
da frontoian edariak
saltzeko. Hortik, 15:15
aldera Urdazubirako bi-
dea hartuko dute, Al-
kerdiko lezeondotikpa-
satuz, Urdazubiko pla-
zara 17:15 inguru aile-
gatzeko. Bertan min-
tzaldia, ostatua (ogitar-
tekoak eta edariarekin)
eta musika izanen du-
te.18:00etatik20:00eta-
ra, taxi zerbitzua izanen
da, Xaretako mugarri
g u z t i e t a r a , p a r t e -
hartzaileguztientzat,ba-
koitza bere autora iris-

teko.
Informazio gehiago

nahi duenak telefono
hauetara dei dezake:
0034 620486629 (He-
goaldea) edo 0033
625740211 (Iparraldea)
edota sos.alkerdimail.
com helbide elektroni-
kora idatziz.

PARLAMENTUAN
Bertzalde, irailaren

25ean SOS Alkerdi Pla-
taformak Foru Parla-
mentuko Mahaiak gon-
bidatuta, lan bilera bat
izanen du Parlamentu-
ko talde guztiekin nahiz
prentsarekin. Bilera
10:00etan izanenda,eta

Plataformako bozera-
maileek Alkerdiko leze-
ekjasandakoerasoazin-
formazioa emanen die-
teparlamentarieietaUr-
dazubiko lezeen alde si-
natu duten milaka per-
tsonen aldarria ezagu-
tzera eman ahal izanen-
dute.

ARGAZKIA: I. IMAZ
SOS Alkerdi Plataformako kideak kamisetak, pinak eta giltzatakoak saltzen. Egun bakar
batean, 100 kamisetatik goiti saldu zituzten Errotaren Egunean.

HARROBIA � IRAILAREN 28AN

SOS Alkerdi
Plataformak
Xaretako Ibilaldia
antolatu du

ARGAZKIA: I. IMAZ

Errotaren Eguna arrakastatsua suertatu zen
Errotaren Egunean, musika eta eskulangileen merkatua izan zen egun osoan.
Monjeen errota doan eta bisita gidatuen bidez ikusteko parada eskaini zitzai-
en bertaratu ziren guztiei. Baztan-Bidasoaldeko erroten artean txandaka egi-
ten da Errotaren Eguna, Bertizko Partzuergoak antolatuta. Baztango Infernu-
ko Errotan egin zen iaz eta han jaso zuen lekukoa Urdazubiko monjeen errota
zaharrak. Irailaren 7ko ekitaldien ondotik, Amaiurko errotak jaso du heldu den
urteko besta antolatzeko ardura.
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ZUGARRAMURDI

HEZKUNTZA � IKASTURTE BERRIA

Hirurogei bat
ikasle hasi dira
eskolan
Hauetatik 12
berriak ziren

Margari eta Koro
60 bat haur hasi zi-

ren eskolan Urdazubi
eta Zugarramurdin irai-
laren5ean.Hauetatik12
ikasleberriakziren.Ber-
ri pozgarria da azkene-
ko hau, hainbertze haur
berri aspaldi huntan ez
baita ikusi.

Aipatzekoa da Zu-
garramurdi eta Urdazu-
biko eskoletan lan egi-
ten duten irakasleen la-
na eta inplikazioa. Ez da
erraza bi eskola batera
gestionatzea, bata he-
rri batean eta bertzea
bertze herri batean, eta
bienartekogarraioa,eta
hiru maila diferentetan
(HaurHezkuntza,Lehen
H e z k u n t z a , b a i t a

DBHkolehenzikloaere).
Erraza egiten ez duen
bertze gauza da, edo-
zein tokitatik urrun di-
tugula Xaretako bi he-
rri hauek, bai Baztan al-
detik, edo bai Bortzirie-
tatik ere, guttienez oren
erdi bateko bidaia dau-
kate irakasleek.

Beraz, ikasturte ha-
siera honetan, animo
aunitz irakasle eta ikas-
leei (eta nola ez, gura-
soei ere).

Sorgin Haizeak
AurtenJulioCaroBa-

roja sortu zela 100 urte
betetzendirelaeta,hain-
bat ekitaldi antolatzen
ari dira. Horietako ba-
tzuk Zugarramurdin di-
tugu.

Lehenbizikoa iraila-
ren 20ean izanen da, le-
z e a n a r r a t s a l d e k o

8etan. Sorgin haizeak
izeneko ikuskizuna es-
kainiko da (antzerkia,
koreografiaetamusika),
herriko antzerki taldeak
eta Berako abesbatzak
eskainirik. Horretaz ga-
in, (5 euroko sarrera be-
rarekin) zikiro erretze
erakusketa, eta zikiro
dastaketabat izanendi-
ra.

Ondoko larunbate-
an, irailak 27, arra-
tsaldeko 5etan Muse-
oan, Barojatarren sor-
ginak hitzaldia eskaini-

koduteJuainasPauleta
Koro Irazokik.

Eta hirugarrena, Ju-
lioCaroBarojariburuzko

Navarra intensaerakus-
keta. Hau museoan jar-
ri dute irailaren 16tik
30era.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Ikasle berrietako batzuk lehen egunean, kontent eta urduri aldi berean.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
‘Sorgin Haizea’ ikuskizuna eskainiko da larunbatean lezean.
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SENPERE

GIZARTEA � LANEN ONDOTIK

Karrika nagusiko
saihesbidea
ondoko asteetan
idekiko da osoki
8 milioi euro
gosta dira
Pirinio
Atlantikoetako
Kontseilu
Nagusiak
egindako lanak

Franck DOLOSOR
Urguri auzoan barna

pasatzen den herriko
saihesbidea udazken
huntan idekiko da oso-
ki, Utsaleako zubiko
itzulbidetik Ama birjina-
ren itzulbideraino. Ar-
tzirinalderatdoan lehen
partea duela zonbait hi-
labete zabaldu zen ka-
rrikako harat hunaten
kopuruaapaltzeko.Ora-

in bigarren partearen al-
di izanen da aski laster
zubiak eta behar diren
azpiegitura guziak ka-
sik prest baitira. Pirinio
Atlantikoetakodeparta-
mendukoKontseiluNa-
gusiak egiten dituen lan
hauek 8 milioi euro gos-
ta dira. 2015eko uda-
berrian Herriko Etxeak
lerro bakarrean ezarri-
ko du karrika nagusia
abiadaapaltzekoetaes-
paloiak zabaltzeko; eta
bide batez horko salte-
gien inguruan giro be-
rria pizteko.

Lanak A63
autobidean

Hiru urteko lanak ha-
si dituzte berriki Lapur-
di zeharkatzen duen

A63 autobidean, Biria-
tu eta Miarritze artean.
22 kilometroko tartean
hirugarren erreia eraiki-
ko dute bi norabidee-
tan. Dena den, haute-
tsiak ez dira akort eman
Donibane Lohizuneko
hegoaldekoordainlekua
kentzeko eta urririk li-
tzateken saihesbidea
egiteko Donibane Lohi-
zuneko ipar eta hego-
aldeko irteeren artean.
Bertzalde, aukera gal-
du da ere irteera berria
egiteko Urdazuri alde-

rat zuzenean joateko
Donibaneko erdialdetik
pasa gabe.

Nicolas gogoan
Urriaren 7an ezagu-

tuko da iazko abendu-
an autoz haur bat jo eta
hil zuen azkaindarraren
kontrakoauziarenepaia.
Bete beharko ez diren
4 hilabeteko presonde-
gi zigorra eta urte batez
gida baimena kentzea
galdetu zuen fiskalak
Baionako auzitegian
eginzenepaiketan. Istri-

pua Helbarrun auzoan
gertatuzen,Herrixkaal-
dean, mutiko batek bi-
dea zeharkatzen zuela-
rikoinezkoenpasabide-
tik autobusa hartzeko.
Azkainetik zetorren gi-
dariak ez zuen mutila
ikusi goizeko 7h30 bai-
tziren eta argi guti bai-
ta gune hortan. Nicolas
Lartigue 12 urteko sen-
pertarraBaionakoospi-
talerateramanzutenhe-
likopteroz baina bertan
hil zen oren batzuen bu-
ruan.

ARGAZKIA: FRANK DOLOSOR
Azpiegitura guztiak kasik prest dira.
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Carmen
ORDOKI MITXELENA

Igantzin, 2014ko abuztuaren 8an, 84 urte zituela

Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko
gure bihotz barrenean

eramango zaitugu betiko.

FAMILIA

Bezeroen
fideltasuna
saritzeko
deskontuak
eskaintzen
dituen giltzaria
atera dute

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bera, Do-

neztebe eta Lesakako
merkatari eta zerbi-
tzuenelkartetakobazki-
de diren 280 establezi-
menduk bat egin dute
Denok Bat Federazio-
an. Hainbat helburu di-

tu Cedernaren lagun-
tzarekin sortu den Fe-
derazioak: «elkartekide-
ak diren profesionalen
defentsa egitea eta he-
rritarrei zerbitzu elkartu
bat ematea eta horre-
taz gain, ilusioa zabal-
tzea, gure herritako bi-
zilagunekbertanbizieta
eros dezaten eta, ho-
rrela, guztion artean an-
tolatzeko modu berrie-
tarazabalikdagoenere-
muasortzea, landa-ere-
mua ere lehiakorra izan
daitekela erakutsi».

DENOK BAT GILTZARIA
Dagoeneko martxan

den federazioaren lehe-
nengo proiektua beze-
roen fideltasuna bila-
tzekotresnabatsortzea
izan da: Denok Bat gil-
tzaria. Gaurgero 2.600
bizilagunek badute fe-
derazioko 43 establezi-
mendutan eskaintzen
duten giltzaria, baina ez
duenak ere, aski izanen
du denda horietako ba-
tera jotzea. Tresna ho-
nekin, bezeroek bere

erosketekin puntuak ja-
sotzen dituzte eta ho-
riekhurrengoerosketan
aldaditzazkete,deskon-
tuak lortuz.Federazioa-
ren aurkezpenean jaki-
narazi zutenez, «ekime-
naren berri emateko
kanpainaren baitan, le-
henik eta behin, eta gu-
gan konfiantza paratu
duzuenontzan, 3 euro-
ko deskontu-bonua
emanen dizuegu, eta

hori irailaren 15tik urria-
ren 31ra bitarte truka
dezakezue giltzatakoa
duten dendatan, 20 eu-
rotik goitiko erosketa
eginda». Berako 8 den-
dak eskaintzen dute gil-
tzariaren onurak, Lesa-
kako 6k, Doneztebeko
18k eta Baztango 11k.
Federazioaren berriak
eta norbere datuak
www.denokbat.org
webgunean daude.

BAZTAN-BIDASOA

MERKATARITZA � ELKARTE BERRIA

Denok Bat
Federazioan
bildu dira
merkatari
elkarteak

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Baztan, Bera, Doneztebe eta Lesakako 280 denda eta zerbitzu biltzen ditu Federazioak.
Horietako 43tan eskaintzen dute giltzaria.
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HERIOTZAK
LidiaGoñiBarberena, Iturengoa,abuz-
tuaren 29an, 76 urte.
ManuelaAlduntzinCaballero, Leitza-
koa, abuztuaren 29an, 89 urte.
Felisa Iturbide Juanikotena, Azpil-
kuetakoa, abuztuaren 30ean, 78 urte.
Maria Isabel Bazo Elias, Doneztebe-
koa, irailaren 2an, 84 urte.
Pedro Alzuarte Astiz, Berroetakoa,
irailaren 3an, 78 urte.
JoseMaria Mitxelena Sagastibeltza
Bordazpi, Goizuetakoa, irailaren 8an,
57 urte.
MariaPilarUrteagaEtxenike, Elizon-
dokoa, irailaren 9an, 81 urte.
Ildefonso Saldias Agesta, Donezte-
bekoa, irailaren 10ean, 67 urte.

Xane Ugalde Agerre, Zugarramurdi-
koa, abuztuaren 28an.
Elaia Indabere Sanzberro, Etxalar-
koa, abuztuaren 29an.
LarraitzGoñiAranguren, Arantzakoa,
abuztuaren 23an.
MikelArraztoaDanboriena,Azpilkue-
takoa, uztailaren 13an.
Oihan Telletxea Urroz, Doneztebe-
koa, abuztuaren 4an.

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

EZKONTZAK
Jon Goizueta Ezkurra eta Leire Mu-
tuberria Alduntzin, Goizuetakoa eta
Leitzakoa,abuztuaren30eanAralarren.
MiguelAngelSarobeZubietaetaAlaz-
ne Sansiñena Lertxundi, Lesaka eta
Elizondokoa, uztailaren 11n Elizondon.
Pello Lasa Elizagoien eta Nerea Pe-
rez Maritxalar, Lesaka eta Lezokoa,
abuztuaren 30ean.
Joseba Etxarte Antzizar eta Oihana
Abuin Pardal, Lesakakoak, irailaren
1ean.
Ibai Mitxelena Maritxalar eta Miren
DanborienaOlaetxea, Lesaka eta Iru-
ñekoa, abuztuaren 2an.
AsierLekuona IriarteetaBanesaSan
Juan Vaquero, Lesaka eta Berakoa,
irailaren 6an.
Mirari Maiz Goñi eta Aratz Mendiza-
bal Laguardia, Arantzakoa eta Zaldi-
bikoa, irailaren 6an.
IñigoBallarenaGalarregi etaAndrea
RodriguezTelletxea, Elizondo eta Do-
neztebekoa, abuztuaren 9an.
Jon Oskaritz Perurena eta Maria
AsuncionEzkurraUrtxegi, Baztan eta
Doneztebekoa, abuztuaren 23an.

SORTZEAK

Maite
AROZARENA BENGOTXEA

Emazte, ama, alaba aparta,
arreba, izeba, koinata xarmanta,

bertzeak laguntzeko prest,
zerbitzaria izatea zen zure amets,

jende aunitzek zaitu zauntu,
eta orai zutaz ezin atzendu,
ez zinen inoiz ere kexatu,

nahiz eta batzuetan sufritu,
beti irria ezpainean eta konten,

beti indartsu eta aitzinat segitzen,
gure ondotik joan zara sobera fite,

baina beti gure bihotzetan egonen zara Maite.

Saioa
TELLETXEA ZUBELDIA

Igantzin, 2013ko irailaren 17an
Urte bat pasatu da

baina zure irrifarra ez dugu atzendu.
Badakigu izar haundi bat

guri begira eta zaintzen dagoela.
Musu haundi bat Saioa,

ez zaitugu sekula atzenduko.

ZURE FAMILIA

Juan Martin
MAIA SANZBERRO

Juana Ariztegi Sanzberroren alarguna
Etxalarren, 2014ko abuztuaren 14an, 93 urte zituela

Udako egun hartan isil-isilik
joan zinen gure ondotik.

Ziur gaude, zure laguntza
izango dugula hor goitik.
Bizi luze eta emankorra

zure arrastoak ugariak dira inguruan,
ederrena, maite zaitugunon bihotzetan,

aita-aitatxi.

.
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Aitor AROTZENA | LESAKA
Duela29urte jaiozen

Estitxu Almandoz Zala
auzoko Arantxene ba-
serrian. Orain bortz ur-
te murgildu zen herri ki-
rolean eta sokatiran,
txinga eramaten eta gi-
za-proban ere aritu da.
Baina duela hiru urte,
Oronoz-Mugairiko Gu-
re Kirolen Kluban entre-
natzen ari zela, Sunbi-
llako Unai Bertiz eta
Etxalarko Xabier Arizte-
gi Santxin ikusi eta ha-
rriarekin proba egitea
gogoratuzitzaion.«Egia
errateko lehenbizikosa-
iakerak ez ziren batere
onak izan, ez dakizu ha-
rriari nondik heldu, no-
la altxatu, dena beltz
ikusten duzu… Baina
pixkanaka teknika har-
tzen joaten zara, hobe-
tuz zoazela ikusten du-
zu, kilo gehiago altxa-
tzen eta gustoa hartzen
diozu», erran digu lesa-
karrak. Izan ere, tekni-
kak garrantzi handia du
harria jasotzerakoan.

Bertzekirolakproba-
tu izanagatik,gauregun
kasikharri-jasotzeariba-
karrik emana da Esti-
txu. Astean behin en-
trenatzenduPatxiLarre-
txearekin eta abuztuan
eginzenEuskadiko txa-
pelketaprestatzekoAs-
tigarragakoJavierEtxe-
berriaren laguntza ere
izan zuen. Hain zuzen,
herrietako bestetan eta
bertzeekitaldietanhain-
bat erakustaldi eman
baditu ere, Aian jokatu-

takoa izan da bere kon-
petizio ofizial bakarra
etahagitzezberdinade-
la onartu du: «erakus-
taldietan lasaiago nen-
goen, hasieran bai ba-
duzu urduritasun pun-
ttu bat, baina ez du txa-
pelketarekin zerikusirik,
hagitzez estres gehia-
go sortzen du konpeti-
zioak, epaileak ere hor
daude kontrolatzen eta
errespetu gehiago sor-
tzen du». Kontuan har-
tu behar da, kirolaririk
ez zegoelako lau urte
pasatuak zirela Euska-
diko azken txapelketa-
tik. Zehazki, 2008an eta
2010ean bakarrik joka-
tu dira emakumezkoen
harri-jasotze txapelke-
tak. Aurten bi lehiakide
bakarrik izan dira eta le-

sakarra bigarren izan
zen,2010eaneretxapel-
dun izan zen Idoia Etxe-
berriaoriotarrarengibe-
letik. Halere, Almandoz
gusturageldituzenegin-
dako lanarekin: hiruna
minutuko txandetan 12
altxaldi eman zizkion
87,5 kiloko zilindroari,
10 altxaldi 75 kiloko ku-
bikoari eta 21 altxaldi
62,5 kiloko bolari. «Ku-
bikoarekin zerbait ge-
hiago egitea espero nu-
en, baina bi nulo adie-
razi zizkidaten,baina zi-
lindroarekin eta bolare-
kin entrenamenduetan
bainoaltxaldirenbatge-
hiago ere egin nuen»,
dio. Txapeldunetik ur-
run xamar gelditu zen
arren, hobetzeko entre-
natzen segituko duela

adierazi digu eta horre-
tarako konpetitzea ere
garrantzitsua dela uste
du lesakarrak: «espero
dutdatozenurteetanere
txapelketak jokatzea,
konpetiziorik ez bada
motibazioa ere ez bai-
ta berdina». Kirol hone-
tan aritzera emakume
gehiago animatzea ere
gustatuko litzaioke,
«bertze herri kiroletan
hastendiraneskak,bai-
na harriakerrespetuge-
hiagosortzendu,ezda-
kit beldurra ematen di-
en edo lotsa edo ez da-
kite nora jo, baina egia
da gutti ari garela». Al-
de horretatik, herri kiro-
la gogoko duenak Oro-
noz-Mugairiko Gure Ki-
rolen Klubera joan eta
hanongiaholkatukodu-
tela aipatu digu.

100 KILOKO KOPA
Estitxu Almandozek

harria gustuko du eta
aitzinera begira ere ho-
rretan segitzeko asmoa
du. Erraterako, Lesaka-
ko ferietan marka per-
tsonala egin nahi du,
100 kiloko kopa harria
altxatuta. «Behin baino
gehiagotan altxatuadut
etxean, baina ikusi be-
harko plazan jasotzeko
gai naizen. Harri ttikie-
kin fondo gehiago be-
har duzu, hiru minutu-
ko txandetan ahalik eta
aldigehienetanaltxatze-
ko, baina harri handia-
rekin,behinaltxatutaere
kontent, ez da batere
erraza», aipatu digu.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Estitxu Almandoz, erakustaldi eta txapelketetan erabiltzen dituen harriekin.

Harri-jasotzea hizpide dugunean, normalean
Perurenatarren edo Mieltxo Saralegiren irudia
datorkigu burura, 300 kiloko harriak altxa-
tzen. Edo Aimar Irigoien ttikia, 5 minutuko

txandatan harri ttkiagoak bizi-bizi altxatzen.
Baina guttiago badira ere, emakumeak ere
aritzen dira harri altxatzen eta horren era-
kusgarri da Estitxu Almandoz Maia lesakarra.

Euskadiko txapelketan parte hartu zuen
abuztuan eta aitzinera begira, Lesakako
ferietan 100 kiloko kopa harria altxatzeko
asmoa du, marka pertsonala eginez.

Estitxu ALMANDOZ MAIA | Lesakako harri-jasotzailea

«Herri kirolean hasten dira neskak,
baina harriak errespetua sortzen du»

KONPETIZIOA
«Espero dut datozen
urteetan ere txapel-
keta jokatzea, konpe-
tiziorik ez bada moti-
bazioa ere ez baita
berdina»

ETXETIK PLAZARA
«Behin baino gehia-
gotan altxatua dut
100 kiloko kopa
harria etxean, baina
ikusi beharko plazan
gai naizen. Harri tti-
kiekin fondo gehiago
behar da, hiru minu-
tuko txandan ahalik
eta gehien altxatze-
ko, baina harri han-
diarekin, behin altxa-
tuta ere kontent».
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400 bat
emakume bildu
ziren, luzera
ezberdinetako
probetan parte
hartzera

TTIPI-TTAPA
Emakumeen Mun-

duko Lehen Mendi Ma-
ratoia burutu zen iraila-
ren 7anSunbillan. Ema-
kumeen artean kirola
sustatzea zen probaren
helburua eta horregatik
maila desberdinetara
egokitutako ibilbideak
prestatu zituen Abiatu
Kirol Klubak, probaren
antolatzaileak. Marato-
ian, 44 partehartzaileen
artean Maite Maiora gi-
puzkoarranagusituzen,
42 kilometro luze eta
2.420 metroko desni-
bela zuen ibilbidea, 3
ordu eta 52 minututan
osatu ondotik. Kan-
tabriako Azara García
de los Salmones izan
zen bigarren bortz mi-
nutara eta Laura Sola
nafarrak osatu zuen po-
diuma,4ordueta12mi-
nutuko lasterkaldiaren
ondotik. Sprintean na-
gusituzitzaionLeireFer-
nandez,16urtekogazte
errenteriarrari.

Maratoi Erdiari da-
gokionez, 105 korrika-
larien artean Melissa
Gali valentziarra nagu-
situ zen, 2 ordu eta 10
minutudeborarekin,Du-
bes Claire frantziarra-
ren (2:12:51) eta Zaldi-
biko Laida Elizegiren
(2:18:46) aitzinetik.

168 metroko desni-
bela zuen sei kilome-
troko ibilbide herriko-
ian,ehunemakumebai-

no gehiagoren artean,
Pasaiako InmaCruzna-
gusitu zen (31:08), Gas-
teizko Arrate Albaina
(31:19)etaUhartekoHe-
nar Etxeberriaren aitzi-
netik (31:29).

21 kilometroko oi-
nezko martxan ere 127
kirolarikhartuzutenpar-

te eta 800 metroko hau-
rren lasterketan 140
neska-mutikok.

ARRAKASTA HANDIA
Bere lehenengo edi-

zioan 800 dukadok par-
te hartzaile kopuru ezin
hobea lortu du. Laster-
keta zeharkatzen dituen

herrien biztanleen kon-
promezua eta laguntza
handia izan da antola-
kuntzan. Gainera, ba-
besle gisara, bereziki
aktibo izandiraondoren-
goak:Sunbilla,Donezte-
be, Elgorriaga eta Nar-
barteko Udalak, Nafa-
rroako Gobernua, Lor-

pen, Elgorriagako Bai-
nuetxea, Cederna-Ga-
ralur,CajaRural,Ternua,
Sunbite, eta Nafarroako
Fisioterapeuten Eskola
Ofiziala .Lasterketak le-
henurratsaemandube-
re helburua lortzeko:
emakumeen trail-ean
erreferente izatea.

MENDI LASTERKETAK � IRAILAREN 7AN BURUTU ZEN SUNBILLAN

Maite Maiora nagusi izan zen
800 Dukado Mendi Maratoian

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Goitiko argazkian, Maite Maiora garaile sartzen helmugan, 42 kilometroko lasterketa
burutu ondotik. Beheitikoan, maratoi erdia irabazi zuen Melissa Gali valentziarra,
Sunbillako plazara sartzen.

42 kilometro

1 Maite Maiora 3.52:05

2 Azara Garcia 3.57:19

3 Laura Sola 4.12:31

4 Leire Fdez. 4.12:31

5 Elena Calvillo 4.19:29

6 Uxoa Irigoien 4.19:58

7 Sandra Sevillano 4.25:52

8 Noelia Camacho 4.26:49

9 Mª Cruz Aragon 4.32:42

10 Nerea Amilibia 4.33:00

21 kilometro

1 Melissa Gali 2.10:00

2 Dubes Claire 2.12:51

3 Laida Elizegi 2.18:46

4 Sonia Alonso 2.23:56

5 Sara Peña 2.26:22

6 Uxue Loizu 2.27:23

7 Izaskun Beunza 2.28:24

8 Hoki Guerrero 2.29:40

9 Josune Labiano 2.30:40

10 Lide Azkue 2.30:50

6 kilometro

1 Inma Cruz 31:08

2 Arrate Albaina 31:19

3 Henar Etxeberria 31:29

4 Ainhoa Lasa 31:44

5 Maite Zabaleta 31:57

6 M.Eguzkiagirre 32:45

7 M.Undabarrena 32:53

8 Ainhoa Arretxea 33:04

9 Teresa Igoa 33:23

10 Maider Semper 33:27

LASTERKETA BEREZIA
«Berezia izan da,
lehen aldiz emaku-
meak bakarrik aritu
gara korrika eta ezin
nuen hutsik egin»

Maite MAIORA
800 Dukadoko irabazlea
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19-30 irabazi
zion Urrizari
irailaren 6ko
finalean

TTIPI-TTAPA
Hirugarren finalean

bai. Buruz buruko erre-
montekotxapelalortudu
Julen San Miguel do-
neztebarrak,irailaren6an
Galarretanjokatutakofi-
naleanJavierUrrizari19-
30 irabazita eta bere be-
tiko ametsa betez. Due-
la lau urte, lehen finale-
anEzkurrarenkontragal-
duzuenetaiazUrrizabe-
raren kontra erori zen.
Aurten, errebantxa har-
tu eta uste baino erraza-
go nagusitu zen.

SanMigueleketaUrri-
zak elkarren kontra jo-

katuak zituzten lau par-
tidak Iruñekoak irabazi-
ak zituenez, dirua Urri-
zarenaldeaterazen,bai-
na katedrak ez zuen as-
matu. Doneztebekoak
sasoi punttu onean da-
goela nabarmendu zu-
en berriz ere eta Urrizak
ere, azken aldian beza-
la, ez zuen bere mailarik
onena eskaini. Bi erre-
montelariek garbi zuten
bere plana: San Migu-
eleksakearekindomina-
tunahizueneta,ahalze-
la, piloteo luzerik gabe
jokatu. Urrizak, alderan-
tziz, tantoak luzatu nahi
zituen.

0-3 eta 1-6 aitzinetik
jarri zen San Miguel, be-
re sakeari esker. 4-7ra
hurbildu zen Urriza, bai-
na berriz ere 4-12ra jo-
an zen Doneztebekoa.

Dozena horretatik erdia
sakez eginak zituen San
Miguelek eta Urrizak ez
zekien nola jarri. 8-13ra
hurbildu zen berriz ere
aurrelaria baina hurren-
go zortziak Julenek egin
zituen berriz (8-21). 13
tantukoaldehori izanzen
handiena, baina kasik
bukaera arte mantendu
zen (14-27). Bortz tanto
segidaneginzituenUrri-
zak (19-27),bainaazken
hiruakDoneztebekoaren
alde erori ziren.

SanMiguelek12tan-
to egin zituen sakeare-
kinetabertzehorrenber-
tze piloteoan. Bortz hu-
tsegite egin zituen. Urri-
zak 4 tanto egin zituen
sakez,baitafaltabatere.
Piloteoan 10 tanto egin
zituen eta honek 5 huts
egin zituen.

ERREMONTEA � BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Hirugarren
finalean txapela
lortu du Julen
San Miguelek

Julen San Miguel zoriontsu
zegoenfinalaakitutakoan.«Txa-
pela irabaztea ametsa betetzea
da niretzat. Aspalditik nengoen
txapelaren bila eta lortu dut. Bi
final galdu ondotik, hiruga-
rrenean lortu dut eta hori 30 ki-
lo gainetik kentzea bezalakoa
izan da». Doneztebarrarentzat
sakean egon zen gakoa: «Ha-
gitz garrantzitsua izan da, min
handia egin diot eta banekien

horrela ez genuela piloteo luze-
rik eginen, nire mesederako».
Ongi hasteak ere mesede egin
ziola uste du, «oso lasai ailega-
tu naiz, presiorik gabe. Au-
rreko bi finaletan urduri nengo-
en, baina oraingoan ez eta ha-
sierako abantailarekin konfi-
dantza hartu dut».

Urrizak ez zuen bere jokurik
onena egin, baina hori bere me-
ritua izan zela uste du San Mi-

guelek, sakearen bidez do-
minatu baitzuen. Duela 13
urte hildako amaz gogora-
tu eta hurbilekoei eskaini
die txapela, «Doneztebe
eta Errezilgo familiari eta
baita beti hurbilean
ditudan lagunei
etaJonEzama
botilleroari
ere».

Julen SAN MIGUEL | BURUZ BURUKO TXAPELDUN LEHEN ALDIZ

«Txapel hau irabaztea 30 kilo gainetik
kentzea bezalakoa izan da»

� TXAPELDUNAREN IRITZIA

ARGAZKIAK: MAIALEN ANDRES
San Miguel pilota astintzen,
Urriza ondoan duela. Goitiko
argazkian, Hondarribiako
arraunlariekin ageri da buruz
buruko txapeldun berria.
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Berdinketa
hausteko
proban irabazi
du Berak

TTIPI-TTAPA
Hirujardunaldi jokatu

ondotik,NafarroakoHe-
rriz Herri Txapelketaren
finala jokatuzutenabuz-
tuaren 30ean Berrioza-
rren. Bi proba konbina-
tutan lehiatuzirentalde-
ak: lehenbizikoanlokotx
biltzen, zaku lasterke-

tan, aizkoran, lasterka
eta arpanean aritu ziren
eta bigarren proba kon-
binatuan txinga erama-
teneta ingudealtxatzen.

Lehen proba konbi-
natuan,Arraiozkotaldea
nagusituzen17:32.19ko
denbora egin ondotik.
Proba honetan bigarre-
na Berako taldea izan
zen (18:07.31); hiruga-
rrenaMenditarraktaldea
geldituzen(18:07.98)eta
laugarren Berriozar
(19:36.95).
Bigarrenprobakonbina-

tuan txapela Berako tal-
dearentzat izan zen eta
bigarren postua Berrio-
zarrentzat. Baina Bera
etaBerriozartaldeaksei-
napuntueskuratutaber-

dindueginzutenetaber-
dinketa hori hausteko
bertze proba bat egin
behar izanzuten.Zozke-
ta bidez aukeratu zuten
probaetatxingenaatera

zen. Txinga proba Be-
rak irabazi zuenez, txa-
pela beratarrentzat izan
zen.HirugarrenArtzane-
gi taldea gelditu zen eta
laugarren Menditarrak.

Konpetiziorik
gabe bizikletan
ibiltzeko
aukerak
eskainiko
dituzte datozen
bi igandetan

TTIPI-TTAPA
Mendi bizikleta mai-

te duenak ez du asper-
tzeko aukerarik izanen
egunotan. Irai laren
21ean,BetiGazteelkar-
teak antolatutakoLesa-
kakomendibizikleta ibi-
laldia eta Bertizko Par-
tzuergoak Behobia eta
Bertizen artean antola-

tutako Bidasoko Bide
Berdearen martxa egi-
nen dira. Irailaren 28an,
berriz, Gure Txokoak
antolatutako Berako
Mendi Bizikleta ibilal-
diaren 22. edizioa eta
Plazaolakobideberdea-
ren martxa eginen dira
(VIII. Maratoi Erdiarekin
batera).

Lesakan bi ibilbide
eskainiko dituzte auke-
ran igandean: 45 kilo-
metro luze eta 1.700
metrokodesnibeladue-
na luzeena eta 34 kilo-
metro luze eta 1.100
metroko desnibelekoa
laburrena. Igandean
09:00etan abiatuko di-
ra txirrindulariak eta

08:00etatik 08:45era
izanen dute izen ema-
teko aukera (10 euro fe-
deratuek eta 15 euro fe-
deratu gabekoek).

Egun berean, Ber-
tizko Partzuergoak Bi-
dasoko Bide Berdetik
VII. BTT martxa propo-
satu du Behobia eta
Bertiz artean (42 km.).
Haur eta familientzako
ibilbidea ere izanen da,
Sunbillako garbitegitik
aterata (15 km). Izen-
emateak egun berean
egin daitezke (helduek
10 euro eta 8-14 urte-
koak 8 euro ibilbide lu-
zean eta 5-3 euro labu-
rrean), baina Bertizeko
parkinetikBehobiako ir-

teera puntura garraioa
nahi duenak irailaren
18ra arte erreserbatu
dezake partzuergoan.

Beran ohiko ibilbide-
ak izanen dituzte hila-
ren 28an, 09:00etan
abiatuta,bainaalderan-
tzizko norantzan, «po-
litagoa eta gogorxea-
goa» antolatzaileen us-
tez. Ibilbide luzeak 33,5
kilometro ditu eta labu-
rrak 22 kilometro. Hau-
rren ibilbidea (ibilbide
ttikia) ere desberdina
izanendaaurten. Haun-
diak atera ondotik, hau-
rrak furgonetan Landa-
gaitara goitu eta bertan
emanen diote hasiera
ibilbide ttikiari.

MENDI BIZIKLETA � IRAILAREN 21EAN ETA 28AN

Lesaka, Bera, Bidasoa eta
Plazaolako martxak egunotan

ARGAZKIAK: NAFARROAKO HERRI KIROL FEDERAZIOA
Herriz Herri Txapelketan aritu diren Arraiozko taldea goian eta Berakoa behean.

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETA

Bera eta Arraioz
taldeek txapel bana
lortu dute Herriz
Herri Txapelketan

Nafarroako I.
Mailako Aizkora
Txapelketako
kanporaketa
Nafarroako I. Mailako
Aizkora Txapelketaren
kanporaketa irailaren
21ean jokatuko da
Uharteko Toki-Alai pi-
lotalekuan, 17:30ean
hasita. Zortzi aizkolari
ariko dira lanean: Flo-
renNazabal(EtxarriAra-
natz), Jon Rekondo
(Leitza),JuanJoseLo-
pez (Lezaun), Ruben
Saralegi (Leitza), An-
der Erasun (Aurtiz),
Donato Larretxea
(Arantza), Oihan La-
rretxea (Bera) eta Ju-
len Kañamares (Aros-
tegi).Bertzealdetik, irai-
laren 13an jokatzekoa
zen Aian Euskadiko le-
hen mailako kanpora-
keta,JonRekondo,An-
der Erasun eta Ruben
Saralegiren partehar-
tzearekin.

� FLASH
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Erakusketak
ZUGARRAMURDI
Julio Caro Barojaren
inguruko erakusketa

Irailaren 15etik 30era
Navarra intensa
erakusketa Sorginen
Museoan.

SARA
Artisau erakusketa

Irailaren 19tik 25era
Lur Berri gelan.

OIEREGI
Diana Iniestaren margo
erakusketa

Iraila eta urrian Ber-
tizko Natur Parkean.

Hitzaldiak
ZUGARRAMURDI
Julio Caro Baroja
gogoan

Irailaren 27an Koro
Irazoki eta Juainas
Paul Arzakekin Baroja-
tarren sorginak Sorgi-
nen Museoan (17:00).

BERA
Julio Caro Baroja
gogoan

Irailaren 19an Jose
Antonio Azpiazu Elor-
zarekin Julio Caro Ba-
roja: gizona, zientifikoa,

euskalduna hitzaldia
Beralandetan (19:30).
Irailaren 26an Fermin
Leizaola antropologoa-
rekin etnografiari buruz
Beralandetan (19:30).

ETXALAR
Lacturaleren eskutik
Irailaren 19an Esneki-
en garrantzia gure osa-
sunean, 18:00etan Kul-
tur Etxean.

ESKUALDEA
Bidaziren bilerak
Irailaren 30ean Aran-
tzako Ekaitza Elkarte-
an, 19:00etan.

Irailaren 26an Berako
Beralandetan (19:30).

Ikastaroak
BAZTAN
Aisian euskaraz
Urriaren 4ra arte
apunta daiteke Baztan-
go Udaleko Euskara
Zerbitzuan, urritik ekai-
nera izanen diren ikas-
taroetan. Erratzun ba-
ratze, sukaldaritza eta
birziklapen eskola eta
Elizondon eta Oronoz-
Mugairin Larunblai.

Eguzkiloreren
ikastaroak

Irailaren 26ra arte
eman daiteke izena.

URDAZUBI
Guraso eskola
Urriaren 7, 14 eta
21ean sexu heziketaz.

LEITZA
Energia jardunaldiak
Atekabeltzen
Irailaren 25ean ener-
gia burujabetasuna.
Urriaren 1ean Goiener
kooperatibaren aurkez-
pena.
Urriaren 8an Etxeko
fakturak nola irakurri
eta kontratatu.

Dantzak
SUNBILLA
Dantza jaialdia
Irailaren 26n.

Kontzertuak
IRURITA
Ahots kontzertua
Irailaren 27an Colegio
del ilustre Colegio de
Médicos de Navarra
Jauregian, 19:30ean.

Ikuskizunak
ZUGARRAMURDI
Julio Caro Baroja
gogoan

Irailaren 20an Sorgin
haizeak lezean (20:00).

LEKAROZ
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots

Irailaren 20an Institu-
tuan 18:00etan.

BERA
Ertz jaialdia

Irailaren 19ra arte.

Ospakizunak
ITUREN
Joaldunen Eguna
Irailaren 20an.

LESAKA
Haurren Eguna
Irailaren 20an.

LEITZA
Talo eguna

Irailaren 21ean.

ETXALAR-SARA
Usategietako besta
Irailaren 21ean.

ZIGA
Eskolen besta
Irailaren 28an.

Bestak
URROZ
Sanmigelak
Irailaren 26tik 29ra.

IGANTZI
Sanmigelak

LEKAROZ | 2014.09.20
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots Lekarozen

Bizipoza ikuskizunaeskainikodu-
te Lekaroz Institutuko kiroldegi-
an, 18:00etan. Baztan Ikastola-
ko Guraso Elkarteak antolatu du
eta sarrerak salgai daude.

Ikuskizunak

ITUREN | 2014.09.20
Joaldunen Eguna irailaren 20an
ospatuko dute

Goizeanjoaldunakbaserrietanibili-
kodiraetaeguerdianaizkoraapus-
tua eta bertsolarien saioa izanen
dira. Herri bazkariaren ondotik,
arratsaldeandantzaldia izanenda.

Ospakizunak

LEITZA | 2014.09.21
Talo eguna eginen dute
irailaren 21ean

10:00etan hasiko da talo azoka.
Artisauen lanak ere izanen dira
etaLeitzakoneska-mutilakherri
kiroletan ariko dira. Erakusketa
etatailergehiagoereizanendira.

Ospakizunak

irailak 18 - urriak 2

PROPOSAMENA
IGANTZI-URROZ
Sanmigelak ospatuko
dituzte Igantzin eta
Urrozen

Herriko besten lekukoa
Igantzik eta Urrozek
hartuko dute, bietan
sanmigelak ospatuko
baitituzte. Igantzin besta
aitzinetik ere ekitaldiak
izanen dituzte, herriko
dantzarien saioa eta
Artzain Zakur Txapelke-
ta, erraterako. Halere,
ofizialki irailaren 26tik
30era izanen dituzte
bestak. Urrozen, berriz,
irailaren 26tik 29ra os-
patuko dituzte.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58



AGENDA | 47
ttipi-ttapa | 622 zk.

2014.09.18

Irailaren 20an, 21ean
eta 26tik 30era.

ETXALAR
Urritzokietako bestak

Irailaren 14an eta 21
eta 22an.

SENPERE
Ibarrungo bestak

Irailaren 26tik 29ra.

ORONOZ-MUGAIRI
Errebestak

Irailaren 27an.

AMAIUR
Errebestak

Irailaren 19 eta 20an.

DONEZTEBE
Besta ttikiak

Irailaren 19tik 21era.

Azokak
LEITZA
Merkatarien azoka

Irailaren 13 eta 14an.

SARA
Bertako produktuen
azoka

Irailaren 25ean.

ELIZONDO
Baztango artisau azoka

Irailaren 21ean.

Lehiaketak
ELIZONDO
Pirinioetako behien
lehiaketa-enkantea

Irailaren 20an eta
21ean.

Kirola
URDAZUBI
Ondarea babesteko
mendi ibilaldia

Irailaren 28an.

ESKUALDEA
BTT martxak

Irailaren 21ean Lesa-
ka eta Bidasokoa.
Irailaren 28an Plazaola
eta Berakoa.

›

BerakoUdalakbultzatuduenmugariburuzkoaudio-
gida da Mugako Bidea, eta areago, muga-marra-

ren gainetik doan mendi ibilaldia. GPS teknologiadun
telefonoarenlaguntzazmendikoxendetanbarrenaoi-
nezgoazela,mugarekin loturazuzenadutenbigairen
ingurukoistorioakaditzekoaukeraemanendu:kontra-
bandoa eta gerrako gotorlekuak. Android sistema
operatiboaduentelefonomugikorretanMugakoBidea
aplikazioa dohainik instalatu daiteke web orritik eta
ibilbidea norbere telefonoarekin egin. Halakorik ez
duenak Berako Turismo Bulegoan lau aparailu izanen
ditu eskura. Haiek erreserbatzeko Turismo Bulegora
deitu edo bertara agertu behar da. Hainbat lagunen
kolaborazioa izan du proiektuak: Asier Gogortza, Iñi-
go Telletxea, Xabi Erkizia, Xavier Balderas, Luca
Rullo, Kike Diez de Ulzurrun, Alberto Barandiaran,
Gaizka Sarasola, Reyes Ilintxeta, Sustrai Colina,
Maikel, Iñigo Irazoki, Dani Irazoki, Xan Harriague,
Miguel Artieda, Manuel Agirre, Luis Altzuguren…

Baztanen sortutako musika taldea dugu Su-
etena, Joniko Berho (bateria eta ahotsa), Ur-

ko Baraibar (baxua) eta Iker Plazak (gitarra eta
oihuak) osatua. Eta aurtenNoraezean izeneko la-
na argitaratu dute, bederatzi abesti hauekin hor-
nitu dutena: Noraezean, 8719600510, Dimisioa,
Materialistak, Zertarako Bozkatu?, Konzientzia,
GudaArrazista, Entxufeak etaU.P.N (Utzi Pakean
Nafarroa). Diskoaren grabaketa eta nahasketa
2013ko urrian eta azaroan egin zuten Elizondo-
ko Txokoto auzoan eta Mikel Biguria eta Candi
Fernandez izan zituzten ondoan laguntzeko. Dis-
koaren azalaren irudia, berriz, Aritz Irigoienek egi-
na da eta horrez gain, zenbait abestitan kolabo-
razio batzuk ere izan dituzte disko honetan: Da-
ma taldeko Txominena Noraezean abestian eta
Ufestuek taldeko Xabirena U.P.N kantan.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2014

Noraezean

Musika

SU-ETENA

Berako mugei buruzko
audiogida

Internet

WWW.MUGAKOBIDEAK.COM

Gogoz kontrako turista batek bidaiak zergatik ez
dituen maite azalduko du; bere bizitza gorabe-

heratsua azkenetan dela jakinik, gaztetan gauzatu
gabeko maitasun haren kapitulua amaitu nahiko du
herrira itzuli denak; besteen traumak osatzen lan
egiten duen psikologoak gogora ekarri beharko du,
nahi ezta ere, ahazturaren zokoan bazterturiko atxi-
loketa hartan gertatua… Azken urteetan idatzitako
bortz kontakizun hauetan, noraezean dabiltzan per-
tsonaiak marraztu ditu Xabier Mendigurenek, aran-
tza zaharren bat atera behar dutenak edo bere bai-
tako gabeziak nola izendatu ez dakitenak. Epika
goitarrak bukatuak diren gaurko Euskal Herrian ba-
direlako itxi gabeko zauriak, nonahi eta noiznahi be-
zala sentimenduz umezurtz diren gizon-emaku-
meak.

Elkar, 2014

Arantzak barrurantz

Liburua

XABIER MENDIGUREN

Landare, mendi... eta
orokorrean «natura

gustuko»duMirenek.Afi-
zioa ofizio bihurtu nahi
dugainera,biologiako4.
ikasturteahasiberriabai-
tu Salamankako uniber-
tsitatean. Denbora libre-
an «uda bada lagunekin
afaldu, bestara ate eta
hurrengoegunekoatsal-
dea Leurtzan pasatzen
dugu. Denbora txarra-
rekin berriz, etxean ge-
ratuetapelikulabat ikus-
ten dut». Bidaitzea ere
gustatzen zaio, «atzerri-
ko eta baita inguruko to-
ki bereziak ezagutzeko»
eta afizio merkea ez den
arren «ahal den moduan
saiatzen» da zerbait egi-
ten. Bisitatutako tokien
artetik «Florentzia» azpi-
marratzen du «bi aldiz
egonnaizetaberriroitzu-
liko nintzateke». Orain
herrikobestenesperoan
dago, «besta haundiak
ez diren arren, plaza gi-
roagustatzenzaionaren-
tzataukeraonadiraazke-
neko zortzikoak dan-
tzatzeko»errandigu.Be-
reustez«lehenbizikoegu-
na»dapolitena,«halaere
hori adinaren arabera al-
datzen da». Etorkizunaz
galdetutaberriz,bieska-
ri ditu, «gustuko lan bat
lortu eta ingurukoak eta
ni kontent bizitzea».

«Urrozko bestak
aukera ona dira
azkeneko zortzikoak
dantzatzeko»

Nire aukera

Miren ARIZTEGI
Urrozko gaztea
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ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pertsona batek
pisua edo etxea erren-
tan hartuko luke Bera
inguruan. Ez du zertan
mobleztatua egon.
�687 609684.
LESAKA EDO INGU-
RUAN. Pisua errentan
hartu nahi da. �647
233690.

GARAJEAK/LOKALAK
erosi

LEITZA.Bajerabatero-
sikonukeManuelLasar-
te kalean edota herrian
bertan. �606 273534.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.
LESAKA. 93 m2ko ba-
jera salgai, Koskontako
Bidea 11n. Etxebizitza
egiteko aukerarekin.
Gasa, ura eta arginda-
rra sartuak ditu. �609
445769.
LEITZA. Manuel Lasar-
te kalean garajea sal-
gai.Argia,uraeta leihoa-
rekin. �680 754174.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. 110 m2ko baje-
raerrentanemateko,er-
dialdean. �657104991.
LESAKA. Albistur eta
Bittirian garaje bana
errentanemateko.�618
962937.

trastelekua, garajea eta
igogailuarekin.Osoargi-
tsua. Balkoi haundiak.
2007koa, estreinatu ga-
bea. 71,78m2koa, 2 lo-
gela,sukalde-jangelaza-
bala eta bainugela bat.
Material onekin egina.
Prez io merketua :
121.000 euro. �665
706228 / 948 618933.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. 2 loge-
lakopisuargitsuaerren-
tan emateko. Prezioa:
300 euro. �667 334139
/ 618 834892.
IRUÑEA. Pisua erren-
tan emateko, bi uniber-
tsitateenartean.Osoar-
gitsua eta leku lasaian.
Hiru logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Prezio onean. �639
401147.
LESAKA. Eltzeta karri-
kan85m2kopisuaerren-

kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 350
euro. Pisua estrenatze-
ko dago. �674 847735.

ITUREN. Etxea edo pi-
sua errentan emateko.
Leku lasa ia . � 680
456866.

IRUÑEA. Pisua erren-
tan emateko. 4 gela, ar-
gitsua, igogailua, kale-
fakzio zentrala. �662
376520.

tan emateko. Oso argi-
tsua, sukaldea, egon-
gela, 3 logela, 2 bainu-
gela eta 2 balkoirekin.
Mobleztatua. � 629
480624.

ALMUÑECAR. Grana-
dako kostalde tropika-
lean partikular batek bi
pertsonentzako apart-
hotela errentan ematen
du. Hondartzako lehen
lerroan, ongi ekipatua,
terraza, bista ederrak,
klimatizatua, igerile-
kuak. Irailerako eskura-
garri. �658 943702.
BERA. Legia karrikako
1 zk. pisua errentan
emateko. 3 logela, 2 ko-
mun, egongela eta tras-
telekuarekin. Arras ar-
gitsua. �678 363398 /
678 305250.
BERTIZARANA. Base-
rria errentan emateko,
baratzerako sarbidea-
rekin. �678 957094.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta
trastelekuarekin. 16 mi-
lioiPta/100.000€.�948
585036.

LESAKA. 98 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, bai-
nugela 1, egongela su
bajuarekin, sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailua eta
buelta osoan balkoi
ederrarekin. Bizitzera
sartzeko prest. �609
445769.
ETXALAR. Borda bere
lur eremuarekin salgai.
�661 121540.
BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200m². 3 so-
lairu, kalitateko materia-
lak, 4 logela, 2 bainuge-
la,garajea (27m²)eta lo-
rategia (75m²). 3 auto-
rentzako aparkalekua.
350.000€ (prezio nego-
ziagarria). Deitu 19:00-
etatik aurrera. �636
880115.
ELIZONDO. Santiago
karrikan pisua salgai,

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,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,390 € kiloa. (-0,020)

Zerramak:
0,690 € Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,22
1.koa 4,02
2.koa 3,84
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,32
1.koa 4,06
2.koa 3,89

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 238,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,70/7,30
8-10 kilokoak: 5,50/6,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(abuztuaren 29tik irailaren 5era bitarteko prezioak)
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ELIZONDO. 100 m2ko
lokala errentan emate-
ko, osorik edo zatika.
�626 021643.
LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
errentan emateko. 20
euro hilabetean. �629
480624.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

Hauretahelduentzako
pintura, ingeles eta in-
formatika tailerrak Eli-
zondo, Erratzu, Donez-
tebeetaZugarramurdin.
Neurrira prestatutako
ikastaroak.�659948926
-dianainiesta@hotmail.
com. Bertze tailerren,
edukien eta ordutegien
informazioa: http://pin
tayrepinta.blogspot.com
edo www.dianainiesta
benedicto.com.

LANA
eskaintzak

BERA.Auzoaostatuan,
zerbitzaria behar da ne-
guan asteburuetan lan
egiteko. �948 631584.
IRUÑEA. Familia ugari
batekin lan egiteko la-
gun bat behar da. Etxe-
ko lanak egin eta hau-
rrak zaintzeko. Espe-
rientziarekin eta konfi-
dan tzazkoa . � 646
268472.
ULTZAMA. Ultzamako
Bentan zerbitzaria be-
harda.Lanfinkoa.�948
305128.

LANA
eskariak

ESKUALDEA. Interna
edo orduka lan egiteko
emakumea eskaintzen
da. �602 419047.
ELIZONDO INGU-
RUANemakumea lane-
rako prest: garbiketa la-
nak egiteko, adinduak
zaintzeko...ordukabeti
ere. �606724914.
BIDASOALDEA.Ordu-
ka lanegitekoprest:gar-
biketa lanak (portalak,
negozioak...), pertsona
helduak eta haurrak
z a i n t z e k o . . . � 6 0 2
473794.
Emakumea garbiketa
lanak egiteko edota
haurrak edo pertsona
helduakzaintzekoprest
dago. �673 372938.
HaurHezkuntzako ikas-
ketak dituenemakume
euskaldunak arratsal-
dez laneginenluke,hau-
rrak zaintzen edo edo-
zein lanetan. � 663
695410.
Emakumea lan bila da-
bil:garbiketa lanak,haur
edoadinduakzaintzen...
�680 781632.
Emakume euskaldu-
na lanean ariko litzate-
ke, etxeko lanak egiten,
dendetan reponitzen...
�680 781632.

ELIZONDO. Pertsona
bat edozein lan egiteko
prest dago: baserri la-
netan lagundu, adine-
ko pertsonak zaindu,
mantentze lanak...�618
686388.

MOTORRAK
salgai

Motorra crossekoa
salgai,250ccktm.2007.
urtekoa. Egoera onean.
Prezioa: 2.500 euro.
�646 294905.
Citroen C5 HDI salgai,
2002koa.Prezioa:1.500
euro negoziagarriak.
�629 534928.

ANIMALIAK
oparitzeko

Euskal artzain zakur-
kumeak oparitzeko.
�667 766290.
Katakumemaitagarriak
oparitzen dira. Ama
ehiztari bikaina. �660
928563.
Katakumeakoparitze-
ko. �948 580231.
LEITZA. Lau zakurku-
me oparitzeko, ama ar-
di-zakur bikaina. �697
321871.

ANIMALIAK
salgai

Border Collie arraza-

ko zakurkumeak sal-
gai. �661 767027.
Oilagorehiztarionense-
tter zakurkumeak sal-
gai. �618 962653.
4aharimuturgorrisal-
gai. �626 660675.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xe-
hetua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-
hetua. �659 867287/
699 461394.

Oihan aprobetxamenduen enkantea

Nafarroako Aldizkari Ofizialean (177 zk., 2014ko irailak 10) oihan aprobetxamenduen enkantearen
berri ematen duen iragarkia argitaratu da. Plegu itxien bidezko enkantea da, honako oihan aprobe-
txamendu hauek emateko:

Hasierako prezioa: aurreko taulan lote bakoitzerako adierazitako balorazioa, BEZa kanpo.
Behin-behineko fidantza: lote bakoitzaren tasazio balioaren %2
Eskaintzak aurkezteko tokia eta epea: proposamenak Doneztebeko Udalaren erregistroan aurkez-
tuko dira 2014ko irailaren 30a baino lehen.
Baldintza teknikoen eta administratiboen agiriak: interesdunen eskura daude, Biltzarraren Idaz-
karitzan, Doneztebeko Herriko Etxean, eta Kontratazioaren Atarian.

Donezteben, 2014ko irailaren 11n
Presidentea,

Miguel San Miguel Azpiroz

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

LOTEA ALDERDIA ZUHAITZ MOTA MOZKETA MOTA KOPURUA BALIOSPENA

1 Altsuperea Intsinis pinua Azken bakanketa 813 13.727,08 €

2 Espelosin Intsinis pinua Azken bakanketa 4055 69.406,78 €
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,37€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Etxalarko AIERT
IRIARTE
BENGOTXEAk 2
urte beteko ditu
irailaren 25ean.
Aunitz urtez
Etxalarko familia-
ren partetik.
Muxu haundi bat.

Anizko HARRIET eta ELORRIk 2 eta 4
urte beteko dituzte irailean. Muxu
handi handiak etxekoen partetik.

Zorionaaak wapo! Oronozko JOEL
GARAIKOETXEA k 8 urte beteko ditu
irailaren 17an. Muxu bat zure fami-
liaren partetik. Egun ona pasa!

Etxalarko AINARA BERRUETA
PERUGORRIAk irailaren 8an 3 urte
bete ditu. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren
partetik.

Elizondoko ARITZ OTEIZA LARREk
urte bat bete du abuztuaren
30ean. Zorionak etxeko ttikiari eta
muxu haundi-haundi bat familiaren
partetik.

Zorionak nire anaia ARITZ eta nire
birramatxi MARIAri abuztuaren
30ean urteak bete dituztelakoz.
Muxu haundi bat Eñauten partetik.

Arizkungo ENEKO IRIARTE
ITURZAETAk urteak bete ditu irailaren
14an. Aunitz urtez eta muxu haundi
bat Xok eta Kormiren partetik.
A! Eta etxekoen partetik!

Zorionak bitxita! Eider, aita eta
ama.

Zugarramurdiko MARKEL OTXOTEKO
MIHURAk 3 urte bete ditu irailaren
10ean. Zorionak koxinero! Eta ea
bizkotxo goxo-goxo bat prestatzen
diguzun! Muxu haundi bat!

Berako IRATI
TELLETXEA
IRIARTEk 2 urte
bete ditu irailaren
5ean. Zorionak
familiaren parte-
tik. Tarta goxoa
espero dugu.
Muxu potolo bat!

Berako MALEN

IRIARTE PLAZAk
2 urte bete ditu
irailaren 15an.
Zorionak etxeko
ttikiari. Berendu
goxo-goxoa
espero dugu.
Muxu potolo bat!

Sunbillako OIER
AGIRRE ARRE-
TXEAk irailaren
16an urteak bete
ditu. Muxu haun-
di bat familia
guztiaren eta
berexiki arreba
Argiaren partetik.

Elizondoko OIER eta BEÑAT ERRO
MUJIKAk 12 urte bete dituzte
irailaren 5ean. Zorionak eta
muxu haundi bana familia guziaren
partetik. Aunitz urtez. Maite
zaituztegu.

ANIA SANCHEZ
APEZETXEAk urtea
egin du irailaren
5ean. Muxu asko
gure poxpolina-
rentzako aitatxo,
amatxo, Anartz
eta Goizuetako
familiaren partetik

Igantziko UNAX URTXEGI RODRIGOk
3 urte beteko ditu buruilaren 29an.
Zorionak eta muxu potolo-potolo
bat familia guziaren partetik!

Goizutako ANARTZ LUJANBIO
NARBARTEk 6 urte beteko ditu irai-
laren 25ean. Ze azkar haunditzen
ari zaren. Zorionak eta musu
haundi bat etxekoen eta bereziki
amatxoren partetik. Bizkotxo
goxo-goxoa prestatu!

Arantzako HARRIET ETXEPETELEKU
ZABALETA k hiru urte bete ditu
irailaren 16an. Zorionak eta
muxuak familiaren partetik.
Aunitz urtez!

Berako ANER
DEL POZO RIO-
PEDREk irailaren
11n 3 urte bete
ditu. Zorionak
eta aunitz urtez.
3 muxu potolo
familia guztiaren
partetik.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58 · info@ttipi.net edo www.ttipi.net

Audi A4 autoaren llan-
tak salgai, kubierta eta
guzti. R16 / 225 mota-
koak. 300 euro negozia-
garriak.Kubiertakegoe-
ra ezin hobean. Deitu
konpromisorik gabe.
�606 320038.

Ohea salgai, koltxoi eta
guzti. Egoera eta prezio
onean. 1,05 metrokoa,

azpianhirukajoi.Prezioa:
200euro.�626097128.

LESAKA.Matrimonioko
ohatzeaetaarmarioasal-
gai, 2 mesanotxe eta to-
kadorea bere ispiluare-
kin. Nido motako oha-
tzea ere saltzen da, be-
re armarioarekin. �635
875730.

Eskritorioasalgai.Egoe-
ra onean. 180 x 55 cm-
ko neurriak. 4 kajoi ttiki,
bi kajoi haundi eta tekla-
tua jartzeko lekua. 130
euro. �626 097128.

LESAKA. Antzinako al-
tzariaksaltzekoditupar-
tikularrak: 3 kutxa, ko-
modabat,armarioa,gur-
pil forma duen lanpara,

kalotxak, elizako aulkia,
artoa xehetzeko errota
eta bi kandelabro. �635
875730.
Gasezko galdara sal-
gai, Domusa markakoa.
130litroetaakumulado-
rea.Etxepartikularrenda-
ko egokia. Berri-berria.
�675 714360 (Angel).
Zeharkako txirula sal-
gai. �675 714360.
1.100 teila berri salgai.
Teila bakoitza 30 cm.
�690 722683.
Spinning-ekobizikleta
berria salgai. �635
875730.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA.Pultserabatgal-
dudaSanEstebanegu-
nean, Udaletxeko arku-
petan. Ariane izena gra-
batua dauka. � 617
225157. Sarituko da.
Abuztuaren 28an Al-
kaiagako poligonoan
Samsung Galaxy Mini II
telefonoa galdu nuen,
frontoiaren parean. Go-
mazko funda urdina
dauka. Norbaitek aur-
kitu bazuen, aunitz es-
kertuko nioke buelta-
tzea. �636 583034.
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