
Martin SARRATEA eta Mª Paz AZKARRAGA | ELA eritasunari buruz

Elkartasun katea Baztanera ailegatu da
Martin eta Mª Pazek 39 urteko semea galdu
zuten duela 2 urte ELAren ondorioz. Orain, erita-
suna ezagutarazteko eta sendagaien ikerkuntza-

rako diru-bilketa kanpaina ari dira egiten mundu
osoan. Irailaren 20an Amaiurko Sokatira Taldea
busti zen ELAren alde. ERREPORTAJEA � 4-5
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Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.
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«Begiz jota dute
Leitza» dio
Helenik. Azken
urtebetean 35
leitzarri 50 isun
jarri dizkiete
arrazoi
politikoengatik.
52.000 €ko
zorra metatu
dute oraingoz
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Nafarroako lehen
mailako aizkolari
txapelketaren
finala igandean,
urriaren 5ean,
jokatuko da
Etxarri-Aranatzen

´Kontrabandisten Besta’ egitarauaren
barnean, egitarau eklektikoa antolatu dute

Ibardinen eta Beran urriko bigarren
astebururako. Longboard-jautsiera

txapelketa Ibardinen eta ikastaroa Beran,
salgai-hondarren feria bentetan,
‘Kontrabandisten Igoera’ desafioa

mendian gora, haurrendako
joku-parkea, ibilaldi

kulturalak, DJak,
zozketak…

� 20

Heleni ZABALETA | Leitza

Urrriak 10 eta 11

Longboard-jautsiera
Ibardinen
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35 herritarri, 50 isun. Denera 52.000 euroko
zorra. Horixe da azken urtebetean leitzarrek
izan duten isun jasaren ondorioa. 2013ko irai-
laren 9an Espainiako Barne Ministroa herrian

izan zenetik, «isunak areagotu dira tarte
motzean 12.000 eurotik 52.000ra iritsita»
azaldu digu Helenik. Guardia Zibilaren helbu-
rua «herrian sortzen den edozein mugimendu

geldiarazi eta beldurra zabaltzea da» dio.
Errekurtsoak atzera bota eta batzuei isunak
bikoizten dizkietela ikusita, zorra ordaintzen
laguntzeko ekitaldiak antolatuko dituzte.

Heleni ZABALETA URKIOLA | Isuna jaso duen leitzarretako bat

«Begiz jota dute herria, zer suma
dabiltza eta egoera itogarria da»
Eneritz IRAOLA | LEITZA
Zein da egoera?
Argi dago leitzarren aur-
kako eraso handi bat ari
direla gauzatzen. Bost
bat hilabetetan isunen
izugarrizkogorakadaizan
da. 12.000 euroko isu-
nakgenitueneanhasigi-
nenisundutakoakelkar-
tzen. Maxurrenea auzia
zela eta FernandezDiaz
Barne Ministroa Leitza-
ra etorri eta herriak bere
haserrea adierazi zione-
an okerrera egin zuen
egoerak.Badirudi isunak
erakutsi genuen oposi-
zioaren ondorio edo or-
dainadirela.Bisitarenon-
dotik,isunakeguneroiris-
tenhasizireneta 12.000
eurotik52.000euroraigo
zen kopurua.
Zein delitu inputatzen
dizuete?
Isungehienak450euro-
koakdira,presoenalde-
ko mobilizazioetan par-
te hartzeagatik, Herrira-
ren ilegalizazioaren aur-
kakoetan... baimendu-
takoabainojendekopu-
rugehiagogeundeladio-
te, horrela ez izan arren.
Kartelak eta pankartak
jartzeagatik ere izan di-
ra isunetako batzuk.
Kontua da, isun horiei
helegiteajarridiegula eta
atzera bota eta gainera
isun batzuk bikoiztu di-
rela, 900 eurokoak dira
orain. Zortzi bizilagunei
3.000 euroko isunak ere
iritsi zaizkie herriko kale
nagusian alderik alde
pankarta bat jartzea-
gatik. Batzuei egon ez
ziren mobilizazioetan

parte hartzea ere egotzi
diete. Gainera, isundu-
ak ez gara identifikatu-
akizanetahori justifikat-
zeko diote sobera eza-
gunakgarela.Adinarida-
gokionez,jubilatuak,hel-
duak... baina bereziki
gazteakdirakaltetuenak.
Isunenaurreanzeinau-
kera dituzue?
Azkeneanordaindubes-
teerremediorikezdugu,
nomina badugubertatik
kendukodigutelako.He-
legiteakjartzensaiatuga-
ra, baina guztiak atzera
botatzendituzteetabat-
zuetan ordaindu behar-
rekoabikoiztuegitenda.
Azken epai hori ere
errekurritu liteke baina,
prozedimentu berriak
abiatutaisunahanditzen
joateko arriskua ere hor

dago.Nahikoadiruema-
ten ari gara dagoeneko.
Diru karga honi nola
eginen diezue aurre?
Ekimendesberdinakegin
diradiruabiltzeko,zozke-
tak,afariak…Bainaora-
in arte egindakoa ez da
nahikoa,kopuruosohan-
diak direlako. Kontuan
izan behar da isunduta-
ko guztiak egoera eko-
nomiko desberdinetan
gaudela. Herritar askok
lagundu digute, aitortu
diguten babesa handia
izan da eta eskertu be-
har da. Azken finean
adierazpenaskatasuna-
ren aurkako erasoak ari
direlakoegiten.Halaere,
asko falta da ordaintze-
koetahorregatikekime-
nak antolatzen segitze-
ko asmoa dugu.

Guardia Zibilaren pre-
sentzia ere areagotu
da?
Lehen ere handia zena,
orainhandiagoada.He-
rrian edozein lekutan
egoten dira. Kontrolak
ugaritu dira. Noiznahi
daude herri sarreran eta
hamarminutuzbadaere
kontrola jartzen dute.
Kotxe pila bat gelditzen
dituztetartehorretan,ge-
hienbat gazteak. Gero
handik, beste txoko ba-
tera joan eta berriz jar-
tzen dute kontrola. Era-
batekoadaberaienpre-
sentzia kalean, handik
edohemendikkalteaera-
gin nahian dabiltza.
Filmlaburbatekereze-
resana eman du be-
rriki...
Duela bi urte egindako
film laburra da eta sala-
keta orain izan da. Si-
nesgaitzadaegoera.Bai-
na argi erakusten du zer
suma dabiltzala. Gazte
batek egindako pintada
baino, laburmetraiaren
bukaerabegiratubehar-
ko lukete garrantzitsua
hori baita.
Baduzue isungehiago
iristeko beldurra?
Ezin liteke jakin baina
horrela segituz gero ez
litzateke batere arraroa.
Alde horretatik beraien
eskuetan gaude, erabat
arbitrarioak izan litezke.
Beti dazurehitzaberea-
renkontraetaberaieipro-
fesionaltasunetaobjek-
tibotasunezjokatzendu-
telaaitortzendie legeak.
Zoritxarrez legea horre-
la dago egina.

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA
Helenik 450 euroko bi isun jaso ditu zenbait mobilizaziotan parte hartzeagatik.

BERAIEN ESKU
«Erabat arbitrarioak
izan litezke. Beti da
zure hitza berearen
kontra eta beraiei
profesionaltasun eta
objektibotasunez
jokatzen dutela
aitortzen die legeak.
Zoritxarrez legea
horrela dago egina».
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Aitor AROTZENA
Esklerosi Lateral

Amiotrofikoa(ELA)mus-
kuluenendekapenezko
eritasuna da. Bere era-
ginez, burmuineko eta
bizkarmuineko moto-
neuronakeuren jardue-
ra pittanaka moteltzen
dute,guztizhilarte.Mai-
lakakoparalisiasortzen
du, nerbio-bulkadak ez
dira giharretara eta or-
ganoetara ailegatzen
eta aitzindua dagoene-
an erabateko paralisia
ere eragitendu.Gehien
bat gizasemeei eragi-
ten die eta oraingoz ez
diote sendabiderik to-
patu. 50 urte inguruko-
ak dira gaixo gehienak
etaurteetanaurreraegin
ahala gaixotasunaren
sintomak argiagoak di-
ra. %5 eko proportzio-
an familiarteko norbai-
tek ere pairatu du eta
herentzia bitartez jaso-
tzenda,bainaezdaku-
tsakorra. Herentzia bi-

dez jasotako kasuetan,
sintomak gazteagotik
nabari dira eta bizi itxa-
ropena laburragoa da.
Hala ere, ez da ohikoa
herentzia bitartez jaso-
tzea.

ELA-reneragileakez
daudeguztizargi,ezeta
bere garapena ekidite-
koerabil daitezkenme-
todoak ere. Gainera ez
daoraindikzehaztuELA
zeinmodutanzabaltzen
den gaixoengan. Bere
jatorria azaltzeko zen-
bait hipotesi formulatu
dira, hauek dira aipa-
garrienak: infekzio era-
gileak, sistema inmuni-
tarioaren disfuntzioa,
herentzia, substantzia
toxikoak,desorekame-
tabolikoak eta desnu-
trizioa.Ezdagoargipro-
zesuhonekzergatikera-
giten dienmotoreei ba-
karrik, neuronak infek-
zioetatik libreutziaz.Ho-
ni buruz, gaixotasuna-
reneragileekmotoneu-

ronetansortzendituzten
ahultasunakaipatu izan
dira.

Oraingoz ez dago
ELA gaixotasunaren
aurkako tratamenturik,

kalanbreek eta beste
zenbait minek eragin-
dako ezinegonak lasai-

GIZARTEA� HORMA-BALDEAREN KANPAINA AILEGATU DA GURERA

ELA eritasunaren
ezagutza eta ikerketa
bulkatzeko bustialdiak
Duela gutti arte jendeak kasik ezagutzen ez zuen
gaixotasun hau ahoz aho dabil orain

•Klinikoa:Esklerosiaren le-
henengo sintoma eskuen
mugikortasunamugatzeada
eta muskuluen atrofiatzea
gertatzenda.Kalanbreakere
izaten ditu eriak.
• Denbora pasatzen den
neurrian,mugikortasunmu-
gatuagorputzadarretaraza-
baltzen da. Sentsibilitatea
etamasamuskularraeregal-
du egiten dira eta azkenera-
kogorputzatalekhildakoba-
tenaren itxura hartzen dute.
• Hurrengo fasean lepo,
mingain, faringe zein larinje-
komuskuluetara eta zenba-
itetan gorputz enborrera ere
zabaltzen da.
• Gorputz atal hauek sen-
tsible zein hotzak geratzen
dira.

Sintoma eta faseak
� ESKLEROSI LATERAL AMIOTROFIKOA ZER DA?

Esklerosi Lateral Amiotrofikoa (ELA) eritasuna. Beharbada aunitzentzat eze-
zaguna zen duela hilabete pare bat arte. Orain, eritasuna ezagutarazteko eta
ikerkuntzara bideratzeko dirua biltzeko helburuarekin mundu osoan egiten
ari den Ice Bucket Challenge kanpainari esker hitzetik hortzera dabilen eri-
tasuna da. Hain zuzen, kate edo birus moduan, hormatutako urez betetako
baldeak burutik beheiti botatzen ari dira famatuak eta hain famatuak ez
direnak, batak bertzeari txanda emanez. Gure ingurura ere ailegatu da kan-
paina. Irailaren 20an, Amaiurko sokatira taldekoak busti ziren, duela bi urte
eritasun honekin hildako Joxe Jabier Sarratea taldekidea gogoan.
Amaiurtarrek Uhartetik jaso zuten gonbitea, Miguel Indurain txirrindulari
ohiak eta Atarrabiako Kultur Etxeak bezala. Orai, elkartasun katea ez etete-
ko, BRT-Menditarrak, Baztango Batzar Orokorra eta Elizondoko Abesbatzari
bota die ELArengatik bustitzeko erronka Amaiurko sokatira taldeak. Amaiurko sokatira taldeko lehengo eta oraingo tiralariak, ELAren ikerketa
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tzen dituztenak baino.
Halaere, egindakopro-
ba desberdinek gaixo-
tasunamugatzea lortu-
ko denaren itxaropena
handiagotzen dute. Fi-
sioterapeutak, logope-
dak... bezalako profe-
sionalekariketadesber-
dinen eta tresna tekno-
logienbitartez inoren la-
guntzarik gabe molda-
tzen irakastendietegai-
xoei, hau da, gaixota-
sunaren mugetatik ha-
ratago independenteak
izaten.Gaixotasunkon-
plexu honen aitzinean

elkarlana beharrezkoa
da erien bizi baldintzak
hobetu daitezen.

Elkarlanhorretarako
ezinbertzekoa da eza-
gutza. Hurbilean suer-
tatu ez bada, guttik du-
te eritasunaren sinto-
men, garapenaren eta
ondorioenberririk.Alde
horretatik Ice Bucket
Challenge kanpaina ari
da bere bidea egiten-
mundu osoan.

Kritikakereeginzaiz-
kio, batez ere famatu-
ak bere burua ager-
tzeko nabarmenkeriaz
eta sakela hustutzera-
koan xuhur antzean ari
ote diren salatuz, baina
HegoEuskalHerrianeri-
ak eta senideak lagun-
tzen lan egiten duen
ADELA elkartetikdiote-
nez, bere helburua be-
tetzen ari da: «jendeak
eritasunari buruz gal-
detzea, jakinmina piz-
tea, ezagutzeaeta iker-
ketarakodiruabiltzea».

Elizondon,Bagordimagaleanda-
goenErnautenekobordakoMariPaz
Azkarragak eta Martin Sarrateak
hurbiletik ezagutzen dute ELA eri-
tasuna. Duela bi urte, 39 urteko se-
mea, Joxe Jabier galdu zuten eri-
tasunarenondorioz.Gurasoekhun-
kiturik gogoratzen dute semea lau
urtez itzaltzen nola joan zen.

MariPazekaipatudigunez,«gaur-
gaurkoz ELAk ez du sendabiderik,
baina ikerketen bidez, badute es-
perantza geldiarazteko. Afektatua
dagoenak ez du sendatzerik orain,
bainaetorkizunerabegiraaridira la-
nean». Gaur egunean, ELA duzula
diagnostikatzeak heriotz-zigorrera
kondenatzeabezalakoadelaereai-
patu digu: «Gehien bat gizasemeei
afektatzendie etaberantenezbortz
urteren buruan heriotza dator. Iru-
ñeko elkartean ezagutzen dugu 14
bat urtez eri dagoen emakume bat,
muñekabatbezalaparalizaturikda-
go,bainabizirik…kasubakarrada».

Eritasuna bapatean hasten da.
«Semea nekatzen zen, botatzen
zen…ardien ileamozteragatenzen
eta kontzeko indarrik ez zuelaohar-
tu ginen» dio Martin Sarrateak.

Mari Pazek dioenez, «eritasuna-
ri buruz zerbait aditu egiten duzu,
baina ez bazaizu tokatzen ez daki-
zu zein gogorra den… gogorra-go-

gorra da, tristea, ingurukoendako
ere lan handia da, gu bi lagun ginen
berekin eta ez zakun ezta minutu
batereematen.Semeasorgorraere
bazen eta begiradarekin elkar uler-
tzengenuenhondarrean».Gainera,
mugikortasuna erabat galdu arren,
burmuinak lanean segitzen du eta
eriak badaki zer gertatzen zaion eta
zer gertatuko zaion.

NafarroakoADELAelkarteanbil-
tzen dira afektatuak. Fisioterapia,
errehabilitazioa, logopedarekin so-
lasa landu eriarekin, senideek la-
guntza eskaini…: «Denetara 35 bat
lagun badaude afektatuakNafarro-
an eta Elizondon bertan lau kaso
ezagutzen ditut. Baina horietatik
zortzi bakarrik joaten ziren neguan
errehabilitaziora, orain gutiago», ai-
patu digute Ernautenekobordako
senar-emazteek,semearenargazkia
eskuetan kontzen dutela.

Hormaz betetako baldeen kan-
painarekin eritasuna ezagutzera
eman eta ikerketarako dirua bildu
nahi dute. «Hasieran 100 euro es-
katzenzuten,bainaegoeranolada-
goen ikusita, borondatea eskatzen
da orai». Kontu zenbakiak ere za-
ba l i k d i tuz te La Ca ixan : EF
8421005237642100256372etaEus-
kadiko Kutxan: 2035 0101 93
1010014074.

«Afektatua dagoenak orai ez du
sendabiderik, baina aitzinera
begira ari dira ikerketa lanean»

� MARTIN SARRATEA ETA MARI PAZ AZKARRAGA

DATUA

376.000
EURO

bildu dituzte estatu
espainiarrean horma-balde-
aren kanpainaren bitartez
hilabete batez, abuztuaren
15etik irailaren 13ra.

ARGAZKIAK: IXABEL ALEMAN
rketa bulkatzeko busti ziren irailaren 20an.

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Martin Sarratea eta Mari Paz Azkarragak semea galdu zuten eritasunarekin.
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Laxoa Elkartea ospakizunetan
Baztan-Errekako Laxoa txapelketak Zilarrezko Ezteiak bete zituen duela hamar
urte, eta 25 urteetako txapelketako txapeldunak eta lehendabiziko zuzendari-
tza batzordea omendu zuen Laxoa Elkarteak Iruritan, Tiburtzio Arraztoak Gu-
ante-laxoa, la modalidad mas antigua de la pelota vasca liburua aurkeztu zuen
bezperan. Doneztebe zen txapel gehien lortua zituen herria, baina bitxia bal-
din bada ere, ez zen pilotari txapeldun gehien zituena. Izan ere, 14 txapeleta-
tik 12 laukote berak eskuratuak zituen. Beraz, Doneztebek 10 pilotari txapel-
dun zituen eta Iruritak, txapel guttiagorekin, 13 pilotari txapeldun zituen.

Dirua ongi zaindu behar dugula ederki ikasia
dugu, eta gaur egungo egoera dela eta, ge-
ro eta kasu gehiago ematen dugu eroske-

tak egiterakoan.
Baina hala ere, iduritzen zait merkeena erosi ai-
tzin, gure buruari galdemodu batzuk egin behar-
kogenizkiokeela.Adibidez:Zergatikdirahainmer-
keakarropabatzuk?gutti ordainduetaegoerakax-
karrean lan egiten duen jende aunitzen sufrimen-
duari esker. Zergatik dira hain merkeak esne mar-
ka batzuk? ez dakit xuxen, baina erranen nuke ge-
hienetan gure baserritarrak izaten direla kaltetue-
nak. Zergatik dira, gure herrietako denda ttikiak
baino puskaz merkeagoak Txingudi, Itaroa… eta
antzeko tokietakoproduktuak?enpresa izigarripo-
tenteak direlako, eta bai ekoizleei eta baita langi-
leei, nahi dituzten baldintzak jartzea posible dute-
lako. Gure denda ttiki hauek aldiz, ez dute halako
ahalmenik. Eta gisa honetako kasu franko aipatu
ahalko ziren.
Honekin erran nahi dudana hau da: erosterakoan,
prezioaz gain, bertze gauza batzuk ere kontuan
hartu beharko genituzkeela.

Merke… eta ona?

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Juan MIHURA
Igantzin garaile

IgantzikoXXXIV.Artzain
zakur lehiaketannagusi-
tuzenHeletakoartzaina,
Gringo zakurrarekin.
Zortzi artzainek parte
hartu zuten lehen aldiz
Elusta aldean egin zen
lehiaketan.

Aurelio GUTIERREZ
126 bunker Beran

Bidasoa Ikerketa Zen-
troak bi urtez egindako
lanabideobatekinboro-
bildudu.1939-1945ur-
teenarteangerrakopre-
soerrepublikarrekegin-
dako126bunkerdoku-
mentatu dituzte Beran.

Patxi OLAZAR
Nafarroako txapeldun

Etxeberria IV.arekin
bikoteeginezNafarroa-
ko erremonte txapel-
keta irabazi du atzelari
doneztebarrak.Biherri-
tarri,Ezkurra II etaJulen
San Migeli irabazi zien
finalean.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Urruntze agindua duen mutil-lagun ohi era-
sotzailea lehendik institutuan izena emana
zegoelaetabertze ikastetxebateanmatriku-

latzea agindu dio epaile batek 15 urteko neskatiko
baztandarrari, erasotua zigortuz. Logika horrekin,
zureerasotzaileak lantokianedoherrianantiguedade
gehiago baldin badu, maletak prestatzen hasi be-
har! Orain ere justiziaren agindua justiziatik urrun!

Urruntze agindua hurbiletik

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Modu osasungarri eta orekatuan elikatzea ha-
gitzgarrantzitsuadaosasunerako.Moduego-
kian ez jateak, eritasunak sortu edo larriago-

tu ditzazke. Elikadura sano eta orekatu batean, era
guztietako elikagaiak sartu behar dira, kopuru egoki-
an, beti ere.
Komeni da, besteak beste, ogi integrala, entsalada,
berdurak, patatak, fruta eta esnekiak egunero jatea.
Onena denetatik jatea da, zereal, fruta eta berdurak
ugari, haragia eta deribatuak neurriz eta koipea urri.
Hona hemen sanoago elikatzeko argibide batzuk:
• Ogia, zerealak, arroza, pasta eta patatak, gure eli-
kadurarenoinarrizkoelikagaiakdira.Hauetatik erdies-
ten ditugu karbo-hidratoak, hau da, funtzionatzeko
beharrezkoa dugun erregaia, gasolina, energía. Hau-
ek integralak badira, hobe.
• Olioa eta koipea ere beharrezkoak ditugu, baina
energía haunitz ematen dutenez, hauetatik gutxi har-
tzea hobe da eta oliba-olioa bada hobe. Olio eta Koi-
pe guztiak ez dira berdinak eta orokorrean zerikusia
dute kolesterolarekin, bihotzeko eritasunekin eta osa-
sun arazoen gehitzearekin.
• Frutak, berdurak eta ba-
razkiak bitamina eta mine-
raletanaberatsakdira,horre-
gatik hagitz osasuntsua da
frutaz,berdurazetabarazki-
az hornitutako elikadura.
Eguneroentsalada,barazki-
aketaguttienezbi fruta fres-
ko jatea komenigarria da.
• Haragia, hegaztiak, arrai-
na, arrautzak, lekariak eta
fruitu lehorrak elikagai lagungarriak dira hazteko eta
gorputzaren higadura konpontzeko. Haragia kalita-
tezko elikagaia da, baina ez da beharrezkoa egunero
jatea. Arraina haragia bezain inportantea da. Lekari-
ak dira proteinarik merkeenak eta fruitu lehorrak ere
proteinak dituzte.
• Esnea, jogurta eta gazta ere lagungarri dira hazte-
ko eta higadurak konpontzeko. Gainera, kaltzioa du-
te, hezurrak indartzeko beharrezkoak dira. Gaingabe-
tuek edo erdigaingabetuek, Koipe gutxiago dute, be-
raz hobe hauetatik jatea.
• Zuntza ona da idorreria eta hesteetako arazo batzuk
sahiesteko eta lekarietan, ogi integralean, berduretan
eta frutetan aurki dezakegu.
• Ura ezinbestekoa da. Ura edateak hidratatu egiten
du eta gai kaltegarriak eliminatzen eta idorreria ho-
betzen laguntzen du.
• Ardoa, batez ere beltza, baso bat edo bi egunean
hartzea oso ona da osasunerako. Sobera edateak be-
rriz, arazo ugari ekarri ditzake.
•Gatza: jatenditugunelikagaietatik hartzendugugor-
putzak behar duen gatza, beraz, janariei gatza gutti
bota behar zaie.

Denetik jan, gauza garbiak

Nerea PETRIRENA (Doneztebeko Osasun Zentr. erizaina)

«Onena denetatik
jatea da, zereal,
fruta eta berdurak
ugari, haragia eta
deribatuak neurriz
eta koipea urri»

Alaia eta tristea da, aldi berean gaurko eguna.
Alaia Eskoziak bere etorkizunari buruz iritzia
emateko aukera izan duelakoz. Tristea, berriz,

atzo gertatu zen erreferendumeko emaitzak uste bai-
no txarragoak izan direlako.
Bertanbizi gareneuskaldunak (etaEuskalHerritikmo-
mentu historikoa lekuan ikustera etorri zirenak) gogo-
tsu elkartu ginen “Royal Mile” Edinburgoko kale na-
gusian arratsaldea alai eta batera pasatzeko. Musi-
kak alaiturik gora eta behera ibili ginen, gure Herria
ikus zedin. Eta lortu genuen! Zenbatek galdetu izanen
ziguten nongoak ziren gure ikurrak, non zegoen Eus-
kal Herria, eta zein zen gure aberriaren egoera gaur
egun! Danimarkarrak, estatubatuarrak, japoniarrak...
hamaiaka herrialdetako biztanleek interesez ikusten
gintuzten, zerbait ikasteko asmotan. Giro politan ba-
da pasa genuen arratsaldea, urduritasuna geroz eta
nabariagoa zela.
Eguzkia sartu ahala, garagardoak lagunduta, geroz
eta konfiantza handiagoa genuen emaitzaren inguru-
an. Parlamentura joan ginen han eskoziarrekin bate-
ra bozken kontaketa besta giroan jarraitzeko. Gutako
batzukemaitzakkaleratuaitzinetik erretiratuginen, bi-
haramunean herrialde (hobe erranda, estatu) berri ba-
tean ernatuko ginelakoan.
Baina beldurrak irabazi du oraingo honetan. Baiez-
koarenkanpaina ikusgarriagoa izandenarren,ezezko-
ak hartu duen bidea eraginkorragoa dela dirudi. Izan
ere Eskoziak aldaketaren bidea hartu beharrean ber-
din jarraitzeagatik egin baitu apustu. Ez du arriskatu
nahi izan, Erresuma Batuko aginpean egotea onura-
garriagoa izango zaielakoan.
Hala ere, sentsatzio samin hau alde batera utzita, ira-
kurketa positiboari ekingo diogu. Alde batetik, YES
kanpainak egindako lana argi dago ez dela deusean
geratu. Emaitzak ikusirik, etorkizunean bertze errefe-
rendum bat izatea ez litzateke arraroa, eta dagoene-
ko hazia sustraitzen dago. Akaso fruitua oraindik ez
zegoen biltzeko prest. Bestalde, Eskoziako prozesu-
ak indarra ematen dio Euskal Herriko, Catalunyako
etabestehainbatherrialdetakomugimenduei, izanere
bakoitzaren eremutik at kasu bakoitza ikustera ema-
ten baitu, orokorrean geroz eta jende gehiago kontzi-
entziatuz herri ororen subiranotasunaren garrantziaz.
Eskoziak izan du bere iritzia emateko aukera, eta ho-
ri da, azken finean, garrantzitsuena. Erresuma Batu-
ko parte izaten jarraitu nahi dute, eta gehiago edo gu-
txiago gustatu, haien erabakia izan denez, errespeta-
garria da. Ziur naiz, ordea, denbora asko pasa aurre-
tik guk ere gurean horrelako aukerarik izanen dugula,
jartzen dituzten trabak gaindituz. Ulertu beharko lu-
kete herri oso bat osatzen duten gizabanako guztien
iritzia isiltzea ez dela posible. Ez dezagun ahaztu be-
raz: Eskoziak atzo bizi izan zuen erreferenduma Eus-
kal Herrian izatea, eta haiek hatzetatik joaten utzi zu-
ten aukera errealitate bihurtzea GURE ESKU DAGO!

Eskoziako erreferendumaz

Imanol IBARROLA GOÑI (Doneztebarra Edinburgon)
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Euskal presoak,
S.O.S.

Fco José RAMADA ESTEVEZ
(Euskal preso politikoa)

EuskalPresoPolitiko-
akbizitzenarigarenegoe-
ra, inoiz baino ankerra-
goa da. Espainiako Go-
bernuakEuskalpresopo-
litikoaktxanponarentru-
ke bezala erabiltzea be-
rriroereerabakiduelako.
Noizetaunehonetan,tra-
ba eta oztopoen gaine-
tik,euskalherritarrenge-
hiengoak, konponbide
politikoaren alde apustu
irmo bat egin duenean.

EspainiakoGobernu-
akkonponbidearenalde-
koprozesupolitikoa,es-
petxean lokaztu,honda-
tu eta gure ziegako gil-
tzak lurperatu nahi ditu,
gubertanustelgaitezen.
Aspaldian, Ezker Aber-
tzaleaketaberezikiETAk
emandakourratsgarran-
tzitsuaren ondoren, Go-
bernuak bere teilatuan
duen pilotaren gainean
asmatu ezinik eta eran-
tzunikgabejarraitzendu.

Gobernuak,betikole-
potik du burua, errepre-
sioanoinarritutakobidea-
rekinjarraitzenduetaga-
raile eta galtzaileen arte-
ko diskurtsoan lerroka-
tzen da. Horregatik, go-
bernuak, Euskal Preso
politikoon egoera estu-
tzea erabaki du. Horre-
tarako, Francoren garai-
tik gaurdaino, euskaldu-
nonaurkakoespetxepo-
litika anker eta zitalean
oinarritzen da. Horren
probadagauregun Ibon
Iparragirre, Garikoitz
Arruarte, IbonFernandez
Iradi, Aitzol Gogortza,
TxusMartin,JoseRamon
LopezdeAbetxuko, Iña-

ki Etxeberria, Jose Mari
Etxeandia, JosetxoAriz-
kuren, eta Inma Berrio-
zabal presoak, larri gai-
xorik daudela. Espetxe
Legearen arabera kale-
anedohurbilekoespetxe-
an egon beharko lukete,
baina Estatuak, beraien
egoeraarintzeko,xantaia
politikoarekinerantzuten
die, alegia, egindakoaz
damutzea eskatzen die.

HemenMurtzian,Eus-
kalHerritik850kmragau-
de.Geurearteanegonda
orain gutxi arte Manuel
Ventura Tome Joni tafa-
llarra, oso larri gaixorik.
62 urte ditu eta prosta-
tako eta biriketako min-
biziak ditu. Duela gutxi,
mediku espezialistaren
zabarkeriagatik,birikaren
heren bat kendu zioten.
Sei hilabeteren ondoren
egindakoerrebisiobate-
an, kasualitatez, birike-
tannodulobataurkituzio-
ten.Murtziakoospitalba-
tean ebakuntza egin be-
har izan zioten. Ebakun-
tzaeginostean,ospitale-
koegonaldiaberealabak
lagundutaeginzuen,bai-
na alabak uneoro, aita-
ren gaixotasuna gutxi ez
eta poliziek eragindako
probokazioak ere jasan
behar izan zituen.

Konfiantzazkosenda-
gileek hartatu dezaten
Nafarroakoospital bate-
ra gerturatzeko eskaera
egin zuen, beharrezko
osasun arreta jasotzeko
eta bere senideengatik
hurbilago izateko; behin
behineko espetxealdia
ere eskatu du. Izan ere,
Joniren emazteak ere
minbizia dauka eta ezin
izan du senarra bisita-
tzera Murtziako espetxe
honetara etorri.

Azkenean irailaren
24ko egunez utzi zuten

libre.Bainabitartean,es-
petxeakxantaiapolitiko-
an oinarritutako argudio
lotsagarri eta kriminalak
erabili ditu: bere kolekti-
bo eta militantzia politi-
kotik aldentzen ez den
bitartean hemen jarrai-
tuko duela adierazi zio-
ten.Alegia,damutukoba-
litz, legean oinarritutako
guztia onartuko liokete-
la,bainahori eginezean,
espetxean usteldu arte
geratu beharko lukeela!

Egoera honek bere
gaixotasunasendabide-
anjartzekoezdiobatere
mesederik egin eta hau
oso larria da.Ospitalera,
radioterapia hartu ahal
izateko,sarritan joanbe-
har izan du eta Guardia
Zibilez inguraturik egin-
dakobidaiabakoitzaten-
tsioz betetakoa izan da.
Radioterapia,eskuakes-
kuburdinez lotuta ditue-
laemanizandiote.Guar-
dia Zibilak bertan direla
biluztu behar izan du eta
etengabekoprobokazio-
ak jasan.

Hau gutxi balitz, Joni
1.graduanetaerregimen
gogorrenetan egon da.
Espetxekobaldintzakas-
karrenondoriozerebere
osasun egoera oraindik
gehiagookertzekoarris-
kuanizanda, izanere, le-
hengo graduan egon
arren,moduloarruntetan
gainontzeko presoekin
ordubatzuetanelkarbizi-
tzaeginbehar izatendu-
gu eta preso horien ar-
teaneraaskotakogaixo-
tasunkutsakorrakantze-
man daitezke. (…)

Hau guztia, ez da ka-
sualitate huts bat, Eus-
kalPresookheriotzarazi-
gortzen gaituzten exter-
minioko politika bat da.
Mendekupolitikanoina-
rritutako espetxe politi-

ka da. Nahiz eta etenga-
be demokraziaz eta giza
eskubideez bere ahoa
betetzen duen.

Gobernuak, Demo-
kraziaren eredua espor-
tatu nahi du, baina na-
zioartean,Espainiarensi-
nesgarritasunean geroz
eta jende gutxiagok si-
nestendu. Estrasburgo-
koauzitegiak torturakez
ikertzeagatikedokonde-
nabeteta izanetapreso-
en espetxealdiak luza-
tzeagatik,behinbainoge-
hiagotan belarritik tira
egindio.ONUkogizaes-
kubideen aldeko ordez-
karitzabateretorturaka-
suak ikertzeko eta Fran-
kismogaraianeraginda-
kokrimenakargitzekoEs-
painiaraetorrizen.Azke-
nean, Argentinako epai-
le batek bere gain hartu
beharizanduikerketaeta
espainiar agintariek,
mespretxuarekin eta zi-
gorgabetasunezerantzun
diote. Nazioartetik giza
eskubideen alorrean
emandako gomendioak
eta epaiak bost axola
zaie! Betiko politika egi-
tenjarraitunahidute,erre-
presioa erabiliz.

Halaere,Gobernuak,
nazioartetik jasotzen ari
den presioak eraginda,
betikobidetik jarraitzeko
geroz eta zailagoa du.
Horrek, Euskal Herrian
zilegitasunguztiagaldua
duelaargiadieraztendu.

EuskalPresoPolitiko-
ak, euskal eragile politi-
ko eta sozialekin batera,
konponbidearen aldeko
prozesuarenaldeeginez
jarraituko dugu. Eta si-
nestaraziz, herritarren
bultzadarekingaixorik la-
rri daudenpresoak kale-
ratzea lortuko dugula.
Premiazkoa da espetxe
politika kriminal eta kru-

del honekin amaitzea.
Euskal presoak Euskal
Herriratzea gure eskue-
tan dago!

Amaiurko
Dorrekobordatik,
esker onez

Dorreko bordako familia
Amaiurko Dorreko

bordako familiakook
etxea erre ondoan la-
gundugaituzuenguztiei
eskerrak eman nahi
dizkizuegu. Lehendabi-
ziko momentutik harat
hurbildu zinetenei, au-
zolanean lagundu du-
zuenei,nahigabeanani-
moaematenegonzare-
tenei, edozertan lagun-
tzekoborondateaeraku-
tsi duzuenei eta etxea
berriz goratzeko sosa
eman duzuen guztiei.
Aunitz izan zarete eta
ezin denei banan bana
gure esker ona agertu.
Laguntzahoriguztiaata-
ka honetatik ateratzeko
nahitaezkoa izanen da,
hortaz,modubateanedo
bertzean gurekin egon
zareten guztiei, lerro
hauekinbertzerikezba-
daere,emandakolagun-
tza eskertu nahi dizue-
gu. Herritarrak eskuza-
balki eta elkartasunez
agertu zarete eta, hori,
gauza ederra da. Mo-
mentuoro zuen guztien
babesa sentitu dugu.
Orainetxeaberrizgorat-
zeko paper lanetan ari
gara eta horiek akitu
bezain fite Amaiurko
Dorrekobordaberrizegi-
ten hasiko gara. Ordu-
an betiko tokian izanen
gaituzue,betibezalaate-
ak irekirik.Eskermilaeta
ordura artio.

Irakurleak mintzo

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

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

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

«Duela gutti arte,
emakume haiek jende
gaiztoa zirela uste
izan da. 400 urte
pasatu dira, eta beti
uste izan dugu sorgin
gaiztoak zirela.
Pixkana jakin dugu
justu kontrakoa izan
zela. Emakume haiek
biktima izan ziren.
Kasu aunitzetan, heroi
batzuk ere izan ziren.
(...) Guretzat, ohore
handia da sutan erre
zituzten emakume
haien egia zabaltzea».

Koro IRAZOKI
‘Sorgin haizea’-ko aktorea
NAF. HITZA 2014.09.19

«Euskal Herrian eta
gure mugetatik harago
ere, publiko belaunaldi
handi bat galtzen ari
dela sumatzen dut. 25
urtetik behera, adibi-
dez, ez da jende ge-
hiegi joaten kontzer-
tuetara (…) Lehen, ta-
berna eta gaztetxeetan
zuzeneko musika
askoz gehiago es-
kaintzen zen eta lekuak
betetzen ziren. Orain,
nire ustez, 30 urteko
jendea ez da asteburu
guztietan ateratzen».

Joseba IRAZOKI
Berako musikaria
ON 2014.09.20

Nor dugu Ainhoa Maritorena?
Anizko neskatiko arrunt bat.

Zein afizio dituzu?
Egunpasakegitea, lagunekinafa-
riak egitea eta nahiz eta ama nai-
zenetik nahi baino gutiago egin,
besta egitea ere ikaragarri gusta-
tzen zait.

Xorroxinenberriemailehastekoa
zara, informatzaile edo xaltxera
zaitugu?
Xorroxinen informatzaile izanen
naizbai,bainagainerakoanezdut
nire burua xaltxeratako. Bertzeek
erran beharko lukete...

Zerk egiten ditu berezi Anizko
bestak?
Herrigiroak,denokelkarrekin:haur,
gazte,adineko... egunez,gauez...

Ekitaldirik gustukoena?
Larunbat arratsaldea, Baztan zo-
petarat joanaitzinetiksortzenden
giroa.

Bestetako egunik maiteena?
Astelehena, zikiro eguna.
Egunekoalagauekobestanahia-
go?
Larunbatean gauekoa eta astele-
henean egunekoa.

Bestondoari aurre egiteko zein
da modurik hoberena?
oi oiiiii... bestatik itzultzean zer-
bait jatea.

Asteburuko planik hoberena?
Lagunedo/etahaurrekinegunpa-
sak egitea inguruko parajeetara..

Anizko txokorik politena?
Aniztar batendako dena du poli-
ta Anizek. Bat hautatzekotan, Ur-
lei mendia.

Amets bat?
Kar kar kar, erran gabe amets iza-
ten jarraitu beharko du.

11 galdera labur

� Ainhoa MARITORENA AZKARATE � Anizko gaztea
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GIZARTEA

ERAKUNDE BERRIA � HIRU ERAKUNDEK OSATUA

Euskararen
mugaz gaindiko
Sareuska sarea
aurkeztu dute
Bortzirietako
Euskara
Mankomunitatea,
Hego Lapurdiko
Hirigunea eta
Bidasoa-
Txingudiko
Partzuergoa
biltzen ditu

TTIPI-TTAPA
Hego Lapurdiko Hi-

riguneak, Bortzirietako
euskaramankomunita-
teak eta Bidasoa Txin-
gudiko partzuergoak
SAREUSKAeuskararen
mugaz gaindiko sarea
sortu dute eta irailaren
19anaurkeztuUrruñan.
Aitzineraeramanendu-
ten lanari esker, euska-
raren erabilpena susta-
tuetadinamizatzekona-
hia dute. Horretarako,
2014 eta 2017 epealdi-
an finkatutako ekintza
planean, topaketa ba-
tzuk antolatuko dituzte
harremanak indartzeko
etabatezere, lanardatz
batzuk adosteko. Sa-
reuskak antolatu duen
lehenengo ekitaldia
Mintzodomoaizanenda
Irunen udazkenean os-
patuko dena, «eskolaz
kanpo euskararen era-
bilpena zihurtatzeko».

Mugaz gaindiko el-
karlana ekarriko duen
proiektu honenhelburu
nagusiena da euskara-
ren erabilpena susta-
tzea,hainbatekintzaeta
bilkuren bidez. Modu

berean, Mugaondoko
euskara zerbitzuen ar-
teko elkar lana bidera-
tu nahi dute eta hau-
tetsienartekoharrema-
nak indartunahidituzte.

Ander Almandoz,
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateko le-
hendakari eta Arantza-
koalkateakazalduzue-
nez, 2014.urtetik2017.
urteraaitzinaeramanen
den sare honetan «me-
todologiapartehartzai-
le bat erabiliko da». Al-
de batetik, zihurtatu du
administrazioan lanegi-
tendutenenarteko ida-
tzizkoharremanak«ele-
bidunak» izanen direla.
Merkataritzan, Sareus-
ka proiektuaren barne-
an herritarrei zuzendu-
takokanpainaeta ekin-
tzakeginendituztelaere
aipatu du Almandozek,
euskara sustatzekoas-
moarekin.Bertzalde, tu-
rismoaren arloan eus-
kararen erabilpena in-
dartuko da, bai euska-
raren inguruan eginen
diren ibilbide turistiko-
en, baita euskaraz iza-
nen d i ren euskar r i
ezberdinen bidez ere
(harreragidaliburuak, te-
lefonoaplikazioak...).Al-
mandozek iragarri du
«haur eta gazteak bil-
tzeko guneak sortu na-
hi dituztela». Modu be-
rean, bertso eskola to-
paketak aurreikusi di-
tuzte, «hiru eremueta-
ko gazteen elkar eza-
gutza sustatzeko eta
euskalki ezberdinak
ezagutarazteko», ze-

haztu du Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
teko lehendakariak.

MINTZODROMOA
UDAZKENEAN

Sareuskari buruzko
aurkezpenean, Alman-
dozek kontatu du eus-
kararen ikaskuntza eta
alfabetizazioa laguntze-
ko,Mintzodromoakbe-
zalako topaketak anto-
latukodituztela. «Esko-

laz kanpo euskara era-
biltzekoerabilgarria iza-
nen da batez ere eus-
kara ikasten ari diren
pertsonentzat», gehitu
du Arantzako alkateak.
Mintzodromoa izanen
da antolatuko duten le-
henengo ekitaldia eta
udazkenean ospatuko
da Irunen.

Proiektuaren finan-
tziazioa aipatzerakoan,
Michel Ibarlucia, Hego

Lapurdiko Hiriguneko
lehendakariordea eta
euskararen arduradu-
nak esplikatu du «man-
komunitate eta eremu
bakoitzak bere finan-
tziazioazihurtatukodue-
la». Modu berean, eki-
taldi bakoitzarentzat
aurrekontu ezberdinak
pentsatuko dituzte eta
gero hauek «denon ar-
teanonartuak izanendi-
ra».

UTZITAKO ARGAZKIA

Irailaren 19an aurkeztu zuten Urruñan Sareuska egitasmo berria.
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Makillaje eta Orrazkerak
Denboraldi berrian ez da joera orokor bat nagusituko, horren ordez,
inspirazio iturri desberdinak hartuko ditugu aintzat apaintzeko or-
duan. Aurreko denboraldietan bezalaxe, Nude makillajea izanen da
nagusi baina oraingoan masailetako gorria gorago marraztuko dugu
masailalboei forma emateko. Diseinatzaile batzuekmuxika koloreko
masailetakoa gomendatzen dute ezpain-barra matearekin konbina-
tuta.

Begiradaren indarrarekin jokatuko da eta begi ilunak nagusituko di-
ra. Horregatik, delineatzailea edo begietako lapitza eskura edukitzea
komeniko da. Marra erdilodiak marraztu eta bukaeran isats ttiki bat
egitea proposatzen dute adituek, 50. hamarkadako estiloa berresku-
ratuz. Ezpainetan kolore gorri eta morea dira aipagarrienak. Arrosa,
nude eta gloss efektuak ere erabiliko dira. Smokey eyes efektua era-
biltzen segitzea ere proposatzen dute.

ILE-MOZKETA ETA ORRAZKERAK
Estilo naturala lortzea da asmoa, ilea solte eramanda. Ile motz eta
adats ertainen kasuan, ile nahasi edo ile bustiaren efektua propo-
satzen dituzte denboraldi honetan. Bestalde, ile lisoa eremodan ego-
nen da, kiroletako buruko zinta batekin apaindua. 60. hamarkadako
adats ertain lisoa ere kontutanhartu beharrekoa da, burugaineanbo-
lumen haundia duena. Ladylike estiloko motots bajuak ere joeran
daude.

Irregulartasuna ere boladan da, hala, albo batetik
bertzetik baino laburragoak diren ile ebake-

rak eta kopeta-ileak aunitz izanen dira.
Kopeta-ilea gustuko ez dutenentzat er-
diko marra agerian eramatea propo-
satzen dute.

Txirikordakerepuri puriandaude: txi-
rikordekinosatutako ile-bilduak, txiri-
korda bikoitz indiarrak, orrazkera erdi-
bilduak espiga txirikordarekin, bi txiri-
kordez osatutao diadema, estilo retroko
ile-bildu txirikordatuak, mohawk txiri-
kordak...

Gizonezkoen kasuan ile motza izanen da
nagusi, zenbatetamotzagoorduanetaho-

be.Luzeradesberdinakkonbinatzeaere joe-
ra izanen da, aldeetatik motz moztu eta gai-

nekoaldea luze samarrautzita adibidez. Erabat ra-
patuaedobuzzestiloaere ikusikoda.Bes-

tela ile-marra alde batean eramatea
egokia da, orrazkera hagitz klasikoa
dahaubainaedozeinestilorekinon-
gi doa. Tupea eramaten segi nahi
dutenei berriz, ilea zertxobait lu-
zeago utzi eta nahasita erama-
tea gomendatzen zaie
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Udazken koloreak
aurten bizi biziak datoz

FOSFORESZENTEAK BELTZAREKIN KO-
ORDINATUZAurrekodenboraldianneonak
erabili ziren, bainaudazken-neguhonetan,
haurren arropetako tonuak fosforeszente-
ak izango dira. Beltza, grisa eta itsas urdi-
na bezalako basikoekin ikusiko dira. Hala
ere, ez da komeni kolore gehiegi nahastea.

MODAKO KOLOREAK GRISA EDO BELTZAREKIN Laranjak, gorriak,
granateak, urdin ilunak, berdeak... fosforeszenteak ez dira baina bai
oso biziak. Hauek neguari falta zaion alaitasuna ekarriko dute. Bel-
tza eta grisa bezalako basikoekin kontrastatuko dute.

MARRAZABALAKJERTSEETAPOLOETAN
Estanpatu eta janzki hauek ez dira berriak
baina mutilei ongi gelditzen zaizkie. Mo-
dan dauden koloretakoak erosiz, diru gu-
txi gastatuta denboraldi guztietan armai-
rua berritzeko aukera ematen dute. Den-
boraldi bat baino gehiago irautea nahi iza-
nezgero,koloreneutrokoakerosi:urdinak,
turkesailuna...Egunerokobakeroekin janz-
teko ezin hobeak dira.

“COLLEGE”TXAKETAKAurrekodenboraldietanmarkagehienek era-
kutsi zituzten baina oraingoan “low cost” denda guztietako erakus-
lehietan egonen dira. Sasoi arteko jantzi bikaina da eta neguan ere
berokiarenazpian jantzi daiteke. Edozein koloretakoa izandaitekeeta
edozein ikur izan dezake. Eskolara joateko edo lagunekin jostatzeko
jantzi aproposa da.

BAKEROA TIRANTE ERORIEKIN Iaz gazteen artean ikusi genuen jo-
era da eta aurten haur eta jaioberriek ere eramanen dituzte.Tirante-
en funtzioa ordea ez da galtzei eustea izanen, izterren aldera eroriak
eramatea da asmoa, grunge ukitua lortuz. Gehienetan bakeroak iza-
nen dira, slim-ak badira askoz hobe, hau da, estu estuak. Edozein ko-
loretakoak izan daitezke baina grisa, bakero urdinak eta beltzak dira
gomendagarrienak.

URDIN ILUNAK DIRAU
Iazko negu eta aurtengo udaberritik dato-
rren kolorea da. Neskek ere eraman dute
baina orain batez ere mutikoen jantzietan
agertuko da. Kolore honek arropa eta aur-
pegiari argitasuna ematen dio. Konbinazio
polit bat lortu nahi baduzu, galtza urdin ilu-
naketamarragrisakdituenkamiseta janz-
tea da proposamenetako bat.

BI ANORAK BAKARREAN Modako marka haundienek proposatzen
duten janzkietako bat da eta hauekin ama guztiak poz pozik daude,
anorak bat erosita bi lortzen direlako. Haurrek gehien erabiltzen du-
ten janzkia da eta bi aldeetara jantzi litekeenez, look, kolore eta es-
tilo desberdinekin errazago konbinatuko da.
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MUTILENTZAKO ERE TURKESA
Intentsitatedesberdinetanbai-
na iabildumaguztietan ikus-
ten da kolore hau. Polo eta
jertseetaneramateazgain,
denboraldi honetan ten-
dentzia izanen diren txale-
kobarrubigunetanere iku-
siko dugu.

GAINJARTZEAK HOTZARI
AURRE EGITEKO
Haurrak tenperatura alda-
keta bortitzen ondorioz gai-
xotu ez daitezen, arropa ka-
padesberdinekin janzteaau-
kera egokia da, adibidez ka-
miseta, kiroletako jertsea,
anoraka eta bufanda jan-
tzita kanpoan ez dira erraz
hoztuko.
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Denboraldi berrirako
hiru look desberdin
Uda bukatu eta udazken-neguko egun hotz eta euritsue-
tan jantziko duguna ezagutzeko garaia iritsi da.
Berokiak, kazadorak eta trechak berriz ere nagusituko di-
ra. Look egokia lortzeko, janzkiak ongi konbinatu behar
ditugu denboraldiko koloreak erabiliz.
Ez baduzu huts egin nahi, tonu leunak, neurrizkoak era-
bili, horrela zure alderdi dotore eta sofistikatuena na-
barmenduko duzu. Urdin ilunak, marroiak, kamela, go-
rri-morea, gris iluna eta beltza izanen dira gehien iku-
siko diren koloreak.

SPORT
Edozein egunetan karrikan ibiltzeko look erosoena da.
Ator bakeroa edo koadroduna galtza bakeroekin jantzita
bikain joanen zara.
Cuffed jeans joera aipatzekoa da. Hau da, galtzak azpi-
tik tolestuta eramatea. Horrela bakeroak itxura desber-
dinetara egokituko dira eta oinetakoak eta galtzerdiak na-
barmenduko dira. Galtza hauek skinny mozketakoak iza-
nendira,bertzelahankamotzegiak ikusikoliratekeeta.Galtza
hauekin oinetakoek protagonismo handiagoa hartuko dute.
Botak arras ongi gelditzen dira galtza hauekin.
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CASUAL ESTILOA
Look honek lanera joateko edo kalera ateratzeko balio du. Dotore-
zia eta erosotasuna nahasten dira. Adibidez, slim mozketa duten
galtza txinoak beroki edo txaketa batekin konbina ditzakezu. Ma-
rroiak eta kamel koloreak itsas urdinarekin nahasiko dira batez ere
joera honetan.

DOTOREA
Lanerako trajea erabili behar baduzu, itsas urdin koloreko slimgal-
tzak, ator zuriaeta itsasurdinkolorekogorbatamarradunaedo tan-
to zuriak dituena daude joeran aurten. Look hau Oxford oinetako
marroiekin osatzen ahal dira.
Grisa ere modan egonen da. Tonu neutroa denez kolore aunitzekin
ongi konbinatzen du. Aspergarria ez suertatzeko urdina, gorri-mo-
rea, morea, militar berdea edo laranja koloreekin nahasi. Ator es-
tanpatuekin ere alaitasuna emanen diozu zure look-ari. Betaurre-
ko ilunekin, gorbatekin, zapelekin eta boltsoekin zure nortasuna
ematen ahal diozu janzkerari.

Denboraldi honetan neurri haundiko pitillo bakeroak eta
gaueko soinekoak luzera berriekin datoz.
Zure irudia liraindu nahiko bazenu, hona aholku bat: jantzi
puntuzko cool estiloko jertseak harribitxiak dituzten gerri-
ko estuekin.
Beroki eta txaketei dagokionez, landatar estiloko txaketak
eta bakeroak nabarmendu behar dira. Klasikoak nahiago
badituzu, jantzi parka, motorzale-jaka edo amerikana bat.
Denboraldi honetan galtza motz bakeroak eta bermudak
aunitz eramanen dira. Gonak nahiago badituzu, jantzi to-
lesdunak, hanka erdiraino iristen direnak eta mozketa za-
balekoak.
Bakeroakgustukobadituzu, gerri altuadutenakemanendi-
zutehobekien,gorpuzkeranabarmentzendutenakedoboot-
cut estiloko galtza zabalak ere aukera ona dira.
Looka eguneratzeko pastel tonuko puntuzko jantziak, ur-
jauzimozketa duten txaketa luzeak eta puntuzko basiko ca-
sual-ak jantzi.
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10 joera
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Udazken-negu honetan, hamaika aukera izanen ditugu gure oinak
dotore janzteko: takoi geometrikoak, stiletoak (zuriak batez ere), or-
katilerainoko botinak, plataformak edo belaunetaraino iritsiko diren
bota luzeak ikusiko ditugu. Kiroletako zapatilak ere indartsu datoz.

Antea, txarola eta animali estanpatuak udazkeneko koloreekin na-
hasiko dira: granatea, gorri ilunska, marroia, beltza eta metalikoe-
kin. Apaingarri metalikoak nagusituko dira, urre kolorekoak gehien-
bat. Boho estiloa ere nabarituko da, fleko ugarietan.

GIZONEZKOei dagokienez arrosa eta berde argia bezalako tonu leu-
nak topatuko ditugu, baita kolore neutroagoak ere. Zola deportiboak
dituztenak eta bota zabal eta altuak eramango dira gehienbat. Oro-
korrean kasual estiloaren aldeko apustua egin dute diseinatzaileek,
janzkera urbanoa osatuz, dotorezia eta kirol estiloa nahasita.

Kaleko arropen bildumez gain, barneko arropa bildumak ere ezagu-
tzeko garaia da. Marka desberdinek barneko arropa, lo egiteko arro-
pa eta etxean ibiltzeko arropa atera dituzte. Lentzerian apainga-
rriak nabarmenduko dira, kontrasteen sentsualitatea, ehunen
feminitatea eta leuntasuna.

Lentzeria sexiena parpail eta tul beltzez beteta dator. Zuria
eta beltza konbinatzen dutenak edo lila eta korala bezalako
pastel tonuak dituztenak ere eramanen dira.

Lore estanpatuak dituzten klein urdin koloreko pijamak eta
etxean ibiltzeko jantziak ere azpimarratu behar dira.
Kamisoiek V formako eskotea eta parpailak izanen
dituzte eta itsas urdin eta txikle kolorekoak ikusiko
dira batez ere.
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Salgai-
hondarren feria
eginen da
asteburu
osoan,
longboard
txapelketa,
ateraldiak…

TTIPI-TTAPA
Urriaren 10etik 12ra

hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte Ibardinen,
KontrabandistenBesta
deitudutenekimenaren
harira.

Ekitaldiak urriaren
10ean hasiko dira, or-
tziralean,18:00etatikai-
tzinera Longboard es-
kola eskainiko baita ki-
roldegiaren parean.

Urriaren 11 eta 12ko
ekitaldiak, berriz, Ibar-
dinen eginen dira. La-
runbat eta igandean,
egun osoz bentek an-
tolatutako salgai-hon-
darrenferiaeta jokupar-
kea (haurrendako ani-
mazioaketa jokoak, ibi-
laldiak pottoka gaine-
an) izanen dira. Larun-
batean 09:30ean II.Mi-
ni Downhill free ride
longboard txapelketa
hasiko da eta patinete-
tan jaitsierak izanen di-

ra egun osoan. 11:00-
etatik 17:00etara kon-
trabandistenaperitiboa
etamenuaeskainikodi-
rabentetanetaBaztan-
go gaitariek, Berako
dantzariek eta Berako
trikitilariek ikuskizunak
eskainikodituzte.17:00-
etan txapelketaren fina-
lak eta sari banaketa
eginen dira eta 21:00-
etan Djak izanen dira
Beran,GoatLongboard
eta Ibardinekantolatua.

Igandean,10:00etan
familiendako ibilaldikul-
turala abiatuko da Eli-
zalde Bentako aparka-
lekut ik . 10:00eta ik
18:00etara Kontraban-
disten Igoera desafioa
eginen da eta sari ba-
naketa. 11:00etatik
17:00etara Kontraban-
disten aperitiboa eta
menua eskainiko da,
Los Incansables txa-
rangaetaUrruñakoPri-
madera abesbatzare-
kin. 18:00etan,Medite-
rraneoan barna itsas-
bidaia bat zozketatuko
dute.

Bertsoa eta musika
urri hasieran

Ohikoa denez, urria
kulturekitaldizongihor-
nitua dator aurten ere.
Urriaren 4an, larunba-

ta, 19:30ean Garai hu-
ra gara ikuskizuna es-
kainikoduteKulturEtxe-
an Andoni Egaña ber-
tsolariak eta Xabier Li-
zaso piano-jotzaileak.

Urriaren12an,berriz,
Bide Ertzean taldeak
kontzertuaeskainikodu
19:00etan Kultur Etxe-
an.

EuskaraBatzordeak
NafarroakoAntzokiSa-
rearen laguntzaz anto-
latutako ekitaldi haue-
tara sartzeko seina eu-
ro ordaindu beharko
dira.

Bertso afaria
Enaitzen alde

Ikasturte berrian ere
Enaitzen aldeko ekin-
tzekinhasiakdira.Urria-
ren11n,21:00etanber-
tso afaria izanendaZu-
biondoostatuan.Amets
Arzallus eta Iker Zubel-

dia ariko dira kantari.
Afarirako txartelak Zu-
biondon bertan eta Pu-
rienea prentsadendan,
Lesakako okindegian,
Etxalarko plazako den-
dan, IgantzikoBi-biden,
Arantzako Pabloenean
eta Iturengo Herriko
Ostatuandaude salgai.

Julio Caro Barojaz
hondar solasaldiak

JulioCaroBarojaren
mendeurrenarenbaitan,
hitzaldi zikloko hondar
solasaldiak eginen dira
Beralandetan. Urriaren
3an, Barojatarren sor-
ginak solasaldia eskai-
niko dute Koro Irazoki
eta Juainas Paulek.
Urriaren 10ean, azke-
nik,Bizipenak:JulioCa-
ro Barojaz solasean
izenburupean, hainbat
herritarren testigantzak
adituko dira.

BERA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 10, 11 ETA 12AN

Kontrabandisten
Besta antolatu
dute bigarren
urtez Ibardinen

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ertz jaialdian musika berezia
Hamabosgarren urtez, bertze musiken jaialdia egin da. Kontzertu bereziekin
batera, umeek asmatutako eta birziklatutako musika-tresnekin jotzeko aukera
izan zuten Maushaus tailerrean eta umeek beraiek lore eta hostoekin presta-
tutako diapositibak proiektatu zituen Asier Gogortzak.

HISTORIA

128 bunker
dokumentatu
dituzte herrian
TTIPI-TTAPA
Historiazaleak biltzen
dituen Bidasoa Iker-
keta Zentroak Beran
Espainiako Gerraren
ondotik eraikitako
bunkerren inguruko
dokumentazio lana
bukatu berri du, bi ur-
teren ondotik. Lehen-
dik, lan horren zati bat
beraien blogean argi-
taratu zuten eta orain
bideoa egin dute. Lan
honekin,Frankismoa-
ren mandoak bezala
ezagutu ziren preso
errepublikarrei ome-
naldiaeskaininahi izan
diete.
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LESAKA

KULTURA � URRIAREN 31RA ARTE AURKEZ DAITEZKE

Argazki
lehiaketa
antolatu du
aurten ere
Beti Gaztek
Azaroaren 8tik
30era
erakusketa
eginen da
aurkeztutako
lanekin

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteak

argazki lehiaketa anto-
latu du aurten ere. Ho-
nela, nahi duten afizio-
natu guziek har deza-
kete parte eta lanak ur-
riaren 31 baino lehen
aurkeztu beharko dira
BetiGazten,ohikoaden
sistema erabiliz.

Argazkiengaia librea
izanen da. Paperean
egindako argazkiekin
batera, CD bat bidaliko
da, aurkezturiko ar-
gazkiak edukiko ditue-
na, JPEG formatoan,
300 pppko guttieneko
bereizmenarekin. Egile
bakoitzak gehienez hi-
ru argazki aurkezten
ahal ditu eta berak era-
bakiko du argazkiaren
neurria, nahizetahorie-
tako bakoitzak gehie-
nez 30x40 cm.ko kar-
tulinean jarritaegonbe-
harko duen.

Lau sari emanen di-
tu Beti Gaztek. Lehen-
biziko saria, 350 euro
eta trofeoa izanen da
eta bigarrena 250 euro
eta trofeoa.Herrikoegi-
leen artean argazkirik
onenari200euroetatro-
feoa emanen zaio eta
200euroeta trofeoa iza-
nen da kirol argazkirik
onenarentzat.

Azaroaren 8an ema-
nen du erabakia epai-

mahaiak eta azaroaren
8tik 30era, erakusketa
izanendaBetiGazteel-
kartearen egoitzan.

ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Bittiriko bestak giro ederrean joan dira
Giro ederrean joan dira Bittiriko bestak. Txupinazoaren aitzinetik irakurketa
saioa izan zen eta patata tortilla txapelketa. Erraldoi eta buruhandien konpar-
tsa ibili zen karrikaz karrika eta herri kirol desafio polita eskaini zuten
600 bat kiloko belar-bolari hirukoteka tiraka. Mariatxiak aditzeko auke-
ra ere izan zen. Hondar egunean, haurrentzako ekitaldiak izan ziren.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Haurraren Eguna arrakastatsua
Irain eskolako eta Tantirumairu ikastolako guraso
elkarteekantolatutakoHaurrarenEgunaospatuzu-
ten irailaren 20an. Goizean herri kirolak izan ziren
plazan: koxkor biltzea, txingak, harri jasotzea, kon-
trabandisten lasterketa, zaku lasterketa eta soka-
tiran aritu ziren Haur eta Lehen Hezkuntzako nes-
ka-mutikoak. Sariak ere banatu ziren. Arratsalde-
an Harriondoan ekitaldi ezberdinak izan ziren.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

240 txirrindulari Mendi Bizikleta ibilaldian
Beti Gaztek antolatutako mendi bizikleta ibilaldia
burutu zen irailaren 21ean. Denetara 240 txirrindu-
lari bildu ziren, 160 ibilbide luzean eta 80 laburra-
goan, eguraldi bikaina lagun zutela. Inolako istri-
purikgabeeginzenprobarenbukaeran,urterourte-
ro antolaketan lagundu duen eta aurten istripu lar-
ria izanduenJosebaLasaren izeneanmaillotazozke-
tatu zen eta Jabier Zubieta suertatu zen saridun.

Ba al zenekien
Iaz Kontxako Bandera irabazi ondotik, aurten
San Miguel Liga irabazi duela Agoitz Irazoki
herritarrak Hondarribiako arraun taldearekin

?
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Etxalarrera
etortzeko besta
busa izanen da
Bortzirietan

Irune eta Itsaso
Bertze urte batez ez

da aspertzeko astirik
izanenGazte Egunean.
Urriaren 11rako egita-
rau zabala prestatu du-
teetabestabusaere iza-
nendaBortzirietatik, jo-
an-etorrikoordutegi za-
balarekin.
• 10:00 gosaria izanen
da Anttonion.

• 11:30 paella txapel-
keta. (3 laguneko tal-
deak zozketa bidez
eginendiraetaosaga-
iak libreak).

• 14:00 bazkaria fron-
toian (txapelketanpar-
te hartzen dutenek 5
euro;bertzeek8euro).

•17:00etangazte joku-
ak.

•20:00etan trikipoteoa.
• 21:30ean bokatada.

• 22:30ean kontzertu-
ak: Kalera, En Tol Sar-
miento, Ingoaldeueta
DJ Mattin Maia.
Gosari,paella txapel-

keta eta bazkar ian
apuntatzekoazkenegu-
naurriaren3a izanenda
ElutsaedoHerrikoosa-
tuan.

Iarmendiko uso
postuen enkantea

Usategietakopostu-
en enkantean, irailaren
6an, 21 postutik 2 hu-
tsikgeldituziren (17.eta
18.). Legeak agintzen
duen sesta prozedura
pasatuta bigarren su-
basta egin zen irailaren
16anhutsikgelditutako
bipostuekin,baina inork
ez zituen hartu. Egun
horretanudalakeginda-
ko ezohiko batzarrean
erabaki zen hutsik gel-
ditutako postuak hartu
daitezkeela eskaintza
zuzenaeginez,hasiera-
ko prezioan.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 11N

Gazte Eguna
ospatuko da
hirugarren urtez

ETXALAR

ARGAZKIAK: LAURA ELIZAGOIEN

Lizarietako tradizioaren besta
Irailaren21ean,eguraldia lagun,hirugarrenaldizUsategietakoTradizioarenbes-
ta ospatu zen Lizaietako zelaian, Etxalar eta Sarako Udalek antolaturik. Goize-
an, Sara eta Etxalarko dozena bat artisauk bere postuak jarri zituzten eta Piri-
nioetako 10 sarezko usategien informazioa biltzen duen "Usoak Sarean" era-
kusketa ere ikusgai egon zen, Sarako Ondarea elkartearen eskutik, Etxalarko
usategietako ikusentzunezkoarekin batera. Bertzetik, hostoz egindako Pheui-
llus pertsonaia bereziak ezagutzekooinezko ibilaldia atera zen. SarakoSaranga
musika taldeak animatu zuen goiza. Sarako auzapezak eta Etxalarko alkateak,
urteroko hitzarmena berrestu zuten, Etxalarko usategietan sareekin lanean ari-
tzeko Sarako lurrak erabiltzeko akordioaren baldintzak sinatuz. Ondotik, Usa-
tegietako makila (paleta edo karrotea) botatze txapelketa egin zuten bi herrie-
tako usazaleek, Lizaietako abatatik. Aurtengoan, makila urrunen bota zuena,
SarakoCalvetgaztea izanzen (Karrotea80metrotarabotaz). Taldekaeresarata-
rrak gailendu ziren. Etxalar eta Sarako dantzariek ere ikuskizun ederra eskaini
zuten. 14:30ak aldera bazkaria egin zuten 320 lagun inguruk eta bestarako
espreski egindako painuluak ere banatu ziren. Besta ilunabarra arte luzatu zen
eta konten agertu dira antolatzaileak.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Giro ederrean joan dira Urritzokietako bestak
Hiru egunetan ospatu dituzte bestak Urritzokieta auzokoek. Eguraldi ederra la-
gun, jende aunitzek parte hartu zuen ekitaldietan eta gustora gelditu dira au-
zotarrak hurrengo urteko besten esperoan.

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI
Larraburua elkarteak antolatuta sendabelarrei buruzko
hitzaldia eman zuen Intxixu herri kultur lantaldeko Xabik.



Elusta inguruan
egin da lehen
aldiz, zortzi
artzain eta
zakurrekin

TTIPI-TTAPA
XXXIV. aldiz Artzain

Zakur Txapelketa egin
zen irailaren21ean.Aur-
ten, gainera, leku be-
rrian egin zen, Elustan
etaMeakaunditik herri-
gunera ekarriz, jende
gehiago bildu zen.

Guztien artean, He-
letako Juan Mihura na-
gusitu zen, Gringo za-
kurrarekin (223 puntu).
MikelAizpurua izanzen
bigarren, Xuker zaku-
rrarekin (220 puntu) eta
Amaiurko Felix Irigoien
hirugarren gelditu zen,
Perla zakurrarekin (209
puntu).

Ondotik sailkatu zi-
ren Mikel Garaiar Luki-
rekin,PelloSegurolaAr-
girekin, Joxe Mari Isti-
lart Lagunekin, Jorge
OteizaoronoztarraAra-
kilekinetaAitorTatoAr-
girekin.

Sa r i banake tan ,
Lourdes Ibarluzea eta
Imanol Retegi, alkate
eta zinegotzia, Amets
IndaBertizkoPartzuer-

go Turistikoaren or-
dezkari eta Mari Joxe
Iparragirre Hiruak Bat
LandetxeElkartekopre-
sidentea izan ziren.

XI. GAZTA LEHIAKETA
Artzain Zakur lehia-

ketaz gain, besten ai-
tzineko asteburua eki-
taldiz betea joan zen.
Igande eguerdian, XI.
Gazta Lehiaketa egin
zen. Hamar gazta aur-
keztu ziren eta horien
artean, Antsoneberriko
Enkarnita Etxeberriak
aurkeztutakoak lortuzu-
en lehensaria.Bigarren
saria Argarategaraiko
Elena Retegik eskuratu
zuenetahirugarrenaAr-
garatebereko Mari Jo-

se Lizardik.
Artzain Zakur Txa-

pelketarenondotik,be-
rriz, kankailuak eta bu-
ruhandiakLesakako tri-
kitixa taldearekin bate-
ra ibili ziren, eta gero,
gazta eta opil dastake-
tanereberaienmusika-
rekin alaitu zuten giroa.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � BESTEN AITZINEKO ASTEBURUA

Juan Mihura eta
‘Gringo’ nagusi
Artzain Zakur
Txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian Gazta
Lehiaketako hiru sarituak,
eta beheko argazkian Juan

Mihura Artzain Zakur
Txapelketako irabazlea,

Gringo bere zakurrarekin.
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ARANTZA

Mendi
lasterketa proba
gogorrean 199
korrikalarik
parte hartu
dute

Nerea ALTZURI
Oraingoan podiuma

zanpatu du. Mikel Alzu-
ri Apezetxeak joan den
irailaren21eanSakanal-
dean hirugarren postua
lortu zuen mendi laster-
ketan. AralarMendi klu-
bak antolaturiko Arakil-
Beriain Seigarren Km
Bertikala00:44:42anegi-
tea lortu zuen. Eguraldi
zoragarria lagun, ia 200
korrikalarik parte hartu
zutenproban.Saio ikus-
garri bezain gogorra da,
bortz kilometro krono-
metratuak, 1.023 me-
troko desnibela eta ika-
ragarr izko maldak,
%70koak tartean. Giro
izugarria izan omen zen
herrietan nola mendi in-
guruetan parte hartzai-
leak animatzen. Nafa-
rroako mendi lasterke-
tenkoparakobaliagarria
zenprobahau.Joanden

apirilean Mikelek egin-
dakoprobenberrietazer
lasterkaldiaurrikustenzi-
tuenadierazigenizuen…
Urte osoan ez da geldi-
tu eta honako hau ere,
bere lan eta esfortzua-
rensari haundia izanda.
Zorionak Mikel!

Zahar Txokotik
Dakizuenbezala,Za-

harTxokoketxez-etxeko
bazkari zerbitzua eska-
intzen du. Zerbitzu ho-
rrenerabiltzaileaklaueu-
ro ordaintzen du bazka-
riko eta Zahar Txokok
euroerdiko laguntza jar-
tzen du bazkari bakoi-
tzeko. Urtean zehar es-
kaintzendenbazkariko-
purua kontuan hartuz,
ZaharTxokokbimilaeu-
ro jartzen ditu. Aurten,
zerbitzu honek La Cai-
xaren 2.000 euroko di-
ru-laguntza jaso du.

Adriatikoan barna
oporraldia

Urteroko bidaiari tal-
deak oporraldia antola-
tu du. Heldu den uda-
berrian izan arren, ai-
tzinetikprestaketalanak
egiteaezinbertzekoada.

Ekainaren 14tik 21era,
Adriatiko Itsasoan bar-
nakruzeroaeginendute.

Ekainaren 14an, au-
tobusean Madrilgo Ba-
rajas aireportura joanen
dira.Handikhegazkinez
Venecia izanendutehel-
muga. Adriatikoko kru-
zeroaren ibilbideari da-
gokionez, Venecia, Bari
(Italia), Katakolon, San-
torini, El Pireo eta Corfù
(Grezia), Kotor (Monte-
negro) eta Venecia.

Bidaiaren prezioari
dagokionez,barrukoge-
laedokamaroteahartuz
gero,1.350euroetakan-
pokaldekoa nahi bada,
1.456euro.Gehienezere
54 bidaiarik izen eman
dezakete. Izen-ematea
urriaren15arteegindai-
tekeCaixan,betikokon-
tuan 300 euro aitzinera-
tuz.Kanpokoaldekoge-

la aukeratzen dutenek,
prezioosagarriaaldibe-
rean ordaindu beharko
dute. Edozein zalantza
argitzeko, 948 634030
telefonora dei daiteke
(Martin Legarra).

Bidaiaren inguruan
solasteko,heldudenur-
teko maiatzaren 31n
18:00etan bilera izanen
da Zahar Txokon.

KIROLA � IRAILAREN 21EAN

Uharte Arakil-Beriain KM
Bertikalean 3. Mikel Alzuri

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Alzuri, podiumaren hirugarren koxkan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txirrindulariak Katalunia aldean
Batzuentzat lehendabiziko aldia… bertzeentzat urteetako esperientzia… Irai-
laren hasiera ailegatu orduko, bizikleta hartu eta kilometro mordoxka egiten di-
tuzte zaletu aunitzek. Aurten, Xabi Leiza, Zugarramurdi eta Iturria, Imanol Lu-
kanbio eta Mitxelena; Jon Aguilera, Dani Iparragirre eta Jaime Iturriak Llanca-
tik Vielhara 520 kilometro egin dituzte. Transpirenaika osatu dute, 2012an Viel-
ha-Arantza, 500 kilometroko ibilbidea egina baitute batzuek. Hori sasoia!!
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GIZARTEA

URROZ

Hiru puntuko
lurrikara
izan da

Joseba URROTZ
Irailaren17an,segu-
raski lurrikarabatna-
baritu izanen zenu-
tenaunitzekgure in-
guruan. IGN Espai-
niakoGeografia Ins-
titutuaren arabera,
epizentroa Urrozko
dermioan izan zen,
nahiz eta koordena-
tuak begiratuz gero,
puntu hori Oizko lu-
rretanegon.Ulertze-
komoduan,Leurtza-
ko urtegitik Oizko
mendienmugaalde-
ra.EuskalHerrian lu-
rrikarak pilatzen di-
renhainbat lerroda-
go, failak alegia, eta
haietakobatdaLiza-
rra-Elizondodeitzen
dena; kontua da, bi
herri horien arteko
lerroan dagoela az-
ken lurrikara honen
epizentroa. 3,1eko
indarra izanzuen,eta
3 kilometroko sako-
neran,ezda larritze-
ko modukoa baina
bai indar dezente-
koa. Azken boladan
Nafarroako lerroho-
nek aktibitate haun-
dixamarraomendu.
Baina ez ahal da ge-
hiegi zakartuko.

Lana
auzolanean
eginen dute eta
interesatuen
datuak urriaren
3ra arte
bilduko dituzte

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako hizke-

raren ezaugarriak bil-
tzen eta aztertzen hasi
nahi du Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
teak. Adierazi dutenez,
hasierabateanezauga-
rrihoriekbilduetaazter-
tzeko asmoa dute, eta
ondotik erabakiko dute
egindako lana nola ar-
gitaratu eta ezagutzera
eman.

Lan hori auzolanean
eginen dutela jakinara-
ziduteMankomunitate-
tiketahala,horretanari-
tzeko prest direnen ze-
rrenda osatu nahi dute.
«Izan daitezke filologo-
ak, euskara irakasleak
edota bertzerik gabe
horrelako gaiak gustu-
koak dituzten herrita-
rrak», diote Euskara

Mankomunitatekoek.
Norbaitek lan horre-

tanaritzeko interesaeta
gogoa izaten ahal duen
jendea ezagutuz gero,

Mankomunitatera jode-
zake eta haien berri
eman, izena, telefonoa
eta e-posta utziz. Da-
tuak telefonoz (948

634125) edo e-postara
idatzita (euskara@bor
tziriak.org) emandaitez-
ke, urriaren3abaino le-
hen.

BORTZIRIAK � EUSKARA MANKOMUNITATEAREN DEIA

Bortzirietako hizkera aztertzeko
boluntarioak behar dira

Bai Euskarari ziurtagiria dutenentzako
diru-laguntza deialdia egin dute

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak 2014an Bai Euskarari Ziurtagiria
eskuratu edota konpromisoak berritu dituzten eragileentzako diru-lagun-
tza deialdia onartu du. Diru-laguntza eskuratu ahal izateko beharrezkoa
da aurten Bai Euskarari Ziurtagiria eskuratu izatea edo, lehenagotik iza-
nez gero, konpromisoak berritu izatea. Interesatuek azaroaren 21a baino
lehen aurkeztu beharko dute dokumentazioa, EuskaraMankomunitatean.
Zehazki, eskaera orria behar bezala beteta eta Mankomunitateak eman-
dako ereduaren arabera, IFZ txartelaren fotokopia eta Bai Euskarari El-
karteari ordaindutako fakturaren fotokopia (2014koa) eta ordainagiriaren
fotokopia aurkeztu beharko dituzte. Aipatutako epea bukatutakoan, Man-
komunitateak jasotako eskaerek baldintza guztiak betetzen dituzten be-
giratuko du, eta horren arabera diru-laguntzak banatzea ebatziko du. Bal-
dintzak betetzen dituen eskatzaile bakoitzak jasoko duen diru-laguntza
42,50 eurokoa izanen da, hau da, Bai Euskarari Elkarteak ziurtagiriaren-
gatik ezarria duen oinarrizko prezioaren % 50. Deialdiaren oinarriak Man-
komunitatearen web orrian begira daitezke, www.bortziriak.org atarian.



26 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 623 zk.

2014.10.02

Maider PETRIRENA
Irailaren 21ean akitu

zen Arraunean San Mi-
gel Liga eta Hondarri-
biako taldea izan zen
txapelduna.Nolaez, tal-
dekideen artetik aipa-
menbereziaeginendio-
gu Iker Mariezkurrena
herritarrari. Argazkian
ikus daiteke zeinen po-
zikhartuzuten irabazita-
ko kopa. Zorionak guz-
tioi eta bereziki Ikerri.

Kirol kontuekin se-
gituz, irailaren 21ean
EnekoetaKoldoHerre-
ra anaiek Rural Kutxak
antolatutako azken ka-
rrera izan zuten Arazu-
rin. Koldo bertze lagun
batekin bizkarretik har-
tua lehen postuan hel-
mugaratu zen. Enekori,

berriz,3.postuanzihoa-
la gurpila zulatu eta
azkenean 4. postuan
bukatu zuen bai karre-
ra baita sailkapen oro-
korraere. Irailaren28an
DiariodeNavarrakanto-
latutako lehen karrera
Logroñon izan dute.

KIROLA � HERRIKO ARRAUNLARIA

Arraun Ligako
txapeldun izan
da Iker
Mariezkurrena
Hondarribiarekin

SUNBILLA

ARGAZKIA: LEIRE HUALDE

Lehen aldiz eskolan
Lehen aldiz eskolan hasi diren neska-mutikoak ageri dira, Leire Hualde irakas-
learekin. Goian eta ezkerretik hasita, Yuliana, Argia, Aimar, Saioa eta Sara. Be-
heitian, berriz, Leire irakaslea, Hegoa, Iker, June eta Nahia

UTZITAKO ARGAZKIA

Iker Mariezkurrena eta Agoitz Irazoki lesakarra, trofeoarekin.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Atxuriara
Irailaren 14an Ulibeltzak Mendi Taldeak Atxuriara irteera egin zuen. Kuadrilla
elkartu eta ongi pasatzeko aukera izan zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eneko Herrera, Arazuriko lasterketan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Dantza taldearen ateraldiak
Herrikodantzariekhainbat irteeraegindituzteudan.
Azkenak Arraioz (argazkian) eta Elbetera izan dira.
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‘Ocho apellidos
vascos’ filma
ikusgai izanen
da zineman

Marga ERDOZAIN
Los Muppets eta

Ocho apellidos vascos
filmekemanendioteaur-
ten zinemaldiari hasiera
urriaren12an.Laugarren
ikasturtea da Erreka eta
Mendaur guraso elkar-
teekherrikokulturaribul-
tzadatxoa eman nahian
zine emanaldiak antola-
tzendutela.Denboraldia
aurreratu dute aurten
(azaroan hasten baitzi-
ren) eta Aste Santuan
akitzekoasmoadute.Be-
raz,iaseihilabetezhama-
bortzero bi pelikula,
16:30ean eta 18:30ean
pantailaratukodira. Oso-
tara 24 edo 26 pelikula
ikusteko aukera izanen
daeurobatentruke.Eki-
men hau aurrera atera
ahal izateko Burrunbak
utzitako ekipo teknikoa
erabiltzen da, publizita-
tea eta kartelaDonezte-
barrakMerkatarietaZer-
bitzuElkartearendiru-la-
guntzari esker egiten da
eta Udalak egoitza era-
biltzea baimentzen du.
Horretaz gain eta batez
ere,hainbatgurasoenin-
plikazioa ezinbertzekoa
da emanaldi hauek bu-
rutu ahal izateko: txan-
dak,bilerak,zinearetoa-
rengarbiketa…Lortuta-
ko dirua, beste urtetan
egindenbezala (proiek-
toreberria,elikagaiban-
kua, Enaitzen aldeko
kanpaina…), ekipo tek-
nikoanhobekuntzakegi-
tekoeta hainbat ekimen

solidario edo aisialdiko
ekitaldiak antolatzeko
erabiliko da.

Mus txapelketa
El Cafe ostatuan

Duela hamarkada
batzukhalakoarrakasta
izaten zuena berresku-
ratu nahizik urriaren 11n
mus txapelketa antola-
tu dute El Café ostatu-
an. 600 euroko sari po-
toloaizanendairabazlea-
rentzako, baina parte-
hartzaileguziekafariado-
an izanen dute eta gero
besta DJarekin. Izen
ematea 10 euro
ordaindubehar-
ko da.

KULTURA � LAUGARREN DENBORALDIA

Zine sasoia
urriaren 12an
hasiko da

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Olazar txapeldun, San Miguel eta Ezkurra II azpitxapeldun
Irailaren 21ean jokatu zen Zubirin Nafarroako bederatzigarren erremonte txa-
pelketa-Magna Sari Nagusiko finala. Partida bikainaren ondotik Etxeberria IV
eta Patxi Olazarrek 36-40 irabazi zieten Ezkurra II eta Julen San Migueli.

Ba al
zenekien
Eskozianbizidendo-
neztebar batek irai-
laren 18an ospatu
zen erreferendume-
anbozkatuduelaeta
bere testigantzak
ederki ailegatu zaiz-
kugula hainbat ko-
munikabidei esker.
Hihaizhi, Imanol,en-
baxadore mundiala!

?
M. ERDOZAIN

Malerrekako Mankomunitateko
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak gura-
so eskolamartxanparatzeko asmoa
du, guraso izatearen esperientziak
dakarrren aspektu nagusien inguru-
an hausnartzeko eta seme-alaben
hezkuntzan lagungarriakdirengaita-
sunak eskuratzeko aukera sortuz.
Lehendabizikoaldiadahorrelakoes-
kola Malerrekan izateko aukera ba-
dagoela.Eskolahaugoizez,10:00eta-
tik 12:00etara eta 17:00etatik 19:00-
etara antolatuko da eta data haue-
tan: urriaren 15 eta 29an, azaroaren
12 eta 26an eta abenduaren 10ean.
Topaketak Malerrekako Mankomu-
nitateaneginendiraetaMirentxuGoi-
netxe, terapeuta eta gizarte langile-
ak zuzenduko ditu. Eskola honetan

parte hartu ahal izateko 948 451746
telefonoradeitubeharda edossbdo-
neztebe@malerreka.infolocal.orghel-
bidera idatzi. 10 orduko jarduera ho-
nen truke 15 euro ordaindubehar di-
tuzte, epea urriaren 8an akituko da.

Eskola honen helburuak honako
hauek lirateke: amatasuna eta aita-
tasunaulertu;heziketaestilodesber-
dinen inguruan hausnartu; gure se-
me-alabekiko harremanak hobe-
tzeko tresnak eskuratu; adin bakoi-
tzarenbilakaerapsikologikoaezagu-
tu… Eskola horretan landuko diren
edukinak, berriz, abiapuntu hauek
izanen dituzte: guraso izatea erron-
ka eta ardurarik garrantzitsuenetari-
koa dela ohartaraztea; seme-alaben
arteko harremana nola eraiki: maita-
suna, komunikazioa, segurtasuna…

APUNTATZEKO EPEA URRIAREN 8AN AKITUKO DA

Malerrekako Guraso Eskola antolatu da
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Bazkarirako
txartelak
hilaren 3rako
hartu behar
dira

Fermin ETXEKOLONEA
Herriko gazteek an-

tolatutako Euskararen
Egunak bi egun hartu-
ko ditu aurten ere, urri-
aren 10 eta 11. Base-
rritarrez jantzita etor-
tzera ere animatu dute.

OSTIRALA, URRIAK 10
• 18:30ean Pintxo le-
hiaketa Errandonea
ostatuan.

• 20:00etan hitzaldia
herriko estalpean:

AgoteakZubietanere!
• 22:00etan Mus txa-
pelketa Errandonea
ostatuan.

• 23:00etan kontzertua
Guajiroen eskutik.

LARUNBATA, URRIAK 11
EUSKARAREN EGUNA
• 10:00etan hasita,arti-
sauakegongodirapla-
za inguruan.Gaztaeta
urdaiazpikoaren pos-
tua ere jarriko da, jen-
deak pisua asmatze-
ko apostua egin de-
zan.

• 10:00etan zaldi itzu-
lia.

• 10:30ean trikitilarien
itzulia herrian barna.

• 11:00etan joaldunak.
•12:30eanherri kirolak.

• 14:00etan bertso
bazkaria Agin Laburu
eta Jexux Mari Irazu-
rekin. Ondotik herria-
ri buelta. Bazkarirako
bi menu izanen dira,
haurrentzatetaheldu-
entzat.TxartelakSan-
txo okindegian eta
Errandonea ostatuan
hartzeko epea urria-
ren 3an akituko da.
Helduek 25 euro eta
haurrek 12,5 euro or-
daindu beharko dute.
Jendeak erne egon
beharko du, catering

zerbitzuadenez,egun
horretatik aitzinera ez
baita txartelik izanen.

• 17:00etan haur joko-
ak.

• 19:30ean Muxikoak.
• 20:00etan gazta eta
urdaiazpikoaren zoz-
keta.

• 20:30ean Eñaut Elo-
rrieta plazan.

• 00:00etan ESTU&
LARRI plazan eta on-
dotikgaupasaOHAR-
KABE taldearekin.
Kontzertuetakosarre-
ra: borondatea!

ZUBIETA

OSPAKIZUNA � URRIAREN 11N

Eñaut Elorrieta
ariko da kantari
Euskararen
Egunean

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urdaiazpiko eta gaztaren pisua asmatzeko apostuak ikusmina piztuko du aurten ere.

Ehiztariak ere
sasoia
prestatzen
dabiltza
buru-belarri

Mattin LARRALDE
Aurten lau haur be-

rri hasi diraDoneztebe-

ko eskolan: Aimar, Sa-
ra, JokinetaElaia.Gus-
tora pasa dezatela.

Ehiztariak
Tenorehonetan,mu-

g i t zen has iak d i ra
ehiztariak, mendia gar-
bitzen edo puestoak
egitenedoberritzen,ur-
terobezalaurriruapres-

tatzen. Usoak ez daki-
gu pasatuko diren, bai-
nagosaribatzukbehin-
tzat eroriko dira ziur.

Malerreka kantuz
Urriaren 4an herrian

eginen da Malerreka
Kantuz.Plazan12:00e-
tanbilduetaherria kan-
tuz zeharkatuko dute.

ELGORRIAGA

GIZARTEA � LEHEN ALDIZ DOAZ ESKOLARA

Herriko lau haur hasi dira
aurten Doneztebeko eskolan

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Herriko mendi inguruetara hurbilduko dira ehiztariak.

URRIAREN 10EAN

Herriko Ostatua
berriz zabalik
F. ETXEKOLONEA
Udalakenkanteanate-
raondotik,HerrikoOs-
tatua berriz irekitzeko
asmoa dute Txelo Un-
sainetaAngelitaOtxan-
dorenak. Hiru urterako
hartu dute eta ea zor-
tea duten. Euskararen
Eguneko ostiralean
irekitzekoasmoadute.
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Euskal
Herrikoan
finaleko atean
gelditu da

Arkaitz MINDEGIA
Nafarroako Lehen

Mailako Aizkolari Txa-
pelketako finalean iza-
nenduguAnderErasun.
Uharten irailaren 21ean
jokatu zen kanporaketa
etalaugarrengeldituzen.
Honela, Etxarri-Arana-
tzen igande honetan,
urriak 5, jokatukoden fi-
nalerakotxartelalortuzu-
en.NahizetaEuskalHe-
rriko Txapelketan kan-
poan gelditu den 20 se-
gundogatik,Nafarroako
txapelketako finalarekin
udari edourteari bukae-

ra ona ematen ari zaio,
udanhanetahementxa-
pelketa edo erakustaldi
guztietanmailaonaera-
kusten aritu baita.

Plater tiroketa
Hasidaehizadenbo-

raldiaetaehiztariakhor-
txe dabiltza han eta he-
men.Lehenagotik,hale-
re, punteria zorrozteko
Iturengobestetanegural-
diagatikatzeratuzenpla-
tertiroketatxapelketajo-
katu zuten irail hasieran.
Imanol Bazterrika geldi-
tu zen lehena, bigarren
IxidroBazterrikaetahiru-
garren Axier Apeztegia.

Jabier Sein
Lasterketen denbo-

raldiaakituduJabierSei-
nek. Bai Euskadiko txa-

pelketan eta bai Rural
Kutxan ere, bietan sail-
kapen orokorrean lider
gelditu da jubeniletan.

Sanmartinak
Aurtitzensanmartinen

usaia somatzen da, gu-
ttiago falta baita urtero-
kohitzordurako.Dagoe-
nekobileretanhasiakdi-

raetaeskertzekoadahe-
rritarren parte-hartzea.
Zuen agendetan apun-
tatzekoaurtengobestak
azaroaren7tik10eraiza-
nendira.Aurreragoema-
nendituguxehetasunak.

Ikastaroak
Hainbat ikastaro an-

tolatu dituzte herrian.

Zunba, adibidez, ortze-
gun ilunabarretan izaten
daetajoskintzakoaBlan-
kik ematen du. Informa-
zioa udaletxean dago.
Bertzalde, urrian hasiko
dira aurreko aleetan ai-
paturiko Kenpo kai eta
trikitixaetapanderoikas-
taroak.Hauetanoraindik
ere apuntatzen ahal da.

KIROLA � LEHEN MAILAKO TXAPELKETA

Nafarroako
txapelketa nagusiko
finalean ariko da
igandean Erasun

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Joaldunen Eguna umore eta giro onean
Joaldunen Eguneko ekitaldi guztiak ederki atera ziren, baita tartean izandako
sorpresak ere. Goiz-goiz hasi ziren joare soinuak somatzen. Ameztian barrena
ibili ziren herrira itzuli aitzinetik. Aizkolariak saio polita eskaini zuten eta ber-
tsolariak ere aritu ziren lanean. Segidan 180 lagun inguru bildu ziren bazkalt-
zeko. Arratsaldeko bertso eta musika soinuekin goizalderarte segitu zuten be-
sta giroan, tartean berriz ere joareak jarriz eta herriari buelta emanez. Anto-
latzaileek omenaldi ttiki bat ere egin zioten Jose Martin Bereau joaldun zaha-
rrari, hainbertze urtez joareak jarriz ibili baita joaldunen taldean. Aurreskua dan-
tzatu zioten eta bertsoarekin batera bere argazki bat oparitu zioten.
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Urriaren 4an
Beira taldeak
joko du
Sunbillako
Ariztigain
kanpinean eta
hilaren 11n
Imuntzo eta
Belokik
Elgorriagan

TTIPI-TTTAPA
Malerrekako Euska-

raZerbitzuak,Sunbilla-
ko, Elgorriagako, Bein-
tza-Laba iengo eta
Urrozko Udalek Male-
rrekakoKultur Ibilbidea
antolatudute.Kultur ibil-
bidehauantolatzenden
bigarren urtea izanen
da. Ibilbideak iaz izan
zuen arrakasta ikusita,
2014an berriz ere egi-
tarauerakargarribatan-
tolatu dute. Kultur Ibil-
bide hau 2014ko urrian

eginen da.
Urriaren 4an, larun-

bata19:30eanBeira tal-
dea izanen da Sunbi-
llako Ariztigain kanpi-
nean. Jon Martin ber-
tsolariaketa IgorArrua-
barrena gitarra joleak
osatzen dute Beira eta
musikatutako bertsoak
eskaintzendituzte.Aur-
ten 800 dukado Sunbi-
llako emakumezkoen
maratoiaren kantua
konposatu dute.

Urriaren 11n, Imun-
tzo eta Beloki ariko di-
ra 17:00etan Elgorria-
gan. Triktilari eta pan-
derojolearenemanaldi-
az gain, eguerdian
gaztagintzaerakusketa
ba t eg inen da e ta
14:00etan herri bazka-
ria egonen da.

Urriaren 18an, Mikel
Markez eta Erramun
Martikorenak kantaldia
eskainikoduteBeintza-
Laba i engo e l i zan
19:00etan hasita. Be-
launaldiezberdinetako-

akbadiraere, taulakba-
tudituMikelMarkezeta
Erramun Martikorena.
Oharkabean, hau da,
«elkarrekinkontzertuak
ematen hasiko gara»
erran gabe egin dute
bat, adierazi izan dute-
nez.

Urriaren25ean,azke-
nik, Kiki, Koko eta Mo-
ko pailazoak ariko dira
U r rozko f ron to i an
17:00etan.

MALERREKA KANTUZ
Udazkenarekin ba-

tera Malerreka Kantuz

abian jarri duberrizMa-
lerrekako Mankomuni-
tateak.Urriaren4an, la-
runbata, eguerdiko
12:00etanElgorriagako
karriketan barna ibiliko
dirakantuankantuzale-
ak. Saioa herriko pla-
zan hasiko da.

MALERREKA

KULTURA � URRIAN LAU EMANALDI

Malerrekako
Kultur Ibilbidea
ekitaldiz
gainezka dator

UTZITAKO ARGAZKIAK

Beira taldearekin abiatuko da Malerrekako Kultur Ibilbidea larunbatean Sunbillan. Urriaren
18an, Mikel Markez eta Erramun Martikorena kantuz ariko dira Beintza-Labaienen.
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KULTURA � ARKUPEAK ELKARTEAREN KURTSOAK

300 bazkide
baino gehiago
hasiko dira
ikastaro
ezberdinetan
Leitzan,
Goizuetan,
Donezteben,
Elizondon eta
Urdazubin
yoga eskainiko
da aurten ere

TTIPI-TTAPA
Arkupeak elkarteak

antolatutako hamabi
ikastaroetan izen ema-
tekoepea irailaren19an
akituzen.Horietakoba-
tzuetanNafarroakoGo-
bernuaren eta La Cai-
xaren babesa eta la-
guntza izanenda.Arku-
peak elkarteko 239
bazkidekemandute ize-
na ikastaroetan. Aipa-
tzekoa da informatika
ikastaroetan 47 lagun
apuntatu direla, 32me-
moria tailerrean, 29 Irri-
barrebatezesnatu ikas-
tarorako, beste horren-
beste argazkilaritzako-
an, 23 frantses ikasta-
roan, 19 Aktiba zaitez
ikastaroan, 18 eskulan
eta lorezaintza ikasta-
roan,17altzarienzahar-
berritzean… Gogoratu
behardahainbatbazki-
de Leitzan, Goizuetan,
Donezteben,Elizondon
eta Urdazubin eginen
denyoga ikastaroanere
hasiko direla. Denera,
300 bazkide baino ge-
hiago hasiko dira ikas-
taro ezberdinetan.

Bidaiak hara eta
hona

Irailaren 8 eta 9an,
Arkupeak elkarteko bi
bazkide talde Europa-
ko Inperioetakohirieta-
ra abiatu ziren, Praga,
Budapest eta Viena
ikusteko asmoarekin.
Toki asko zituzten bisi-
tatzekoetaegunaziztu-
an joaten zitzaien, bai-
na halere oso pozik
bueltatu ziren, bidaia
osoan izan zuten giro
ederrarekin.

Irailaren14an,berriz,
beste urte batez Lezo-
ko Santo Kristo besta-
ra hurbildu ziren 158
bazkide. Mezaren on-
dotik herri kirol saioa
ikusi ahal izan zuten,
harrijasotzaile eta aiz-
kolariekin.LezotikHon-
darribiarako bidea har-
tuzuten,Ardora jatetxe-
an bazkaltzeko eta on-
dotik, Joxe Angelen
akordeoiaren doinupe-
an dantzatu zuten.

Irailaren 29an, azke-
nik, 90 bazkide Beni-
dormera joan ziren, ha-
mabiegunezhangoten-
peratura goxo eta hon-
dartzetaz gozatzera.

Urriari dagokionez,
h i laren 16an ohiko
bazkideenbestaeginen
duArkupeak elkarteak,
85 urte bete dituztenei
eta 50 urte ezkondurik
egin duten bikoteei
omenaldiaeskainiz.Hau
idazterakoan467bazki-

dek emana dute izena
egun horretarako, bai-
na oraindik bada apun-
tatzeko denbora. Liza-
rra eta Lodosarako bi-
daiak ere hor daude.

Santiago Bidea
Santiago Bidea egiten
ari diren bi taldeak bu-

eltandira.Horietakoba-
tek,hamabibazkidebil-
tzen dituenak, ibilbide
guztia osatu zuen irai-
laren 27an. Hori ziurta-
tzen duen diploma ja-
so,santuabesarkatueta
ingurua bisitatu ondo-
tik, kontent bueltatu zi-
rennorberabereetxera.

Hamar laguneko beste
taldeari oraindik azken
etapak falta zaizkio, eta
heldu den urteko ma-
iatzean segitzeko as-
moa dute. Momentuz
Cruz de Ferroraino ai-
legatuzireneta irailaren
22an etorri ziren buel-
tan.

GIZARTEA

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goitik behera, Arkupeak elkarteko bazkideak Santiago Bidean; Europako hiri inperialetara
egindako bidaian eta Lezoko ateraldiaren ondotik, Hondarribian bazkaltzen.
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1678ko agiri
batean ageri da
lehenengoz
etxea

Fernando ETXEBERRIA
Denbora luzezegoe-

ra kaxkarrean egon da
Maingonea eta orain,
teilatua eta pareten za-
ti handi bat botatzea
erabaki dute herritik
kanpo bizi diren nagu-
siek, goiko argazkian
ageri denez.

Ezkurrako etxe, ba-
serri etabordenargazki
bilduma liburuan etxe
honen istoriaren labur-
penaagerida.Lehenal-
diz 1678ko urtarrilaren
9ko agiri batean ager-
tzen da, orduan herriak
zituen beste etxebizi-
tzekin batera. Berezko
izena Marijuangorena
zen eta Miguel Mique-
l a rena zen j abea .
1726an Maringorena
izenarekin ageri da eta
Juan Miquelarena da.
Urtebete lehenago,
arrosariokokofradiaren
sorrera zela eta, Main-
gonena izenarekin izen-
datzen dute eta kofra-

diako bazkide bat zen
nagusia. 1864-1865,
1895eta1913koagirie-
tan Maringonea izena-
rekin ageri da. Azkenik,
1924 eta 2008kopape-
retangaureguneko ize-
narekin ageri da: Ma-
ingonea.

Uso ehiza
Txantxangorri elkar-

teko bazkideek lokale-
an egindako batzarre-
an kontuak onartu zi-
tuzten eta bideen eta
usoehizapostuenego-
kitzapen lanak egitea
erabaki zuten. Orain

eguraldiak laguntzeaeta
usoakereguremendie-
tatik pasatzeko boron-
datea izateabakarrik fal-
ta da.

Egur loteak
Hasiera batean ba-

zirudien udazkena hasi
orduko egur loteak
etxeetanegonenzirela,
bainaezdaposible izan,
bideen egoera kaxka-
rra dela eta arazo han-
diak izan baitituzte zu-
haitzak behar den toki-
ra eramateko. Hau
idazterakoan, zati txiki
bat bakarrik eraman
ahal izan dute toki ego-
kira,handikgeroetxee-
tara eraman ahal izate-
ko.

GIZARTEA � EGOERA KAXKARREAN ZEGOELA ETA

Maingoneako teilatua eta
pareten zati handia bota dituzte

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Eskuinean Maingonearen lehengo irudia, eta ezkerrean oraingoa.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Ezkontza udaletxean
Irailaren 20an ezkondu ziren Iban Telletxea herritarra
eta Doneztebeko Sandra Telletxea, udaletxean Juli-
analkateakgidatutakoospakizunean.Ondotik,Hon-
darribiakoBekoErrota jatetxeanederki bazkaldu zu-
ten. Zorionak biei.

EUSKARA

Solaslaguna
egitasmoa
abiatuko da
aurten ere
TTIPI-TTAPA
Dagoeneko martxan
da ikasturte honetan
ere Solaslaguna egi-
tasmoa,euskarazhitz
egiteko ohitura dute-
nak eta mintzaprakti-
ka egin nahi duten
pertsonak biltzeko
doakoprograma. Tal-
de txikietan (normale-
an launaka edo bos-
naka),asteanbehineta
gutxienez ordu betez
bildu ohi dira.
Malerrekako, Bortzi-
rietako eta Baztango
Solaslaguna 2007an
sortu zen.
Solaslagunabezalako
programetan parte
hartzen dutenek eus-
kara maila hobetzeaz
gain, gehiagotan era-
biltzen dute eta ongi
pasatzendute.Jardu-
eraosagarriakereegi-
ten dituzte, hala nola
eskualdeko gainon-
tzeko solaslagun tal-
deekin irteerak, afari-
ak,kirol ekintzak,Min-
tza Eguna…
2013-14 ikasturtean,
Baztan, Bortziriak eta
Malerrekan 87 solas-
lagunek eman zuten
izenaeta17 taldeosa-
tu ziren. Horietatik
%95akprogramanse-
gituko du.
Izenematekoeperikez
da eta nahi denean
apunta daiteke. Infor-
mazio gehiago Solas-
lagunaren Txokoan
(solaslaguna@topagu-
nea.org, 610 920673
telefonoan),Bortziriak,
Malerreka eta Baz-
tango euskaltegietan,
baitaBortzirietakoEus-
kara Mankomunita-
tean eta Malerrekako
Mankomunitateko eta
Baztango Udaleko
Euskara Zerbitzuetan.

EZKURRA GIZARTEA
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LEITZA

Bezperan Jeiki
abesbatzak
kontzertu
didaktikoa
eskainiko du

JM BARRIOLA
Aurrera Elkarteko Ki-

deek egutegian gorriz
seinalatua izanen dute
urrihasiera.AurreraEgu-
naren zortzigarren edi-
zioan,beraiek izanendi-
relakoprotagonista egun
osoko pestan. Goizeko
09:00etanBTTtaldeare-
kin, bizikleta irteera egi-
nenduteestaziotikabia-
tuta. Ordu berean txis-
tulariek diana eskainiko
dute. 10:00etan Aurre-
rako Kirol Jokoen esku-
tik futbitopartida izanen
da plazan. 11:00etatik
aurrera berriz hitzordu
ugari tirolina, zaldi ibilal-
diak eta Aurrerako pilo-
tarien saioa plazan eta
Arkixkil futbol zelaian
etxeko taldea Berriozar
taldearenaurkaarikoda.

12:00etan Aurrerako
dantzariek saioa eskai-
n iko dute p lazan .
13:00etan Incansables
txarangarekin poteoan
ibili ondotik, karrapean
bazkaria. Bazkal ondo-
tikbazkideeningurutxoa
etasegidanEltxetxunjo-
koa. Gero, Incansables
Txarangaetaburuhaun-
diekin poteoan ibili eta
21:30ean luntxa eta
orkestra gizona arituko
da Aurrerako atarian.

JEIKI ABESBATZAREN
KONTZERTUA

Jeiki Leitzako abes-
batzak 40 urte darama-
tza kantuan eta ospa-
tzeko kontzertu didakti-
koaeskainikoduteurria-
ren 3an Leitzako zinean
19:30ean. Kontzertuaz
gain, abesbatzaren jar-
duera, teknikaketa lan-
ketak azalduko dizkie-
te entzuleei eta aben-
durako prestatzen ari
direnkontzertuberezia-
ren berri ere orduan
emanen dute.

KULTURA � VIII. EDIZIOA

Aurrera eguna
ospatuko dute
urriaren 4an

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA

Talo egun arrakastatsua
Udazken usainean, ohikoa bihurtu da egutegian Talo Eguna. Irailaren 21ean
izan zen aurtengoa, 10.edizioa eta Saralegi eta Villabonatarrek egindako talo-
ak dastatu, artisauen produktuak erosi eta erakusketa eta ikuskizunez goza-
tzeko aukera izan zen herriko plazan. Plazaolako turismo partzuergoa sortu ze-
netik 20 urte pasa dira eta Plazaolako trenbidea eraiki zenetik 100 urte, horre-
gatik, horixe izan zen karrapeko erakusketaren gai nagusia. Horretaz gain, ba-
serrietan erabiltzen ziren tresna zaharrak ere jarri zituzten ikusgai. Txikienek ere
izan zuten non gozatua: animaliak, gurdi gainean paseoak eta talo tailerrak an-
tolatu zituztenberaientzat.Herri kirolentzat ere izan zen tartea,Kañamaresanai-
ek zerratoki bat jarri zuten martxan eta Leitzako neska-mutilak harri tiran aritu
ziten. VI.Talo Lehiaketa Julian Zabaleta herritarrak irabazi zuen eta landetxe ba-
tean laupertsonentzakoegonaldiaetaartisauenproduktuensortabaterezozke-
tatu zituzten.

JM BARRIOLA
Irailaren18an,Aurrerakoegoitzan,palestinarren

egoerari buruzkohitzaldia eskaini zuenAskapena-
ko brigadista batek. Azken aldiko gatazka hurbile-
tik bizi izan du eta hala bertaratutakoek palestina-
rrek bizi duten egoera gordinaren berri izan zuten.
Ondoren mahai inguruan solasaldi mardula egin
zutenetaargigeldituzenPalestinakolurretanazken
100urtetangertatzenaridenakjendeaskorenkezka
eta solidaritatea eragiten dituela. Egunberean, as-
ko izan ziren Eskoziara begira egon zirenak. Inde-
pendentziaren inguruko galdeketa egin zuten Es-
kozian eta Leitzako Udalean ere Eskoziako ikurra
jarri zuten, herritarrek beren etorkizuna erabaki-
tzeko duten eskubideari babesa adierazteko.

NAZIOARTEKO HERRIEKIN ELKARTASUNA

Palestina eta Eskoziari begira

ARGAZKIA: E. IRAOLA

I. Stock azoka Leitzan
Kaxkabeltza elkarteak stock azoka antolatu zuen plazan irailaren 13 eta 14an.
Guztira11komertziokhartu zutenparteeta jendeugari ibili zen ikusmiranetaeros-
ketak egiten. Kaxkabeltza Elkarteak oso balorazio ona egin du eta jasotako eran-
tzuna ikusita, hurrengo urtean azoka berriro antolatzea aurreikusten dute.
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Maialen Huizi
eta Zuriñe
Lujanbio
izanen dira
hezitzaileak
astelehen eta
ostiraletan

TTIPI-TTAPA
Herriko haurrak ha-

si dute eskolan ikastur-
tea,eta laster irekikodi-
tu ateak Goxali liburu-
tegi- ludotekak ere.
Urriaren 13tik aurrera,
Maialen Huizi eta Zuri-
ñe Lujanbio hezitzaile
berriakastelehenetaos-
tiraletan bertan izango
dira. Astelehenetan,
17:00etatik 18:00etara
JokoTailerrakeginendi-
tuzte Haur Hezkuntza-
ko neska-mutikoentzat
eta 18:00etatik 19:00-
etara Lehen Hezkun-
tzako 1., 2., 3. eta 4.
mailako ikasleentzat.
Ost i ra letan, berr iz,
17:00etatik 18:00etara
liburutegira joanen dira
LHko3.,4.,5.eta6.mai-

lako ikasleekin eta
DBHkoekin, irakurketa
eta etxeko lanak egite-
ko. 18:00etatik 19:00-
etara,berriz, JokoTaile-
rrakeginendituzteLHko
5. eta 6. mailako eta
DBHko lehen eta biga-
rren mailako ikasleek.

Hilabeteanbehinegi-
ten diren guraso eta
haurren joko tailerrak,
berriz, azaroan hasiko
dira.

Ikastaroak
Urriaren2anbukatu-

ko da eskulan, gimna-
sia eta soinu meditazio
ikastaroetan izen ema-
teko epea. Udaletxera
joan behar da horreta-
rako.

Azienda feria
eguna

Azaroaren 29an egi-
nen da azienda feria.
Bertan aziendak, esku-
lanak, barazkiak eta
bestegaiakaurkeztuna-
hi dituztenek udaletxe-
an eman beharko dute
izenaurriaren1etikaza-
roaren 7ra arte.

GOIZUETA

GIZARTEA � URRIAREN 13TIK AURRERA

Goxali liburutegi
eta ludotekak
ere ateak
zabalduko ditu

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Euskal Telebistarako grabaketak
Pagadi famatuaetaETBkokameraeta langileakherrian izan ziren irailaren23an,
saioberri baterako irudiak eta elkarrizketakgrabatzen. Tartean,UrrutinekoLuis
ere aritu zen etxeko balkoian soinua jotzen.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Auzo konposta Errekaundin
Zaborra gutxitzeko eta birziklapena bultzatzeko beste aukera bat dugu herri-
an, Errekaundi inguruan jarri duten auzo-konpostagailuarekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro bikaina Iskibiko Euskal Jaian
Eguraldi bikainarekin joan zen Iskibi kanpineko denboraldi bukaerako Euskal
Jaia. Ehun lagun baino gehiago joan ziren taloak jatera. Herri kiroletan ere sal-
tsa egon zen, Patxi Larretxea eta bere neska taldeak jarrita. Beraiek bukatu on-
doren, bertako batzuk ere saiatu ziren trontzan.

TTIPI-TTAOA
1.178,78 metro koadro herrilur desjabetzeko

baimena eman du Nafarroako Gobernuak. Horie-
tatik 905,10 m2 Uniz inguruan eta 273,68 m2 Aki-
ñola inguruan.Desjabetuondotik,nabebatenerai-
kuntzarako eta borda bat abelzaintza erabilerara-
koegokitzekoutzikodira herrilur horiek, urtekoka-
nona kobratuz. Lurrakmugatu eta beharrezko do-
kumentazioa aurkeztu beharko du Udalak.

UNIZ ETA AKIÑOLA INGURUAN

1.178 m2 herrilur desjabetuko dituzte
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ARESO

Bilera herritarrei
zein kanpokoei
zuzendua dago

Juana Mari SAIZAR
Irailaren 18an egite-

koa zuten bilera atzera-
tu egin dute eta urriaren
9an egingo da iluntzeko
8etan udaletxean. Bile-
ra irekia izango da, he-
rritarguztieietabaitahe-
rritarrakezdireneierezu-

zendua, beraz interesa
duen orori bertaratzeko
deia egiten zaio. Bileran
etxebizitzeninguruanja-
kin beharreko informa-
zio guztia eta zehatza
emango da, eta bilera
horren ondoren etxebi-
zitzetanapuntatzekoze-
rrendak irekitzea izango
dahurrengopausoa.Be-
har den jende kopuruak
izenaematenbaduetxe-
ak egiten hasiko lirate-
ke.

GIZARTEA � INFORMAZIO GUZTIA ESKURA

Etxebizitzen
inguruko bilera
urriaren 9an

TTIPI-TTAPA
Urriaren 15ean ospatuko da Landa Eremuko

Emakumeen Eguna. Hori dela eta, Leitzaldeko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak erakuske-
ta, dokumental emanaldia etamahai ingurua an-
tolatu ditu. Urriaren 13an 19:00etan, irekiko ditu
ateakerakusketak.Diruarensexuezkutua izenbu-
rupean, 50 diru-zorrok eta emakumeen testigan-
tzek osatzen dute erakusketa. Erakusketa, urria-
ren 13tik azaroaren 4ra, astelehenetk ostiralera
egonen da zabalik, 09:00etatik 14:00 etara. Era-
kusketa irekitzeko, Larre motzetik dokumentala-
ren emanaldia prestatu dute. Haurralde Funda-
zioa etaMalen Etxea-ren eskutik, Euskal Herriko
garapenean lagundu duten emakume ezezagu-
nen istorioak ezagutzeko aukera izanen da. Ma-
hai ingurua ere egitekoa dute, baina hau idazte-
rakoan eguna eta ordua oraindik zehaztu gabe
zeuden. Aurreratu digutenez, zonaldeko emaku-
meek beraien bizipenak kontatuko dituzte.

LEITZA � URRIAREN 13TIK AZAROAREN 4RA

Landa eremuko emakumeen
eguna ospatzeko jarduerak

UTZITAKO ARGAZKIA

Irudian etxebizitza berriek izanen luketen itxura.

Ikasturte honetan indarrean jarri da LOMCE hezkuntza sistema berria.
Oraindik ez dago oso argi gizartean eta eguneroko irakaskuntzan izango du-
en ondorioa eta horregatik LOMCEren inguruko azalpenak emateko hitzaldi
bat antolatu da. Hitzaldia herritar guztiei irekia egongo da, gurasoei eta bai-
ta guraso ez direneri ere, izan ere LOMCEk guztioi eragiten digu. Beraz, inte-
resa dutenek hitzordua dute urriaren 9an 17:00etan Nazabal eskolan.

NAZABAL ESKOLAN

LOMCEri buruzko hitzaldia antolatu dute urriaren 9an

UTZITAKO ARGAZKIA

Ehiza denboraldia hasi aurreko lanak
Udazkena ate joka etorri orduko, ehiztariak denboraldia prestatzen hasi ohi
dira. Lanen artean, postuak txukundu behar izaten dituzte, urri hasierarako
dena prest izateko. Gero horietako batzuk enkatean ateratzen dituzte. Aur-
tengo uso postuen enkanteak irailaren 20an eta 27an egin ziren, baina lerro
hauek idaztean bigarren eta azken enkantea egiteko zegoenez ez dakigu
azken emaitza zein izan den. Lehenengo asteburuan beti mugimendu gu-
txiago izaten da, jendea azken astebururako sesteorako erreserbatzen bai-
ta. Lehen larunbatean 7.700euro inguru atera ziren eta hurrengo alean izan-
go duzue datu zehatz guztien berri.

ARANO

Ainhoa ANSA
Azken asteotan den-

boraldiberrirakohainbat
lanegitenibilidiraehizta-
riak.Pistakkonpondudi-
tuzte, urbideak egin...

Besteakbeste,Matitxo-
latikErrekalkora,etaErre-
kalkotikUnamunokoata-
karako zatian aritu dira,
baita San Migel Soron
ere. Ehiza postuak, be-

rriz,urriaren1erakoprest
utzi beharrak zituzten.
Behin denboraldia hasi-
ta, ehiza elkartetik oha-
rra, postuak garbi man-
tendu behar direla.

GIZARTEA � EHIZA SASOIA

Ehiztariak denboraldi berrirako prest

ARGAZKIA: JOXAN
Makina Errekalkon lanean.
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Astelehenean
boneta
jaurtiketa eta
akandre
lehiaketa izanen
dituzte

TTIPI-TTTAPA
ArrosariokoAmabir-

jinaren bestak ospatu-
ko dituzte asteburu ho-
netanAnizenetaohikoa
denez egitarau zabala
antolatu dute.

LARUNBATA, URRIAK 4
•11:00etanezkil jotzea,
eta altxaferoak herri-
ko trikitilariekalaiturik.

•11:30eanHerri-krosa:
haurrendako eta hel-
duendakoibilbidedes-
berdinak.

•12:00etanpuzgarriak.
•14:00etanpaella,pas-

tel eta bizkotxo lehia-
keta. Bazkaria.

• 15:30ean puzgarriak.
• 17:00etan Tirolina.
• 18:00etan txokolate
jatea.

• 20:00etan Mutildan-
tzak eta gaita.

• 20:45ean Baztan zo-
pak.

• 00:30ean Hauspola-
riek taldearekin dan-
tzaldia. Akitzeko, xin-
gar jatea.Gan-torriau-
tobusa ibiliko da her-
riz herri.

IGANDEA, URRIAK 5
• 11:30ean herriko tri-
kitilariekinherriari itzu-
lia.

• 12:00etan Meza Na-
gusia.

• 13:00etan otordua.
• 18:00etan Euskal He-
rrikoarpana txapelke-
tako finala. Ondotik,
Hauspolariek taldea-

rekin dantzaldia. Aka-
bailan, afaria Mendi-
arte kultur elkartean.

ASTELEHENA, URRIAK 6
• 11:00etan mus txa-
pelketa.

•12:00etanburuhandi-
ak herrian barna. On-

dotik haurrek eginda-
komarrazkienerakus-
keta.

•14:00etanzikiro jatea,
Joxe Angel akordeoi-
lariak alaiturik.

•17:00etanboneta jaur-
tiketa eginen dute.

•18:00etanAkandre le-

hiaketa.
•21:00etanJoxeAngel
akordioilariarekindan-
tzaldia.
Ondotik, xingar jatea
eta suaren inguruan
kantaldia. Akitzeko,
Gaixoa Ni eta herriari
itzulia.

ANIZKO BESTAK � URRIAREN 4TIK 6RA

Euskal Herriko
arpana
txapelketako
finala jokatuko
da igandean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Paella eta boneta jaurtiketa lehiaketak eginen dira aurten ere.
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GARTZAINGO BESTAK � URRIAREN 10ETIK 13RA

Boneta botatzea
eta mariatxi
doinuak izanen
dituzte Pilarika
egunean
Hondar
egunean zikiro
jatea, boletoen
zozketa eta
ezkondu eta
ezkongabeen
arteko futbito
partida izanen
dituzte

TTIPI-TTAPA
Pilarikabestakospa-

tukodituzteGartzainen
urriaren 10etik 13ra eta
hau idazterakoan era-

bat zehaztugabebaze-
goen ere, azken alda-
ketarik ez bada, hona-
ko ekitaldiak izanen di-
tuzte egitarauan:

ORTZILERIA, URRIAK 10
BEZPERA
•17:00etan txupinazoa
etaezkil jotzeabestak
hasteko.

• OndotikMus Zimiste.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak trinketean.

• 00:00etan dantzaldia
Oharkabetaldearekin.

• 06:00etan zinger ja-
tea gaua indarrarekin
akitzeko.

LARUNBATA, URRIAK 11
HAUR ETA GAZTE EGUNA
• 10:00etan dianak eta
argisoinuak.

• 14:00etan haur eta
gazte bazkaria.

• 16:00etan Zirkus tai-
lerra.

• 18:00etan txokolata-
da eta gazteen arteko
desafioa.

• 22:00etan herri afaria
frontonean.

• 00:30etatik aitzinera
Gabenara taldea.

• 06:00etan salto lehia-
keta.

IGANDEA, URRIAK 12
PILARIKA EGUNA
• 10:00etan dianak eta
argisoinuak.

• 12:00etan meza Aix-
teiko ermitan eta on-
dotik luntxa.

• 18:00etanbonetabo-
tatzea.

•20:00etanLosTenam-
pas mariatxien ema-
naldia.

ASTELEHENA, URRIAK 13
HERRITARREN EGUNA
• 10:00etan dianak eta
argisoinuak.

•11:00etan futbitopar-
t i da ( ezkonduak
ezkongabeen kontra
ariko dira).

•14:00etanzikiro jatea.
•Bazkalduondotik,bo-
letoenzozketaeta tro-
feo banaketa eginen
dira.

• Segidan, dantzaldia
Joxe Angelekin.

• 22:30ean luntxa eta
ondotik hondar gau-
pasa Joxe Angelekin.

• 03:00etan Gaixoa Ni
eta besten akabaila
emateko.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kirolerako tartea hartuko dute aurten ere gartzaindarrek bestetan.
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Oraindik lan
anitz dago
egiteko

TTIPI-TTAPA
Uholdeek sortutako

ka l t een ondo r i oz ,
Baztango liburutegiaez
daurri akabailaartio ire-
kitzenahalko.Kanpotik
ikusita itxuraz ongi da-
goela iduri badu ere,
oraindik lan anitz dago
egiteko:hondatutako li-
buruakbanaka-banaka
deskatalogatubehardi-
ra, kaltetu diren liburu
guztien zerrenda osatu
eta eskaera egin, Na-
farroako Liburutegiko
Sarearen arduradunari
jakinarazi…

Ondoko egunetan
AseguruenPartzuergo-
koperituak,kalteakzen-
batzeaz arduratzende-
naketaNafarroakoGo-
bernuak akordioa hes-
teaesperoda.Akordioa

hetsi ondotik eta dirua
lortu bezain agudo, al-
tzariak aldatzen hasiko
dira. Erran bezala eta
itxuraz ongi baldin ba-
daudeere, liburuakatxi-
kitzen dituzten oholak
azpitik hazten ari dira,
hortaz, beheitiko alde-
ko eta saihetseko alde-
ko apal guztiak aldatu
behar dira. Altzari be-
rriak paratzeko, liburu
guztiakerretiratuetaba-
naka-banakabere toki-
an paratu behar dira.
Horrek lanaezezik,den-
bora anitz eskatzen du.

Hau guztia dela eta,
eta perituak emandako
aurreikuspenaren ara-
bera, urri akabaila artio
ez da liburutegia ireki-
tzen ahalko. Hain zu-
zen, Baztango Udalak
ez zuen orain artio oha-
rrik idatzi, Aseguruan
Partzuergoak eta peri-
tuak kalteen zenbake-
ta akitzekoa zutelakoz.

BAZTAN

GIZARTEA � UHOLDEEN ONDORIOAK

Urri hondar artio
ez da liburutegia
zabalduko

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko Lanbide Eskolatik Baionara
Elizondoko Lanbide Eskolako Administrazio-kudeaketako Erdi Mailako ikasle ba-
tzuk Baionan aste bateko egonaldia egin dute PIREMOBV proiektuaren barne.
Proiektu hau lanbide heziketa eta enplegu sistemak hobeki ezagutzera eta Piri-
nioetako bi alderdietako LHko ikasleen mugikortasuna zabaltzera bideratua da-
go. Elizondoko ikastetxearen kasuan Baionako ikastetxe batekin harremanetan
jarri dira hau gauzatzeko. Lehen kontaktu hau hango enpresak ezagutzeko era-
biliko da, etorkizunean lantokiko prestakuntzarako (enpresa-praktikak) bilatzeko.

Iruritako
Jauregiartean
batak
bertzearen lana
aurkeztuko dute

TTIPI-TTAPA
Urriaren 18an aur-

kezpen gurutzatua egi-
nen dute Pello Salabu-

ruketaHasierLarretxe-
ak Iruritako Jauregiar-
tea taberna kulturalean
19:00etatik aitzinera.
Pello Salaburuk Hasier
Larretxearen Larremo-
tzetik (Erein) liburuaaur-
keztuko du, eta Hasie-
rrek, berriz, Pelloren
Erratekonituenak.Cuz-
coko kronika (Erein).

Aste bat lehenago,

urriaren 11n, Hasierrek
Donostiako Garoa Kul-
tur Lab-en, 13:00etan
aurkeztuko du aurten
argitaratutako liburua.
Izanen diren sorpresen
artean,bertzeakbertze,
bertan izanen da bere
aita Patxi egur bat
mozten berak testuak
irakurtzen dituen bitar-
tean.

KULTURA � URRIAREN 18AN

Hasier Larretxea eta Peio Salabururen
liburuak aurkezpen gurutzatuan

TTIPI-TTAPA
Jo ala Jo Kultur Taldeak 15 urte

bete dituen hontan Larrazken Kultu-
ralaantolatukoduteurriarenbigarren
hamabortzaldian,azaroaren1eanegi-
nen duten Kirikoketa Bestarako gi-
roa berotzeko.

Urriaren 18an, Iruritako Jauregi-
artean Ttun Ttun eguna eginen du-
te. Ibilaldia, erakusketa, solasaldia

eta folk kontzertua izanen dira.
Urriaren23an,ElizondokoAiseel-

kartean sagardo dastaketa ikasta-
roaren lehendabiziko saioa eginen
da. Bigarren saioa, urriaren 30ean
eginen da ArizkungoGamioxarrean.
Nolaez, lekuberekodolaretxeanegi-
nen da aurten hamabosgarren edi-
zioa beteko duen Kirikoketa Besta,
azaroaren 1ean.

ELKARTEAREN 15. URTEURRENAREN HARIRA

Larrazken Kulturala antolatu du Jo ala Jo Elkarteak
Kirikoketa Besta girotzeko
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Bibi zenaren
omenez
eskainitako
saria Arraiozko
Elizaldera joan
zen

TTIPI-TTAPA
Aurten 27. edizioa

bete duen Pirinioetako
arrazako behien estatu
mailako lehiaketa-en-
kantea egin da Elizon-
don Merkatuko Plazan
asteburu honetan. Na-
farroa eta Bizkaiko azi-
endek lortu zituztensa-
ri gehienak.

Gehienbat Euskal
Herrianhaztendirenazi-
endak izan ziren ikus-
gai Elizondon eta 35
abeltzainek205buru le-
hiaketara aurkeztu zi-
tuzten.18abeltzainNa-
farroakoak ziren (7
Baztangoak),11Bizkai-
tik etorriak eta 6 Gi-
puzkoatik. Sarien arte-
an bat bereiztekotan,
JuanMiguel Agirre Ipa-
rrea Bibi zenaren ome-
nez,ArraiozkoElizalde-
ko Isabel Laurnagak ja-
sotakoa, bere ustiate-
giaren kalitatearenga-
tik. Atal bakoitzeko ira-
bazleak joarea eta 90
euro jasozituensaritzat,
70 euro bigarrenak eta
50 euro hirugarrenak.

Pirinioetako arraza
kasik desagertua ego-
tetik gaur egun 13.000
buru izatera pasatu da,
hobekuntzagenetikoa-
renondorioz. Elizondo-
ko lehiaketan,gerozeta
kalitate hobea eta era-
baki zailagoa izatende-
la azpimarratu du epai-
mahaiak

GASTRONOMIA
LEHIAKETA

Laugarrenurtezegin
diren gastronomia jar-
dunaldienbaitan, lehia-
ke ta i zan zen e ta
Baztangoaretxepintxo,
salda eta busti onenak
saritu zituzten. Sari na-
gusi gehienak Oronoz-
Mugairiko ostatu-ja-
tetxeek lortu zituzten.
Pintxo onenaren saria
Arraiozko Nafarmendi
jatetxekoak eskuratu
du, saldaonenaElizon-
dokoKarrikaOstatukoa
izandaetabustirikone-
na Arizkungo Bixta-
Ederrekoa. INTIA-Rey-
no Gourmet produktu
sorta bat eta sukalda-
ritzako liburu sorta bat,
Elizondoko Nafarpress
liburudendak eskainia
lortu dituzte saritzat.

Nafarroako Aretxea
sari berezia Elizondoko
Saioa ostatuak eskura-
tu du, aretxearekin lo-
tutakoproduktueskain-
tzaorokoronenarenga-

tik. Kasu honetan, Na-
farroako Aratxeak es-
kaini duen 50 kilo behi-

ki, 4 kaja ardo Príncipe
de Viana eta sukalda-
ritzako liburu sorta bat,

Elizondoko Nafarpress
liburudendak eskainia
lortu ditu.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Goitiko argazkian behien ‘desfilea’. Erdian, Arraiozko Elizaldeko Garde-Laurnagatarrak eta
beheitian, azienda eta gastronomia lehiaketetan saritutakoak.

GIZARTEA � IRAILAREN 20 ETA 21EAN ELIZONDON

Pirinioetako
behi onenak
saritu dituzte
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URDAZUBI

GIZARTEA � IKASTURTE BERRIA

Martxan dira
Ugarana
emakume
taldearen
ikastaroak
Urriaren 22ra
arte apunta
daiteke

Iñigo IMAZ
Ugarana Emakume

Elkarteak matrikulazio
epea irekidu,urterobe-
zala, abian jarri dituen
ikastaroetan parte har-
tzeko.Pilates (astearte-
ro, 18:30etik 20:00eta-
ra, eta 20.00etat ik
21:30era),Zunba (aste-
lehen eta asteazkene-
tan,20:30etik21:30era)
eta,nahikoa jendek ize-
naemangobalu, Stret-
ching Global ikastaro-
ak aurreikusi dira.

Bertzalde, pintura
ikastaroa antolatu dute
Zugarramurdiko parro-
kia-etxean. Aurten ere,
toki baten falta dela eta
ezingo du altzariak za-
harberritzeko ikastaroa
antolatu Ugaranak.
Ikastaroetan parte har-
tu nahi duenak, berdin
du gizon edo emaku-
me, Anaxtaxirenean
eman beharko du ize-
na.Matrikulatzekoepea
hilaren 22an bukatzen
da, eta urteko kuota
ordaintzeaz aparte (15
euro), ikastaro bakoi-
tzeko 20 euroko kuota
ordaindubeharkoduhi-
labete bakoitzeko. Ma-

trikulazioa ezinbertze-
koadaUgaranareneki-
men guztietan parte
hartzeko.

Frantses eskolak
Leorlasen

Marie Denise Mack-
ert irakaslearen eskutik
hasiko dira urrian fran-
tsesklaseakLeorlasen.
Iaz bezala bi maila iza-
nen dira. Mackert ira-
kasleainhoarrarenerra-
netan, dagoeneko 12
ikasle matrikulatu dira.

Eskolak ortziraletan,
18:30etik 20:30era eta
larunbatetan,09:00eta-
tik11:30era izanendira.
Bi taldeotan, azterketa
ofizialakprestatzekopa-
rada izanen dute ikas-
leek.Aurtengomatriku-
la15eurokoa izanenda.
Informaziogehiagoedo
matrikulatzeko 638
060507ra dei daiteke.

Sexu heziketa
ZugarramurdietaUr-

dazubiko gizarte zerbi-

tzuak antolaturik, eta
Nafarroko Gobernuak
finantzaturik, sexu he-
ziketa garatzeko zailta-
sunetabeharrakparte-
katzeko espazioari bu-
ruzko eskolak urriaren
7, 14 eta 21ean eman-
go dira Urdazubiko es-
kolan. Ikastaroa Sola-
sean espazio sexologi-
koareneskuegonenda
eta sexualitatea nera-
bezaroan eta sexu
hezkuntza nola egin
izango ditu hizpide.

ARGAZKIA: I. IMAZ
Hainbat urdazubiar bildu ziren irailaren 21ean Urdazubiko plazan, ‘gure ondarearen alde’
lelopean ospatuko den 28ko Xaretako ibilaldia iragartzeko.

TTIPI-TTAPA
Azkar eta Urtxume udal-taldeeta-

ko kideekin batera, abuztuaren 29ko
udal batzarrean SOSAlkerdiko hain-
bat kide hurbildu ziren Herriko Etxe-
ra. Castor Iribarren S.A. enpresak
Dantxarinean duen Joseneako lan-
tegia zabaltzeko proiektuari buruz
udal arkitektuek emandako iritzi bai-
korra aipatu zuen alkateak. Gobernu
taldeak arkitektuen txostena kontu-
anhartuz,baiezkoaemanzionproiek-
tuari.

Aurrekontuei dagokienez, Nafa-
rroako Administrazioaren Auzitegia-
ren14.236ebazpena tratatu zen. La-
baienanai-arrebek2014koaurrekon-
tuen aurkako errekurtsoari eman be-
harreko erantzuna onartu zuen Go-

bernu taldeak eta bertzetik, 2013ko
udal aurrekontuak eta Urdazubiko
Elektraren kontuak ere onartu zituen.

Aurtenegitekohainbat obraonar-
tu ziren. Diru-laguntzak eskatu dira,
bainaesperoangelditubeharrean, fi-
nantza-plan bat garatuko da proiek-
tubakoitzarendako,horretarakoUda-
lakkostuaren%100berekontuhartuz.
Aldebatetik,Larrainta,KoilaretaLan-
dibarbeherekoerrepideakargiztatze-
koproiektuarenfinantzazioplanaonar-
tuzutenAzkaretaUrtxumekozinego-
tziek. Herriko bi bide konpontzeko
proiektua martxan jartzeko finantza-
zioplanari erebaiezkoaemanzioten.
Iribeherekosaneamendu lanekinere
berehalahasikodira,proiektuakzine-
gotzi guztien baiezkoa jaso ondotik.

UDAL BATZARRA

Aurrekontuekin zerikusia duten bi puntu onartu zituen
udal gobernu taldeak azkeneko batzarrean
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SENPERE

KULTURA � XILABA ETA BERTSO ESKOLEN EGUNA

Urriaren 11n
hitzordu bikoitza
dute bertsozaleek
Franck DOLOSOR

Xiberoa, Lapurdi eta
Baxenabarreko IV. Ber-
tsulariXapelketaurriaren
4an hasiko daMuskildin
eta bigarren kanporake-
ta Senperen izanen da
urriaren11nLarrekoKul-
turgunean17:00etatikai-
tzinera.BattitCrouspere,
Lur Renteria, Maddalen
Arzallus,MaddiSarasua,
Miren Artetxe eta Xumai
Muruaarikodirakantuan.

Kanporaketa hasi ai-
tzin bertso giroa nabari-
tuko da herrian, Euskal
Herriko Bertso Eskolen
Egunaereorduanizanen
baita. BertsoEskolaArro-
sakhartuduaurtentopa-
keta bere herrian anto-
latzekotxanda,etaegita-
rau hau osatu dute.
12:00etan hasiko dira
topaketakLarraldeaneta
ondotik bazkaria izanen
da. Arratsaldean kantu

ibilaldia izanen da eta
arratsalde ilunabar alde-
an poteoa, talo jatea eta
kaleanimazioa.Gaztetxe-
ansegidaizanendubes-
tak. Bazkarietasaiorako
sarrerak webgunean di-
ra salgai urriaren 5a arte
www.bertsosarrerak.eu
orrialdean. Lotarako
akanpatzekotokiaereja-
rrikodute,bainagogora-
razi dute oihal etxola
norberak ekarri behar
duela.

Charles Ollivon
Berri onak bat ber-

tzearenondotikagerizaiz-
kie herriko errugbilariei.
Ekainean,Frantziakotxa-
pelketa irabazi zuen be-
remailanSPUC taldeak;
eta duela egun batzuk
CharlesOllivonAvironBa-
yonnais taldean ari den
21 urteko senpertarra
hautatu dute Frantziako

selekzioaren ikastaroe-
tan aritzeko. Ikastaldie-
tan herrialde osoko 30
errugbilaritrebatukodira
selekzioak laster jokatu-
kodituenpartideibegira.

Biziki poziketaharro
dago sailkatua izateaz.
Maila horretarat heltzen
den gazteenetakoa da 2
metrakogaraieraeta110
kilo pisatzen dituen
herritarra.Eskerrakeman
dizkio Aviron Bayonnais
taldeari ainitz zor omen
baitio. Ollivonek dio gai-
tzekomaila erdietsi due-
laazkenurteetanizandu-
en formakuntzari esker
etaorainfruituakageridi-
rela. Baionan dituen tre-

batzaileek ere argi dute
fisikokiprestdelagoimai-
lakolanarentzatetaorain-
dikgehiagoikasikoduela
Frantziakojokalarihobe-
renekin formakuntzak
eginez. Ollivonek pilota
maite izan du ttikitatik;
etamaizaritudajokohor-
tan, hasteko aire hartze
denboran eskolan ibilki
zelarik eta horrek errex-
tasunak eta arintasuna
ematendizkio.Denaden,
errugbiadaorozgainetik
gustatzenzaionkirola. Il-
do hortan aita, anaia eta
hurbileko lagunak bide-
lagun izan ditu eta dauz-
ka gaurko egunean ere.
Nerabezaroanluzazaritu

datrebatzenUrdazurial-
dean baina dioen beza-
la, gero noizbait urdina
etagorriarenarteanhau-
tatu behar da. Eta duda-
rik izan gabe Avironen
hautua egin zuen. Sen-
perenkadetmailanarize-
larik baionesak berak
etorri zitzaizkion bila 16
urte zituela. Orain espe-
rantza kontratua dauka
Baionarekin2016raarte.
TOP14txapelketanjoka-
tu behar dituen partidak
eta selekzioaren ikastal-
diak uztartzen ditu eta
atorurdina janztekoitxa-
ropenarekin lasterka se-
gitzendubaloiarengibe-
letik.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Maila ederra eman du 21 urteko gazte senpertarrak Aviron Bayonnais taldearekin.
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Joana GERENDIAIN
Herriko kontseilu

osoaUdalbiltzarenbar-
ne sartu da, orain arte
ordezkari bakarra zuen
Saraketahemendikgoi-
ti 23 izanen ditu. Udal-
biltza 1999an sortu da
eta Euskal Herriko he-
rriko etxe eta herri kon-
tseiluen biltzarra da.
Euskalherriko lehen ins-
tituzio nazionala da,
gaur egun 1425 udal-
biltzarkide eta 177 au-
zapezsartzendiraproi-
ektu horretan. Irailaren
15ean,bestaastelehe-
nez Udalbiltzak eta Sa-
rako He r r i ko kon-
tseiluak ekitaldi institu-
zionala antolatu zuten
plazan eta Euskal Herri

osokoauzapezetahau-
tetsienordezkaritzaza-
bala bildu zen. Ekitaldi-
an IgorAierbekAtaungo
auzapezak, Battit La-
borde Sarako auzape-
zak eta Mertxe Aizpu-
ruakUsurbilgoauzape-
zak hitza hartu zuten.

Zerri hazkuntza
proiektua

Irailaren 5ean Har
Hitza elkarteak bilkura
publikoaantolatuduLur
Berrigelanherrikoetxe-
ak Zuhalmendin zerri
kintoa hazteko duen
proiektuari buruz. Jojo
Bidart izan da bilkura-
ren eramailea. Bilkurak
arrakasta izan du 180
bat pertsona hurbildu

baitira. Bilkuran atera
direnkezkakziren iturri-
enzaintzeari buruz,po-
ttoken eremuen mu-
rrizteari buruz, proiek-
tua turismoari lotua de-
nezezotedirenezazpie-
gituren garatzeari bu-
ruz… Mahai inguruko
kideek jarrera ezin ho-
bea izan zuten galdera
hauei erantzunez eta
eztabaida piztuz.

Sara Korrika
Bestetako larunba-

teanSaraKorrikaelkar-
teak lasterketa antola-
tu zuen. Bero sargoria
izan arren 164 korrika-

lari hurbildu dira, hau-
enartean34neska, las-
terketaren egitera. Aur-
ten Benoit Corik iraba-
zi du itzulia 42 minutu-
tan eginez, bigarrenak,
Fernando Etxegaraiek
43’08” eman ditu eta
JosebaLarralde43’14”.
Saratarrek lan ona egin
zuten.Mutikoetan,Pan-
txo Saint Martin 10. ai-
legatu da (47 minutu),
David Nesprias 12. (48
minutu), Ximun Garcia
Basurco 20. (51 minu-
tu) eta Andoni Garbizu
54. (58minutu). Neske-
tan,MurielleMiguelgo-
rry ailegatu da lehena

itzulia59minututanegi-
nez, Pantxika Etcheve-
rriak ordu bat eta 5 mi-
nutu eman ditu, Amaia
SaintMartinekordubat
eta 10 minutu, Claire
Grillard-ek ordu bat eta
12minutu eta Christine
Iribarrenekordubat eta
14 minuta.

Kirol emaitzak
Eskubaloian,neskek

sasoina ongi hasi dute,
Barzuneko ekiparen
kontra 19-18 irabaziz
etxean. 18 urte azpiko-
ek ere irabazi dute 16-
14 Madiraneko ekipa-
ren kontra.

SARA

GIZARTEA � «ELKARLANA EZINBERTZEKOA DA»

Udalbiltzarekin
bat egin dute
herriko 23
hautetsiek

ARGAZKIA: JEAN POUYET
Mixel Guerendiainek aurkeztu zuen Udalbiltzak herrian egin zuen ekitaldia.

Alfonso
SALDIAS AGESTA

Donezteben, 2014ko irailaren 10ean

Zure izatearekin elikatu garen bezala,

zuri argiztatzeko

izar berria topatuko dugu.

Zure berotasun eta irriak

hutsuneak betetzen gidatuko gaitu,

zurekin bizitakoa bidailagun izanik.

ZURE FAMILIA



HERRIZ HERRI | 43
ttipi-ttapa | 623 zk.

2014.10.02

HERIOTZAK
Pedro Jose Irigoien Irigoien, Erra-
tzukoa, irailaren 15ean, 61 urte.
MattinAzpirozMarzol,Aresokoa, irai-
laren 16an, 71 urte.
Jose Leon Aiestaran Irazoki, Lesa-
kakoa, irailaren 21ean, 82 urte.
Dionisio Aranburu Arribillaga, Goi-
zuetakoa, irailaren 20an, 87 urte
Marcos Baraibar Iturralde, Lekaroz-
koa, irailaren 18an, 84 urte.
Mercedes Larretxea Burgete, Aran-
tzakoa, irailaren 22an, 90 urte.
ElviraDaguerre,Sarakoa,abuztuaren
17an, 93 urte.
Joseph Toffolo, Sarakoa, abuztuaren
19an, 87 urte.
Pierrick Falque, Sarakoa, abuztuaren
30ean, 53 urte.
CatherineGoienetxe, Sarakoa, iraila-
ren 18an, 99 urte.

Unax Arraztoa Kortea, Elizondokoa,
abuztuaren 28an.
Izei Deskarga Legasa, Lesakakoa,
irailaren 12an.
JoelVerdeDorronsoro,Narbartekoa,
irailaren 17an.
Haritz Ariztegi Gorosterrazu, Etxa-
larkoa, irailaren 16an.
Xiker Olagarai Asensio, Etxalarkoa,
irailaren 19an.
AlbaZelaietaZunzarren,Doneztebe-
koa, irailaren 10ean.
Uxue IturriaSuberbiola,Oiartzungoa,
irailaren 21ean.
Odei Barrenetxe, Sarakoa, abuztua-
ren 23an.
Sôhan Eric Brabant, Sarakoa, abuz-
tuaren 25ean.
GilenLefrancCoscarat,Sarakoa, irai-
laren 3an.

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

EZKONTZAK
Yacine El Khiar eta Beatriz Grande
Goñi, IrungoakLesakan, irailaren22an.
Xabier Fagoaga Maia eta Itxasne
OtxotekoAbuin, Lesakakoak Honda-
rribian, irailaren 20an.
Iñaki Rodriguez Tomasena eta Ana
Paula Calzada Pacheco, Goizueta-
koak, irailaren 20an.
Iñaki Zelaieta Oteiza eta Aintzane
Gotzone Martirena Hernandorena,
Leitza eta Legasakoa, irailaren 20an.
Yon Martinez Frutos eta Ismael He-
redia Guerrero, Ituren eta Pasaiakoa,
Iturenen irailaren 20an.
IbanEzkurraSalaberrieta ItxasoMu-
tuberriaAntzizar,DonamariakoakDo-
nezteben, irailaren 10ean.
IbanTelletxeaMariezkurrenaetaSan-
draTelletxeaRekarte,EzkurraetaDo-
neztebekoa, irailaren 20an.
Virgile Jauregi eta Sonia Coppens,
Sarakoak, irailaren 20an.
Emmanuel Bardin etaPauline d’Ale-
man, Sarakoak, irailaren 20an.

SORTZEAK

.

Nekane
IRASTORZA ARANBURU

Bentasen, 2014ko irailaren 2an, 53 urte zituela

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA

Beñat ETCHART VERDÚ
Urdazubin, 2011ko urriaren 6an

III. URTEURRENA
Badira jada hiru urte

joan zinela gure artetik.
Baina eguna joan eta eguna etorri
zure irudia dugu buruan sarturik,

zaila da egunero aurrera egitea
eduki gabe begietanmalkorik.
Jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik. Maite zaitugu.

AITA, AMA, JOKIN ETA FAMILIA GUZTIA
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Bordeleko
Benoit Cori eta
Sara Korrika
taldearekin ari
den Murielle
Miguelgorri
ezpeletarra
nagusitu ziren

TTIPI-TTAPA
Sarako bestei has-

menta emateko, Sara
Korrikamendi lasterke-
ta burutu zen irailaren
13an. 161 korrikalarik,
129 gizasemek eta 32
emakumek lortu zuten
10.300 kilometra luze
eta 374metroko desni-

beladuen lasterketago-
gorra bukatzea. Gizo-
nezkoetan, Bordeleko
BenoitCorinagusituzen
(42:13),BerakoFernan-
doEtxegarai (43:08)eta
Joseba Larralderen ai-
tzinetik (43:14). Lauga-
ren Arantzako Ekaitza
elkarteko Mikel Altzuri
izanzen (43:23)etabos-
garrenpostua ereEkai-
tzako bertze korrikalari
batek lortu zuen, Asier
Apezetxeak (45:04).Ha-
mar lehenbizikoetan
sartuzirenAgerraMen-
di Taldeko Ibai Iturria
beratarra (zazpigarren,
46:56)etaSaraKorrika-
ko Pantxo Saint Martin
(hamargarren, 47:54).

Emakumezkoetan,
Sara Korrika taldeko
Murielle Miguelgorri
ezpeletarra izanzen las-
terketaburutzekoordu-
betebainoguttiagobe-
har izan zuen korrikala-
ri bakarra (59:54). Ur ki-

rolak taldeko Sabrina
Doyenard izan zen bi-
garren (1:01:33)etaMa-
rie Noelle Laugier hiru-
garren (1:02:17). Esku-
aldeko korrikalariei da-
gokienez, Berako Gure
TxokoakoGarbiñe Igua-

ranbederatzigarren izan
zen (1:06:55), Mantta-
leko Itxaso Irigoien le-
sakarrahamahirugarren
(1:09:16)etaSaraKorri-
kako Amaia Saint Mar-
t i n hamase iga r ren
(1:10:29).

MENDI LASTERKETAK � IRAILAREN 13AN

161 korrikalarik
bukatu dute
Sara Korrika
lasterketa

ARGAZKIAK: SARA KORRIKA ETA ANGEL POMBAR
Goitian, sailkapeneko lau lehenbizikoak probaren maldetako batean. Beheitian, Sara
Korrikako Murielle Miguelgorri ezpeletarra garaile sartzen plazan.

Floren Nazabal,
Jon Rekondo,
Ruben Saralegi,
Ander Erasun
eta Oihan
Larretxea lehian

TTIPI-TTAPA
Larretxeatarrek iru-

dikatu dute belaunaldi
aldaketaNafarroako le-
hen mailako aizkolari

txapelketa nagusiaren
kanporaketan. Oihan
semea urriaren 5ean
Etxarri Aranazen joka-
tuko den finalean iza-
nenda,FlorenNazabal,
Jon Rekondo, Ruben
Saralegi eta Ander Era-
sunekin batera. Dona-
to aita, aldiz, finaletik
kanpo izanen da.

Irailaren 21ean joka-
tu zen kanporaketa
Uharten. Aizkolari ba-
koitzak bi kana-erdiko,

bi 60 ontzako eta oin-
biko bat moztu behar
izanzituen, finalean iza-
nen duten lanaren er-
dia. Floren Nazabalek
garbi erakutsi zuen fi-
nalerakofaborito izanen
dela, 14 minutu eta 42
segundotanbukatubai-
tzuen lana. Jon Rekon-
do bigarren izan zen
(15.33), Ruben Sarale-
gihirugarren(15.55),An-
der Erasun laugarren
(16.31) eta Oihan La-

r re t xea bosga r ren
(17.14). Finaletik kanpo
gelditu ziren Kañama-
res III. (seigarren,17.29)
eta Donato Larretxea
(zazpigarren, 17.31),

Halere, maila galdu-
kodutenakManoloKa-
ñamares eta Antonio
Senosiain izanen dira,
uko egin baitiote parte
hartzeari, JuanjoLopez
ere ez zen aritu kanpo-
raketan, baina eri ze-
goelako.

HERRI KIROLA � URRIAREN 5EAN ETXARRI-ARANATZEN

Nafarroako lehen mailako aizkolari
txapelketaren finala igandean

EUSKAL HERRIKOA

Eskualdeko
aizkolaririk ez da
izanen finalean
TTIPI-TTAPA
Urriaren26anBeasai-
nen jokatukodenEus-
kal Herriko lehenmai-
lako aizkolari txapel-
ketaren finalean ez da
eskualdeko ordezka-
ririk izanen.Irailaren
13an Aian jokatutako
kanporaketan banatu
zituzten sei txartelak
eta Ander Erasun
zazpigarren izan zen,
Jon Rekondo bede-
ratzigarren eta Ruben
Saralegihamargarren.
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9-8 irabazi zion
Arraiozi bi ordu
iraun zuen final
gogorrean

TTIPI-TTAPA
Baztan-Errekako

gazteen laxoa txapel-
ketako finala Oizen jo-
katuzuten irailaren13an
Oiz A eta Arraioz A tal-
deek. Final erdietako bi
kanporaketak pareka-
tuak, emozioz beteta-
koak eta onak izan bal-
din baziren, finala txa-

pelketakopartidarikho-
berena izan zen: bi or-
dupasa iraunzuen,pla-
zan sekulako giroa, jo-
ko maila oso ona eta
emozioa gainezka.
Azkenean, etxekoak 9-
8 nagusitu ziren.

Oizko taldean Ioritz
Zelaieta,AimarSaldias,
Zorion Zelaieta eta Jon
Oiartzabal aritu ziren.
Arraiozkoan,EkiEtxan-
di, Josu Etxandi, Urki
Etxandi eta Mikel Or-
ganbide.

Nahiz eta partida
osoanoiztarrakmarka-

gailuanaitzinean ibili (3-
0, 3-1, 4-1, 4-3, 6-3, 6-
5, 7-5, 7-7, 8-7, 8-8),
arraioztarrekpartida ira-
baztekoaukeraezinho-
bea izan zuten, azken
jokoan30-0 jarri zirene-
an.

Txapelak eta sariak

Oizko alkatea den Al-
berto San Miguel eta
aurtengoLaxoarenEgu-
nean omenaldia hartu
zuenJoxeJoakinZigan-
da herriko jokalari his-
torikoak banatu zi-
tuzten. Gero, txapelke-
tanpartehartuduten jo-

kalari guztiakherrikoel-
kartean merendu-afari
bat egiteko bildu ziren.

Txapelketa uztailean
hasi zuten zortzi taldek
eta astero bi jardunaldi
jokatu dira. Laxoaren
etorkizuna baikorra de-
la ematen du.

Arbizun eta
Zubirin
jokatutako
proben ondotik

TTIPI-TTAPA
IrriSarri Landek Na-

farroako I.EnduroOpe-
neko azken proba an-
tolatuko du. Igantziko
abenturaparkeko insta-
lakuntzetan eginen da

urriaren 4an eta 5ean.
Proban parte hartu na-
hiduenakwww.kirolpro-
bak.comatariarenbidez
eman behar du izena.

I. IrriSarri Land En-
duroprobaurriaren4an,
larunbatarekin hasiko
da, eta bi entrenamen-
du saio eginen dira Bi-
ke Parkean, goizez eta
arratsaldez. Horrez ga-
in, Four Cross (mendi-
kobizikletadiziplinabat)

egiteko aukera izango
da 8 eta 13 urte arteko
haurrentzat,etaFunbox
Factory-reneskutik,Dirt
Jump erakustaldia es-
kainikoduteMartxelAr-
ribillaga, Ibai Gaztelu-
mendi etaMikel Lazka-
nok.

Proba igandean,urri-
ak 5, goizeko 9etan
abiatukoda.Zirkuituak,
banazbertze,15kmeta
900 metroko desnibel

metatua izanenditu.Au-
tomatikoki neurtutako
hiru zirkuitu izanen di-
tu, eta haiek lotzeko,
neutralizatutakohiruza-
ti. Arratsaldean parte
hartzaileentzako festa
izanen da; DJak, hau-
rrentzakoFourCross la-
gunarteko lasterketa,
Dirt Jump erakustaldia
eta sari banaketa. Le-
hen, bigarren eta hiru-
garren scrach-ek; elite

mailako lehenak; junior
mailako lehenak; lehen
emakumezkoak; 30
masterreko lehenak;eta
40 masterreko lehenak
eskuratuko dituzte sa-
riak. Urte osoko IrriSa-
rriLandekoforfaita,gau-
akaterpetxean,bi lagu-
nentzakobazkaria,egu-
neko forfaita eta proba
babesten duten kirol
etxeenmateriala izanen
dira sariak.

MENDI BIZIKLETA � URRIAREN 4 ETA 5EAN

Nafarroako
Enduro
txapelketa
Igantzin
erabakiko da

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

Finalistak Alberto San Miguel Oizko alkatearekin eta Joxe Joakin Ziganda historikoarekin.

LAXOA � IRAILAREN 13an JOKATU ZEN FINALA

Oiz nagusitu da
gazteen laxoa
txapelketan

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

Irrisarri Landen eginen da txapelketako azken proba.
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Erakusketak
OIEREGI
Diana Iniestaren margo
erakusketa

Iraila eta urrian Ber-
tizko Natur Parkean.

LEITZA
‘Diruaren sexu ezkutua’

Urriaren 13tik azaroa-
ren 4ra udaletxean,
euskal emakumeen
ekonomia ikusgai.

Hitzaldiak
IRURITA
Liburuen aurkezpen
gurutzatuak

Urriaren 18an aurkez-
pen gurutzatua Jaure-
giarte tabernan (19:30).
Pello Salaburuk Hasier
Larretxearen Larremo-
tzetik liburua aurkeztu-
ko du, eta Hasierrek
Pelloren Errateko nitue-
nak. Cuzcoko kronika.

Nafarroako Hegaztien
Jardunaldien barne

Urriaren 3an hegazti-
en migrazioa hizpide
Jauregian, 18:30ean.
Urriaren 4an hegazti-
en inguruan hitzaldia
18:30ean Jauregian.
Eta olerki-errezitaldia
Jauregiko lorategian,
20:30ean.

BERA
Julio Caro Barojaren
inguruan Beralandetan
Urriaren 3an Baroja-
tarren sorginak Koro
Iratzoki eta Juainas
Paul Arzakekin (19:30).
Urriaren 10ean Bizipe-
nak: Julio Caro Barojaz
solasean (19:30).

Doluaren inguruan
Urriaren 15ean Bera-
landetan, 17:00etan.

ESKUALDEA
Bidaziko bilerak
Urriaren 8an Saran,
20:00etan.

Urriaren 17an Berako
Beralandetan (19:30).

DONEZTEBE
Alzheimerra hizpide

Urriaren 14an Portae-
ra nahasmenduen ma-
neiua zaintzaileentzat.
17:00etan Mankomuni-
tatearen egoitzan.

ARESO
LOMCEri buruz
Urriaren 9an Nazabal
eskolan 17:00etan.

Jardunaldiak
BAZTAN/BERTIZ

Nafarroako Hegaztien
Jardunaldien V. edizioa
Urriaren 3tik 5era.

Lehiaketak
ORONOZ
Argazki rally-a

Urriaren 19an Itxusi
Elkarteak antolatuta.

Ikastaroak
DONAMARIA
Haurrendako antzerki
ikastaroa
Urriaren 3tik ekaine-
ra. 620 217663 edo
info@hoidek.es.

DONEZTEBE
Helduentzako antzerki
ikastaroa
Urriaren 3tik ekaine-
ra.620 217663 edo in-
fo@hoidek.es.

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

LEITZA
Energia jardunaldiak
Atekabeltzen
Urriaren 8an Etxeko
fakturak nola irakurri
eta kontratatu (19:30).

Ospakizunak
LEITZA
Aurrera Elkartearen
VIII. Eguna
Urriaren 4an.

IBARDIN
Kontrabandisten besta
Urriaren 10etik 12ra.

ZUBIETA
Euskararen Eguna
Urriaren 10 eta 11n.

ETXALAR
III. Gazte Eguna
Urriaren 11n.

BAZTAN
Larrazken kulturala
Jo ala jo Kultur Taldeak
15 urte bete dituela eta
Urriaren 18an Iruritako
jauregiarten Ttun Ttun
Eguna II: ibilaldia, era-
kusketa, solasaldia eta
folk kontzertua.
Urriaren 23an Elizon-
doko Aise elkartean
sagardo dastaketa,
ikastaroa.

Ikuskizunak
BERA
‘Garai hura gara’
Urriaren 4an ikuskizu-
na. Andoni Egaña ber-
tsolaria eta Xabier Liza-
so piano-jotzailearekin.
19:30ean Kultur Etxe-
an. Sarrera: 6 euro.

BAZTAN | 2014.10.18-23-30
Jo ala Jo Kultur Taldearen
15. urteurreneko ekitaldiak

Jo ala Jo Kultur Taldeak 15 urte
betedituelaeta,LarrazkenKultu-
ralaantolatudutehainbatekitaldi-
rekin:TtunTtunEguna,sagareta
sagardodastaketa, ikastaroak...

Ospakizunak

BEINTZA-LABAIEN | 2014.10.18
Mikel Markez eta Erramun
Martikorenaren kontzertua

Malerrekako Kultur Ibilbidearen
barne,urriaren18anMikelMarkez
eta Erramun Martikorena elkarre-
kin ariko dira Beintza-Labaiengo
elizan, 19:00etan.

Kontzertuak

LEITZA | 2014.10.04
Aurrera Kirol Elkartearen
urteko hitzordua

Aurrera Kirol Elkartearen eguna
ospatuko dute aurten zortziga-
rren aldiz. Kirola eta pesta bat
eginik, egun osorako ekitaldiak
prestatu dituzte.

Ospakizunak

urriak 2 - 16

PROPOSAMENA
IPAR EUSKAL HERRIA
18 bertsolari Xilaba
Bertsulari Xapelketan

Urriaren 4an abiatuko da
Muskildin Xiberoa, La-
purdi eta Baxenabarreko
IV. Bertsulari Xapelketa.
Bigarren kanporaketa
Senperen izanen da hi-
laren 11n Euskal Herriko
Bertso Eskolen Eguna-
rekin batera. Aiherran
urriaren 18an jokatuko
den azken kanporaketa-
ren ondotik, bi finalau-
rreko eginen dituzte,
Larresoron eta Aiziritzen.
Finala azaroaren 15ean
Baionan izanen da.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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URROZ
Kiki, Koko eta Moko
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne
Urriaren 25ean paila-
zoak frontoian (17:00).

Dantzak
IRURITA
Dantzari Eguna
Urriaren 4an plazan,
12:30ean.

Bertsoak
BERA
Enaitzen aldeko bertso
afaria
Urriaren 11n Zubiondo
jatetxean Iker Zubeldia
eta Amets Arzallusekin,
21:00etan.

SENPERE
Xilabako kanporaketa
eta Euskal Herriko
Bertso Eskolen Eguna
Urriaren 11n. Kanpo-
raketa 17:00etan Larre-
ko Kulturgunean: Ba-
ttitt Crouspeyre, Lur
Renteria, Maddalen Ar-
zallus, Maddi Sarasua,
Miren Artetxe eta Xu-
mai Murua.

Kontzertuak
LEITZA
Jeiki abesbatzaren
kontzertua
Urriaren 3an 19:30ean
zineman.

SUNBILLA
Beira taldea
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne
Urriaren 4anMusika-
tutako bertsoak, Arizti-
gain kanpinean (19:30).

ELGORRIAGA
Malerreka kantuz
Urriaren 4an plazatik
abiatuta (12:00).

Imuntzo eta Beloki
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne
Urriaren 11n kontzer-
tua 17:00etan.

›

Baztan, Bera, Doneztebe eta Lesakako merka-
tari eta zerbitzu elkarteek osatu duten Denok

BatFederazioarenweborriadawww.denokbat.org.
Landa-ingurune berean egonik, kezka berdintsuak
partekatzen dituztenez, euren arteko elkarlanaren
bertze fruitua da. Gisa honetara, hainbat ekimen
antolatuta herriak dinamizatu nahi dituzte, hemen-
go saltokiak bultzatu eta lanpostuak sortu. Eta bi-
de batez, Denok Bat giltzaria ere sortu dute, fede-
razioaren barnean dauden saltokietan erabiltzeko
tresna. Giltzari honi esker, bezeroek erosketekin
puntuak eskuratuko dituzte eta gero saltokietan
trukatu ahal izanen dituzte. Web gunean proiektu
honetaraatxikitakomerkatarien informazioaetaba-
koitzean lortutako puntu kopurua kontsulta daite-
ke. Horretaz gain, bertzeak bertze, e-mail eta sms
bidez abantaila berezi eta deskontuei buruzko in-
formazioa ere jaso daiteke dohainik.

Urriaren amaieran ikusiko du argia Maialen
Errotabehereren hirugarren diskoak. Zortzi

urte zenetik dabil kantuan eta lehenagotik Nere
mundua (2004) eta Askatasunen ibaia (2007) dis-
koak kaleratu ditu, baitaMixu zenarekin (Sustraia)
eta Xabaltx-ekin partekaturiko MMX diskoa ere.
Biluzik izenburuko lanean blues eragina duten
pop-rock kantuak bildu ditu Arrosako kantariak.
Pat Tetevuide, Iban Larreboure (Sagarroi tal-
deko kide ohia), Raphaël Ferreira eta Txus Aran-
bururekin (Tapia eta Leturia, Rafa Rueda, Eñaut
Elorrieta…) grabatu du. Halaber, bi kolaborazio
aipagarri izan ditu ahotsetan: Petti eta Eñaut Elo-
rrieta kantarienak. Diskoaren aurrerapen gisa,
Ximist urdina kantuaren bideoklipa zabaldu du
Errotabeherek.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Agorila, 2014

Biluzik

Musika

MAIALEN ERROTABEHERE

Merkatari elkarteen
federazioaren web orria

Internet

WWW.DENOKBAT.ORG

Jurgi ttikiak zailtasunak izaten ditu lo hartzeko.
Edozein aitzakia erabiltzen du gurasoen pazien-

tzia probatzeko: astelehenean, ekartzeko edalontzi
bat ur; asteartean, kontatzeko ipuin bat; asteazke-
nean, ateratzeko logelan dagoen munstroa kanpo-
ra... Egunak joan eta egunak etorri, Jurgiren gura-
soek gero eta pazientzia guttiago dute. Azkenean,
igandean, esna gelditzea erabakiko dute... Egune-
rokoeta familiakokontuen istorioada.5urtetikaitzi-
nerakoneska-mutikoentzakodaeta irakurleak iden-
tifikatuta sentituko dira bakarrik lo egiten ikasteko
zailtasunekin eta gaueko beldurrekin. Estiloa eta el-
karrizketakxumeakdiraeta istorioarenplanteamen-
dua lineala,hortaz, irakurrizgozatuegitenda. Ilustra-
zio koloretsuek ikuspegi ausarta eta baikorra ema-
ten diote planteatutako egoerari. Paloma Muiñak
idatzi du liburua eta Rebbeca Lucianik marrazkiak
egin ditu.Ibaizabal, 2014

Zazpi gau

Liburua

PALOMA MUIÑA

ZUBIETA
Kontzertuak
Euskararen Egunean
Urriaren 11n Eñaut
Elorrieta, Estu&Larri eta
Oharkabe.

BEINTZA-LABAIEN
Mikel Markez eta
Erramun Martikorena
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne
Urriaren 18an elizan,
19:00etan.

ELIZONDO
Nafarroako Orkestra
Sinfonikoa eta
Elizondoko Abesbatza
Urriaren 18an elizan,
20:15ean.

BERA
Bide Ertzean taldea
Urriaren 12an Kultur
Etxean 19:00etan.

Filmak
DONEZTEBE
Bi film ikusgai
Urriaren 12an Los
Muppets 16:30ean eta
Ocho apellidos vascos
18:30ean.

LEITZA
‘Larre motzean’ doku-
mentala eta hitzaldia
Urriaren 13an udale-
txeko lehenengo pisu-
an, 19:00etan. Euskal
Herriko garapenean la-
gundu duten emakume
ezezagunen istorioak.

ELIZONDO
‘81 amama’
dokumentala
Urriaren 15ean Ariz-
kunenean, 19:00etan.

Bestak
ANIZ
Herriko bestak
Urriaren 4tik 6ra.

GARTZAIN
Pilarika bestak
Urriaren 10etik 13ra.



48 | MERKATU TTIKIA
ttipi-ttapa | 623 zk.

2014.10.02

LANA
eskaintzak

BERA.Auzoaostatuan,
zerbitzariabehardane-
guan asteburuetan lan
egiteko. �948 631584.
IRUÑEA. Familia ugari
batekin lan egiteko la-
gun bat behar da. Etxe-
ko lanak egin eta hau-
rrakzaintzeko.Esperien-
tziarekin eta konfidan-
tzazkoa. �646 268472.
ULTZAMA. Ultzamako
Bentan zerbitzaria be-
harda.Lanfinkoa.�948
305128.
ZUGARRAMURDI. Al-
tzatenea jatetxean su-
kalderako laguntzailea
behar da. Urte osorako
lana. Esperientzia pix-
ka bat duena. �948
599187.
BERA. Ostatu batean
egun erdiz lan egiteko
zerbitzaria behar da.
�948 631271.
IBARDIN. Beola Ben-
tanegunerodendan lan
egiteko jendea behar
dugu. Frantsesa jakitea
nahitaezkoa da. �948
630709.

LANA
eskariak

BIDASOALDEA.Ordu-
ka lanegitekoprest:gar-
biketa lanak (portalak,
negozioak...), pertsona
helduak eta haurrak
za i n t zeko . . . � 602
473794.
Emakumea garbiketa
lanak egiteko edota
haurrak edo pertsona
helduakzaintzekoprest
dago. �673 372938.

70.000 euro. � 660
856246 / 634 406302.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. 2 loge-
lakopisuargitsuaerren-
tan emateko. Prezioa:
300euro.�667334139
/ 618 834892.
ITUREN. Etxea edo pi-
sua errentan emateko.
Leku lasa ia . � 680
456866.

ELIZONDO. Giltxaurdi
karrikan pisu berria
errentan emateko. Ga-
rajea eta trastelekua. 3
logela, 2 bainugela eta
egongela. 450 euro.
�600 418207 (Mertxe).

lur eremu ttiki batekin.
�626 263011.

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.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

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.

BERTIZARANA.Base-
rria errentan emateko,
baratzerako sarbidea-
rekin. �678 957094.
IRUÑEA. Pisua erren-
tanemateko.4gela, ar-
gitsua, igogailua, kale-
fakzio zentrala. �662
376520.
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. Irailerakoeskura-
garri. �658 943702.
IRURITA. Etxea erren-
tan emateko. 3 logela
eta garajearekin. �659
764375.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BAZTAN ALDEA. Ba-
serri bat errentan har-
tukonuke.Baratzeaedo

ETXEBIZITZAK
salgai

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

BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200m². 3 so-
lairu, kalitatekomateria-
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,
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 / 943 618933.
LEITZA.Pisuasalgai,ba-
jera eta igogailuarekin.

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): 41 € (=)

Zerri gizena
1,358 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,690 € Kg/bizirik. (=)

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

(irailaren 12tik 19ra bitarteko prezioak)
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HaurHezkuntzako ikas-
ketakdituenemakume
euskaldunak arratsal-
dez laneginenluke,hau-
rrak zaintzen edo edo-
zein lanetan. �663
695410.
Emakumea lanbilada-
bil:garbiketa lanak,haur
edoadinduakzaintzen...
�680 781632.
Emakume euskaldu-
na lanean ariko litzate-
ke,etxeko lanakegiten,
dendetan reponitzen...
�680 781632.
ELIZONDO. Pertsona
bat edozein lan egiteko
prest dago: baserri la-
netan lagundu, adine-
ko pertsonak zaindu,
mantentze lanak...�618
686388.
Euskal Filologian lizen-
tziatuaEuskarakokla-
seak emateko prest,
idatzia nahiz ahozkoa,
maila guztietan. Deitu
konpromisorik gabe.
�661 772065.
Emakume euskaldun
batek etxeak garbitzen
edo helduak zaintzen
lan eginen luke, Beran
edo inguruan. �666
641166.
HaurHezkuntzako titu-
lua eta esperientzia
duenneskabatekhau-
rrakzaintzen laneginen
lukeBeraedo inguruan.
�627 609332.
Mutileuskaldunaedo-

zein lanetan ariko litza-
teke. Sukaldaria, hara-
kinaetaabeltzaina izan-
dakoa. �618 095008.

ZERBITZUAK
eskariak

MALERREKA edo
BAZTAN INGURUAN
zeharkako txirula ikas-
tekoklasepartikularrak
hartuko nituzke. �948
920020.

MOTORRAK
salgai

Suzuki Bandit 600 N
salgai. 2001. urtekoa.
Oso egoera onean,
1 .900 eu ro . � 626
684311.

ANIMALIAK
salgai

Oilagorehiztarionense-
tter zakurkumeak sal-
gai. �618 962653.

Border Collie arraza-
ko zakurkumeak sal-
gai. �661 767027.
Asto bat eta urte bete-
ko bere astokume
emea salgai.Osoetxe-
koak. �948 451787.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. Lau zakurku-
me oparitzeko, ama ar-
di-zakur bikaina. �697
321871.

DENETARIK
galdu-aurkituak

Abuztuaren 28an Al-
kaiagako poligonoan
SamsungGalaxyMini II
telefonoa galdu nuen,
frontoiarenparean.Go-
mazko funda urdina
dauka. Norbaitek aur-
kitu bazuen, aunitz es-
kertuko nioke buelta-
tzea. �636 583034.

DENETARIK
salerosketak

ZeroSettemarkako tri-
kitixa salgai, 3 ahotse-
koa. �619 845859.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-
hetua. �659 867287/
699 461394.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

IGANTZIKO
UDALA

Arau Subsidiarioen
determinazio
xehakatuetan

aldaketa puntuala.
Hasierako onespena
IgantzikoUdalak, 2014ko
ekainaren 19an egindako
bilkuran, erabaki zuen ha-
siera batean onestea Igan-
tziko Arau Subsidiarioen
aldaketa puntuala (antola-
mendu xehakatuko deter-
minazioak: hiri lurra arau-
tzen duen 6.5.2.9 artiku-
lua eta lur ez urbanizaga-
rria arautzen dituen 7., 8,
14. eta 15. artikuluak).
Espedientea Igantziko
Udalak sustatu du ofizioz.
Abenduaren 20ko
35/2002Legearen74.1ar-
tikuluan eta ondokoetan
ezarritakoari jarraikiz,
onespen hori jendaurrean
egonen da hilabetez, ira-
garki hau Nafarroako Al-
dizkari Ofizialean argita-
ratzen denetik hasita, az-
tertueta alegazioakaurkez
daitezen.

Igantzi, 2014.09.05
Alkatea,

M. Lourdes Ibarluzea Irureta
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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

Irailaren 18an
INTZA SAGARDIA
OIARZABAL ek bi
urte bete zituen.
Koxkortzen ari da
gure ttikia! Zorio-
nak eta milaka
muxu attatto eta
amatxoren partez

Urriaren 5ean
Goizuetako
JOSU ALSUA

YARZAk 4 urte
beteko ditu.
Zorionak
pottoko!

Aizoaingo JANIRE REMIREZ PERURE-
NAk irailaren 29an 10 urte bete ditu.
Zorionak aita, ama, Iraia ahizpa eta
Iturengo familia guziaren partetik.
Hamar muxu haundi-haundi.

JARE MAIA AROTZENA lesakarrak
3 urte beteko ditu urriaren 5ean.
Zorionak eta hiru muxu haundi
aita-ama, attona-amona, osaba-
izeba eta lehengusuen partetik.

Lesakako JARE MAIA AROTZENAk
3 urte beteko ditu urriaren 5ean.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
familiaren partetik.

Arantzako IRATI LIZARDI ABASOLOk
5 urte egin ditu irailaren 25ean.
Zorionak prexioxa!!!

Igantziko ARATZ

LAKA MITXELENA

gure etxeko tti-
kiak buruilaren
14an bi urte bete
zituen; aunitz ur-
tez eta heldu den
urtean ere pastel
ona prestatu! Pa!

Anizko UNAX

ZAMBORANek
7 urte beteko
ditu urriaren
1ean. Aunitz
urtez eta muxu
bat familiaren
partetik.

Igantziko ENEKO eta NAHIA

ALMANDOZ URBISTONDOk 3 urte
urriaren 2an eta azaroaren 21ean
2 urte beteko dituzte. Zorionak biei
familia guztiaren partetik.

Irailaren 21ean,
Urrozko MIKEL

URROZ GONZA-
LEZek 7 urte bete
zituen. Zorionak
eta aunitz urtez,
senide, guraso,
osaba eta izeba-
ren partetik.

Urdazubiko PABLO IRAZOKI
OLAIZOLA k urriaren 10ean 10 urte
beteko ditu. Zorionak aunitz! Eta
egun ona pasa Urdazubiko aitatxi
Paulo eta amatxi Maria Luisaren
partetik.

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA sunbilda-
rrak 10 urte beteko ditu urriaren
10ean. Zorionak eta txokolatezko
musu haundi bat atta eta amaren
partetik.

Goizuetako
JARE IBARRA
TABERNAk urria-
ren 27an 3 urte
beteko ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik!

Erratzuko HARITZ

ITURBURUA JAURE-
NAk irailaren
14an 9 urte bete
ditu. Zorionak
Naroa eta Enaitz
lehengusuen eta
berexiki Iker
anaiaren partetik.

Aunitz urtez
USOA! Hiru
hamarkada ez
direlako egune-
ro betetzen,
ongi pasa zure
eguna eta muxu
haundi bat!
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