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Beilatoki berria
eztabaidaren erdian

SARA � 38
Usoaren Besta
urriaren 19tik 29ra

MALERREKA � 30
Hamar auzo konpostaketa
eremu jarri dituzte martxan

BAZTAN � 34
Uholdeek sortutako kalteen
balorazioa egin dute

Txapela eta marka
berria Xanta
Souzarentzat

Lurraren Eguna eginen dute urriaren 26an, Beran
Barazki eta frutak, eskulangileak, barazki-opil, sagardo eta gasna lehiaketak, musika... � 18

Kezka eta ezinegona
Urdazubin harrobiko
leherketen harira

Hiru hilabete pasatu dira Urdazubin ikara sortu
zuen harrobiko leherketa hartatik, baina egoera
ez da baretu. Harrobi inguruko leizeetan dagoen
ondare arkeologikoa kolokan ikusten dute
aunitzek eta hori babesteko lanean ari da
SOS Alkerdi Plataforma. Harrobian erabiltzen
duten ustiapen metodo berria alde batera
uzteko eskatzen dute eta Nafarroako
Parlamentura ere eraman dute eskaria.

ZOZKETAK � 51

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58ra

Nafarroako Arpana Txapelketa
Mistoa irabazi dute Nerea

Sorondok eta Xabier Urrutiak
Aurten bigarren aldiz jokatu da

txapelketa Igantzin eta parte hartu
duten sei bikoteen artean, Baztan-
Bidasoko Gure Kirolen Klubean

ari diren Nerea Sorondo beratarra
eta Xabier Urrutia arraioztarra

nagusitu dira.

� 45

GOIZUETA � 32

Ikurrina tarteko Uda-
lari jarritako zigorra
bertan behera
Nafarroako Gobernuak
prozeduran egindako
akatsbatengatik,Espai-
niakoAuzitegiNagusiak
atzera bota du ikurrina
jartzeagatik Goizuetako
Udalari jarritako zigorra.

� 45
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dea osatu dute, 130
herritarretik goitik atxiki-
menduaadierazidioteeta
bertze 3.000 lagunek si-
natu dute Plataformaren
manifestua.

1965. urteaz geroztik
aridaMarmolesdelBaz-
tan enpresa Urdazubin
lanean eta urte batzuez
itxitaegonondotik,2013
hondarrean hasi zen be-
rriz lanean,ustiapenme-
todoberriarekin.Uztaila-
ren 15eko hartan 2.000
kilolehergaierabilizituen
eta Santiago Villares Ur-
dazubiko alkatearentzat
«guztizgehiegizkoa»izan
zen, «are gehiago, leize-
en eta etxeen hurbilta-
suna kontuan hartuz».
SOSAlkerdiPlataforma-
ko Iñigo Imaz eta Patxi
Iriarte ere iritzi berekoak
dira eta enpresak arau-
dia «urratu» zuela diote.

Legediaberaereezta-
baida-iturri da. 2013an
Nafarroako Gobernuko
Industria Departamen-
tuak enpresaren proiek-
tu berria onartu zuene-
an,30urterakoluzapena
emateazgain,3.000kilo
lehergai erabiliz leherke-
tak egiteko baimena

eman zion. Aldi berean,
ordea, bertze lege ba-
tzuek debekua aipatzen
dute: Urdazubiko Udal
Hirigintza Planaren eta
VianakoPrintzearenlege-
diaren arabera, leizeeta-
tik 500 metroko perime-
troanezindabikilo leher-
gaibainogehiagoerabili
eta 50 metroko mugan
ezindaharrobiarenaitzi-
nalderik egon. Horrez
gain, Alkerdi leizeak na-
ziomailako ondare izen-
dapena du.

Horiek aintzat hartuz,
Nafarroako Gobernuko
Industria,EnergiaetaBe-
rrikuntzaren Zuzendari-
tzaNagusiakharrobiazu-
latzekoetalehertzekola-
nakaldibatezgeldiarazte-
ko agindua eman zuen
joan den abuztuaren
14an, «inguruko ondare
arkeologikoamantendu-
ko dela bermatzen duen
bertze proiektu batekin
jarraidaitekeenaztertze-
ko». Baina «Gobernua-
ren erabakia ez dela na-
hikoa» uste dute Imazek
eta Iriartek:«gainera,be-
hin behineko erabakia
izan da eta ez ditu leher-
ketak alboratzen».

G. PIKABEA | URDAZUBI
Eztabaida bizi-bizi

dago. Hautsak harrotu
dituuztailaren15eanMar-
molesdel Baztan enpre-
sak kudeatzen duen Ur-
dazubiko Alkerdi auzo-
koharrobianizandakole-
herketak.Eztandahaun-
dia eragin zuen leherke-

tahark,herritarrenetaUr-
dazubin zeuden bisita-
rienarteanikarasortueta
harrobi inguruko leizee-
tan ondorioak uzteraino.
Geroztikhiruhilabetepa-
satu badira ere, egoera
ezdabaretu.Urdazubia-
rrenarteankezkaetaha-
serreapiztuditugertatu-

aketaSOSAlkerdiPlata-
forma ere sortu dute he-
rriko ondare arkeologi-
koadefendatzeko.Ezdu-
te harrobia ixteko eska-
tzen,2013azgeroztiken-
presak erabiltzen duen
ustiapen metodo berria
bertanbeherauztekobai-
zik. 20 laguneko lantal-

GIZARTEA � EZINEGONA ETA KEZKA URDAZUBIN

Urdazubiko harrobian
erabiltzen duten ustiapen
metodo berria alde batera
uztea nahi du SOS Alkerdik
Eskaria Nafarroako Parlamentura eraman du herriko
ondarea defendatzeko sortu den Plataformak

Joan den uztailaren 15ean Urdazu-
biko harrobian izandako leherketak
ezinegona sortu du herritarren
artean. Harrobi inguruko leizeetan
nabaritu ziren leherketaren ondorio-
ak eta horrekin herriko ondare

arkeologikoa kolokan ikusi dute au-
nitzek. SOS Alkerdi Plataforma ere
sortu dute ondare horren defentsan,
eta 2013tik harrobian erabiltzen
duten ustiapen metodo berria alde
batera uzteko eskatzen dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

SOS Alkerdi plataformako kideak.
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SantiagoVillaresalka-
tearentzat,ordea,Gober-
nuarenerabakia«eragin-
korra eta egokia da. Na-
hiz eta behin behinekoa
izan, enpresari proiektu
berria aurkezteko eska-
tuzaio,etadagokionde-
partamentuek onartua
izan beharko du, baita
UrdazubikoUdalakere».
Gaineratu digunez, «es-
pero dut txosten horiek
eta Udalarena, nik nero-
nek, Udalak eta herrita-
rroknahietaexijitzendu-
gunarekin bat etortzea.
Hortaz, uste eta espero
dut gerora gelditzea be-
hin betikoa izan daite-
keela».

Urdazubiko Udalak
enpresarenkontrakosa-
laketaaurkeztekoasmoa
ere ez du baztertua. Irai-
lean udal teknikariekin
«behinbainogehiagotan»
bildu dela kontatu digu
alkateak:«zehatzmehatz
zein arau eta zein neurri-
tanurratudirenaztertze-
ko. Guztiarekin seguru
gaudeneanetabehardi-
rentxostenguztiakesku-
raditugunean,zigorpro-
zedura egokia abiatuko
dugu».

Udalaren jarreraren
inguruan, Plataformako
Imaz eta Iriarte ere min-

tzatu dira: «alkateak gu-
realdekohitzakizanditu,
guk defendatzen dugu-
na bere eginez. Baina ez
ditu esku artean dituen
tresnaguztiak erabili na-
hi ustiapen proiektu be-
rriageldiarazteko.Hitze-
tatikekintzetarapasada-
dila eskatu nahi diogu».
Herritarrak «umezurtz»
sentitzendireladiote:«ez
dute behar duten jarrera
mantentzen».

Marmoles del Baztan
enpresak, bere aldetik,
ez du gaiaren inguruan

adierazpenik egin nahi
izan,bainaalkateareniru-
diko,enpresakudalarau-
dia urratu du: «enpresak
baimen guztiak dituela
erran badu ere, 2003ko
Udal baimenaren arabe-
ra,gisahorretakoleherke-
tak egiteko eta harrobia
ustiatu nahi duten beza-
la egiteko Udalaren bai-
menik ez du».

Plataformako kideen
arabera,berriz,enpresak
«hiru planotan» egin ditu
arau-hausteak. Alde ba-
tetik, «legedian bi kilotik
goitiko leherketakegitea
galerazia dagoela» oroi-
tarazi dute. Horrez gain,
2013ko urriaz geroztik
enpresaerabiltzenariden
leherketametodoberria-
ren harira erran dute «in-
gurumen arloan, harro-
bianerabiltzendutenme-
todo honek ez duela in-
gurumeninpaktuaazter-
tzen duen proiekturik».
Eta akitzeko, «Ondarea-
ren Legea hausten due-
la»adierazidute,«ezbai-
tu bertan ezarritako ba-
beserakobaldintzarikbe-
tetzen». Horregatik es-
katzen dute «leizeak ba-
bestea, horretarako en-
presari30urtekoluzape-
na ezartzen dion proiek-
tua bertan behera utziz,
eta hortaz aparte, onda-
re kulturalari eginiko kal-
teenarduraduneidagoz-
kien isunak ezartzea».

KALTEAK
Alkateak dio Zelaieta

III-kosarrerak izanditue-
laharrobikoleherketaren
ondorioak:«sarreraireki
da,bainaezdirudibarre-
nekoa kaltetua izan de-
nik. Inguruko gainerako
leizeetan itxuraz ez da
kalterik izan».Villaresen-
tzat«okerrena,herrianeta
turistenarteansortutako
molestia eta nahastea
izan dira eta horrek sor-
tu duen alarma, aipatu-
tako leizean sortutako
kalteaz ahaztu gabe».

IriarteketaImazekda-
tugehiagoemandituzte:
«Zelaieta II desagertua
delaustedugu.Zelaieta
III-k,aldiz,kaltenabarme-

UTZITAKO ARGAZKIAK

1- Zelaieta I leizea lur erortzarekin desagertua. 2- Zelaieta II leizea egon beharko lukeen tokia, Plataformaren arabera.
3- Zelaieta III leizeko sarrera, uztailaren 15eko leherketa aitzinetik. 4- Zelaieta IIIko sarrera, uztailaren 15eko leherketaren ondotik.
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IBILBIDEA
«Bide instituzionalak
agortutakoan, herri
mobilizazioari ekinen
diogu, eta azkenik,
bide legalari»

Patxi IRIARTE, Iñigo IMAZ
SOS Alkerdi Plataforma

SALAKETA
«Guztiarekin seguru
gaudenean eta behar
diren txosten guztiak
eskura ditugunean,
zigor prozedura ego-
kia abiatuko dugu»

Santiago VILLARES
Urdazubiko alkatea



ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.16 ERREPORTAJEA | 5

nakizanditu,sarreraerori
baita. Ikaburua, Alkerdi
eta Berroberriko leizee-
tanleherketekeraginna-
barmenadutelaustedu-
gu.Bainaerakundeenal-
detikezdugu interesge-
hiegirik antzeman orain
arte».

Alkateak, baina, gar-
bi utzi nahi izan du bere
jarrera gertatu denaren
«guztiz kontrakoa» dela:
«leherketa eta ustiatze-
ko sistema hori gaitzes-
tenditut».Hala,«Urdazu-
bin berriz ere halakorik
gerta ez dadin, nire esku
dagoenguztiaeginendut,
orainarteegindudanbe-
zala, baita leherketa ai-
tzinetik ere».

HEMENDIK AITZINERAKOA
Harrobia leize ondo-

ankokatzea «basakeria-
tzat» jodutePlataforma-
kokideek:«ezduguuler-
tzen nola litekeen onda-
rekulturalbaliotsuhorren
alboan, herriari inolako
onurarikekartzenezdion
harrobibatbaimentzea».
Ez dute geldirik egoteko
asmorik eta SOS Alker-
diko kideek argitu digu-
tenez,«bideinstituziona-
lak agortu bezain pron-
to,herrimobilizazioarieki-
nen diogu, eta azkenik,
bide legalari». Helburu
horrekin, «Euskal He-
rrikobertzelekuetatikda-
torrenlaguntzaoroesker-
tukogenukeela»ereazal-
du dute Iriartek eta Ima-
zek, «Urdazubi herri tti-
kia baita».

NAFARROAKO PARLAMENTUAN BISITA

Parlamentuko agerraldiaren balorazio «baikorra» egin du SOS Alkerdik
Irailaren 25ean Nafarroako Parlamentuan izan ziren SOS Alkerdiko Aitor Ollo, Iñigo Imaz eta Patxi Iriarte, Parlamentuko Ma-
haiak gonbidatuta. Eta agerraldiaren balorazio «baikorra» egin digu Imazek: «harrera ona izan genuen talde guztien aldetik. He-
mendik aitzinera, Parlamentuan gai honi jarraipen haundiagoa eginen zaiolakoan gaude». Gaineratu digunez, «oposizioak Go-
bernuari hainbat gauza eskatuko dizkio, hala nola, legedia eta araudiak betearaztea, ondarea arriskuan jar dezakeen ustiake-
ta oro galeraztea eta guk eskatzen dugu bezala, arau-hauste bat edo bertze egon bada, dagozkion isunak ezartzea Marmo-
les del Baztan enpresari». Gainerakoan, Geroa Baik Plataformaren aldarriaren garrantzia azpimarratu zuen; UPNk arazoari ir-
tenbidea emateko lanean ari zirela adierazi zuen, Gobernutik zein Udaletik; PSNk Industria eta Kultura Sailetako buruek bat-
zordean azalpenak eman ditzaten eskatuko dutela aitzineratu zuen; Bilduk Urdazubiko ondarea, bizimodua eta ekonomia ar-
riskuan berriro ez jartzeko exijitu zuen, baita harrobiaren ustiapen metodo berria bertan behera utzi eta harrobiaren bizirautea
bermatzeko bertze sistemak bilatzeko eskatu ere; Aralarrek ondarea babestu behar zela erran zuen, eta batez ere, ezin direla
Gobernutik hainbertze erabaki hartu zonaldeko ondarea modu egokian ezagutu gabe; PPk legedia betetzea eta enpresaren
bizirautea bermatzeko esfortzua egin behar zela azaldu zuen, ondarea eta biztanleen ongizatea arriskuan jarri gabe. Ezkerrak
Plataformaren aldarriarekin bat egin zuen, eta legea bete eta ondarea eta biztanleen ongizatea bermatu dadin sostengua ema-
teko prest zegoela erran zuen.

Ondarearkeologikohaundikokobaluzoakdituzte
Urdazubin: turistentzat irekia dagoen Ikaburua
leizeaz gain, Zelaieta I, Zelaieta II eta Zelaieta
III, Alkerdi eta Berroberri haitzuloak daude.
•Alkerdida,beharbada,guztietanbaliorikhaun-
diena duena, Madeleine garaian Nafarroan hor-
man egindako irudi bakarrak hor baitaude, due-
la 15.000 bat urte egindako bisonte, orein eta
zaldi baten antzeko grabatuak (1. argazkia). Eta
Gravettealdiko tresnagehiagoereaurkitu izandiraAlkerdin,duela25.000
urte ingurukoak.
• Berroberriko leizean ere Madeleine garaiko erremintak aurkitu izan
dira, hala nola, arpoiak eta xixelak (2. argazkia).
Alkerdi eta Berroberriko leizeen babesa lehenesteko interes kultu-
raleko ondasun izaera eman zioten guneari 1985eko ekainaren 25eko
16/1985Ondare Historiko Artistikoaren Legearen bidez. Bertan jasoa da-
go marmolaren ustiapena egiterakoan Alkerdi eta Berroberriko leizeen
babesa bermatu behar dela. Udal Hirigintza Planak eta Vianako Printzea-
ren legediak leize hauen 500 metroko eremuan
ezin dela leherketarik egin diote eta 50 metroko
mugan ezin dela harrobiko frenterik izan. SOS
Alkerdi Plataformaren arabera, bi leize hauekha-
rrobiko mugetatik ehun metro baino guttiagora
daude eta uztailaren 15eko leherketa izan zen
tokitik 350 metro baino guttiagora.
• Zelaieta I leizean, Norbert Casteret espeleo-
logo frantsesak Eneolito garaiko (duela 6.000-
9.000 urte) zeramika puskak aurkitu zituen. Pla-
taformak dio Zelaieta I-eko sarrera 46 edo 50.
hamarakadako erortza batekin desagertua da-
goela eta Zelaieta II-ren sarrera egon beharko
lukeen tokian, harrobiko frentea dagoela. Udal
Hirigintza Planaren arabera, Zelaieta I eta II his-
toriaurrekotzat katalogatuak daude eta babes
neurrien artean, 50metroko perimetroan ezin da
harrobiko frenterik izan. Zelaieta III-n ere hain-
bat aurkikuntza egin dira: hartzuloa, hartzen bu-
ru-hezur eta hezurren arrastoak (3. argazkia),
haitzean eta lohian egindako hartzen atzapar
arrastoak (4. argazkia), estalaktika eszentriko-
ak (5. argazkia)... Lege aldetik Zelaieta III-k ez
du babesik eta harrobiaren aitzinalde nagusia-
ren ondoan dagoela dio Plataformak. Uztailaren
15eko leherketak leize honetan izandako ondo-
rioak agerikoak izan dira.

ONDARE ARKEOLOGIKOA
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Erratzuko Xanti Oteiza kaikugilearekin solasean
Autobus gidaria ofizioz eta kaiku egilea afizioz. Halaxe aurkeztu zigun bere bu-
rua Xanti Oteiza erratzuarrak duela hamar urte egindako elkarrizketan. Bere
erranetan, «Domingo Etxandi zenari esker segitzen du bizirik kaikugintzak».
Lantzerako orduan, egur batetik bertzera diferentzia handia zegoela ere azpi-
marratzen zuen: «Egurra baldin bada erreka bazterrekoa aisa goxoagoa da la-
nerako. Aldiz, harri tokikoa dena zailagoa da. Beti urkia erabiltzen dut kaikuak
egiteko». Kontuak kontu, kaikua egiteko «maina pixko bat behar da, baina ba-
tez ere denbora, astia, gogoa eta pazientzia» zioen Oteizak.

Udazkena hemen da; eguna gero eta labu-
rrago,hostoak lurrerantz...Biziakereudazke-
nik badu? Baliteke. Atzean utzirik biziaren

udaberria eta uda, galdetzen dut: zer zen egin edo
erein beharrekoa udaberrian? Eta udan? Inork
erran al zigun?Oraindik garaiz genbiltzala eta, ge-
roxeago jakinengenuenaren
itxaropenakin bizi izan gara,
akaso,batzuk...Orain,bizia-
ren udazkenean, uzta zein
den, edo uztarik badugunik
ere ez dakigunean, berandu
al da deus egiteko, ereite-
ko...? Dantzaldia akitzera
doanean,etadenakaldeegin
dutenean, merezi al du pla-
zaraateratzeak,bixigarriaren
bila?EdoEnnioMorrikonerenmusikamalenkonia-
tsua entzunez, bakarti, haritz eta pago hosto ido-
rren artean etsitu eta lokartzea bertze aukerarik ba
ote da? Akaso, bizitzaren udazkenaz gozatzerik
izanen da... udaberri eta udan, galduta, bueltaka
ibili eta gero, sabaian uztarik gabe gelditu bagara
ere? Berandu da?

Berandu da?

Nire txanda
Joseba URROTZ

Iñigo MARTINEZ
Berako pilotaria

Javier Hernandez Me-
moriala irabazi du sub-
22mailanZugarraldeko
Agirrerekin bikote egi-
nez eta gainera txapel-
ketakopilotaririknoble-
enari emandako saria
eskuratu du. Bikain.

Xanta SOUZA
Txapela eta marka berria

Iaz azpitxapeldun izan
ondotik, txinga erama-
tenEuskadikotxapelke-
ta irabazi du lesakarrak
hirugarren aldiz. Hori
guttiezetaerrekorberria
ezarridu,berak lehendik
zuena hobetuz.

Floren NAZABAL
Nafarroan bederatzigarrena

Nafarroako aizkolarien
bederatzigarren txapela
gazi-gozoa izan da
Etxarrikoarentzat. Dis-
ko-herniarengatikoina-
zearekin lortuzuen,bai-
na Euskadiko finalean
ez du parte hartuko.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Joanden ikasturteanguardiazibilaren laguntza
izan zuen D ereduko irakasleen maltzurkeria
azaleratzeko baina oraingoan Super-Iribasek

bakar-bakarrik egin dio aurre arriskuari: Lehen
Hezkuntzako 22 liburutan Nafarroako errealitate
instituzionala zapuzten da: ikurriñak, Euskal Herri-
komapak…Zein ikastetxetan?Ez dakit, baina nire
super-ikusmenarekin topatukoditut! (Ai jaf tepauer!)

Super-Iribas power!!

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Biziaren
udazkenean,
uztarik
badugunik ere
eztagikunean,
berandu al da
deus ereiteko?»

ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.166 | IRITZIA



Kolaborazioak

Ariketa fisikoamoduerregularreanegiteaona
da osasuna eta ongizatea hobetzeko edo-
zein adinetan. Eritasunei aurrea hartzeko

ere baliagarria da. Mugitzen garenean, gustura
ibiltzeaz gainera, osasunerako alde onak sortzen
dira, adibidez:

• Janari osasungarriarekin batera, pisua kontro-
latzen laguntzen du, baita gizentasuna saihesten
ere.
• Laguntza ona da bihotzeko eritasunei aurre egi-
teko, kolesterola hobetzeko eta tentsioa jausteko,
altua dutenei.
• Laguntza ona da adineko pertsonetan diabetea-
ri aurre egiteko eta kontrolatzeko.
• Estresa baretzen laguntzen du.
• Autoestima eta bizitzeko gogoa indartzeko la-
guntza ona da, umorea hobetzen du, baita loaren
kalitatea eta iraupena ere.
• Ongizate psikologikoa eta bertzeekin harrema-
nak izatera bultzatzen du.
• Hezurmasaren galerari eta osteoporosari aurrea
hartzen die.
• Lunbagoari aurre egin
diezaioke, bizkarraren
indarra, flexiblitatea eta
erresistentzia hobetuz.
• Adineko pertsonen
ahalmen funtzionalaeta
autonomia indartzendu.
•Gazteengan, tabakoa-
ren,alkoholarenetabes-
te droga batzuen kon-
tsumoakontrolatzeko la-
guntza izan daiteke.

Ariketa fisikoa egin au-
rretik, segurtasunerako hurrengo aholku hauek
kontutan hartu beharko genituzke:
• 40 urte baino gehiago izanez gero, osasunez no-
la gabiltzan jakin beharko genuke ariketa fisikoa
egiten hasi aitzinetik.
• Eritasunen bat izanda, edo zalantzak badaude,
komeni da Osasun etxean kontsultatzea.
• Ariketa saio batean, pixkanaka hastea eta pix-
kanaka amaitzea gomendatzen da.
• Zorabioak, kalanbreak sumatzen badira edo ar-
nasa hartu ezin denean, hobe da ez segitzea.
• Ariketa fisikoaren intentsitatea murriztu egin be-
har da adinean aurrera joan ahala.

Amaitzeko erreflexio gisa gomendio batzuk: zein
ariketa fisiko egin behar dugun pentsatu, zerbait
hobetu beharra ba ote daukagun eta ariketa fisi-
koa nola txertatu dezakegun eguneroko bizitzan,
nahiz eta errexa ez izan.

Mugi zaitez

Cristina URRUTIA (Doneztebeko Osasun Zentr. erizaina)

«Zein ariketa fisiko
egin behar dugun
pentsatu, zerbait
hobetu beharra ba
ote daukagun eta
nola txertatu
eguneroko bizitzan,
nahiz eta errexa ez
izan»

Gerrak debekatu behar dira, gerrek etxeak suntsitzen di-
tuztelako, eta etxeak suntsitzea galarazia dago mundu
osoan.

Gerrak debekatu behar dira, gerrek nahita suteak sorrarazten
dituztelako, eta hori eragotzia dago herrialde guztietan.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek kutsadura ikaragarri handia
sortzen dutelako, eta kutsadura sortzea gaur egun oso jazarria
dago.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek eskolak eta unibertsitateak
puskatzen dituztelako, eta hori onartezina da planeta osoan.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek ospitaleak txikitzen dituzte-
lako, eta ospitaleak txikitzea aberrazio hutsa da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek animaliak izutu, zauritu eta
hil egiten dituztelako, eta horrek ez ditu pertsonak hobetzen.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek urak zikindu, kutsatu eta
pozoitzen dituztelako, eta ekintza hori osasungintzaren aurka-
koa da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek artea, museoak-eta dese-
giten dituztelako, eta hori adimenaren kontrakoa da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek kulturak birrintzen dituzte-
lako, eta kulturak birrintzea guztiz galarazita dago.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek gosea eta sufrimenduak
eragitendituztelakomunduan,etahoriosoaldrebesaetaarbuia-
garria da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek gaixotasunak ikaragarri bi-
derkatzendituztelako, eta jokamoldehori zientziarenaurkadoa.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek haur, gizon-emakume eta
zaharrak izutu, zauritu eta erail egitendituztelako, eta hori guztia
galarazita dago gure galaxia osoan.
Gerrakdebekatu behar dira, gerrek gizakiak aurrez aurre jartzen
dituztelako elkar hiltzeko beren borondatearen aurka, eta hori
ulertezina da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek hizkuntza eta kultura sen-
doak inposatu egiten dituztelako, eta ahulak, berriz, desagerra-
razi, eta hori zapalkuntza da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek gizartea basati bihurtzen
dutelako, eta hori gizatasunaren aurkakoa da. (…)
Gerrak debekatu behar dira, gerrek gizon-emakumeak, haurrak
eta abar bortxatu, torturatu eta gaizki tratatzen dituztelako, eta
horrek guztiak pertsonak alienatu egiten ditu.
Gerrakdebekatubehar dira, gerren eragile eta errudunekezdu-
telakoberen larrusentiberaetadelikatuaarriskatzen,bainabes-
teena bai; ez dute inondik ere elkarkidetasunik.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek maitasuna eta elkartasuna
gorroto bihurtzen dituelako, eta hori ontasunaren ifrentzua da.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek aberats gutxi batzuk gehia-
go aberasten dituztelako, eta, behartsuak eta jende xumea, or-
dea, gehiago txirotzen dituzte oraindik, eta hori ez da inola ere
morala.
Gerrak debekatu behar dira, gerrek Lur planeta hondatu egiten
dutelako, eta Lurra gure etxe bakarra da.
Gerrak debekatu behar dira, laburbilduz, horretarako hamaika
mila milioi arrazoi daudelako, jakin, ulertu eta onartu nahi di-
tuztenentzat.
Zein herri erdi zibilizatu eta erdi demokratikok onar ote lezake
gerra laurden bat ere?

Gerrak debekatu behar

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Lesakako
oroitzapenak
Esteban IRUSTA MALLEA
(Oñatitik)

Urtetan aurrera goa-
zenheineaniraganaribe-
giratzeko joera handia
izaten dugu. Gure bizi-
tzaren pasadizioak go-
goratzea gustatzen zai-
gu lagun arteko solasal-
dietan.Niresolasaldiho-
netan Lesakan pasatu-
tako urteak ekarriko di-
tut gogora, 1960t ik
1978arte. Pinadi askoko
herritik (Oñati), ia pinadi
gabekoherriraetorrinin-
tzen.Nire lehenengo bi-
sitamendira,Aginaalde-
raizanzenehiztariakgon-
bidatuta. Hango pagadi
eta hariztiak paradisua
iruditu zitzazkiidan. He-
rri egiturak ere harridura
sortu zidan lehenbizikoz
joaten zirenei bezala.
Hauen artean arkitekto
talde handi baten bisita
gogoratzendut. Beraien
tartekoekin hitz egitean
kontatu zidaten nola be-
re aldizkariaren azalean
agertzen zen Lesakako
argazkia, eta nola gorai-
patzen zuten herriaren
arkitektura. Bi zine zu-
zendarik ere Lesaka au-
keratuzutenberepeliku-
len eszena batzuk filma-
tzeko:RichardPottier-ek
"ElcantordeMexiko"(Lu-
isMarianoprotagonista)
eta Orson Welles-ek
Amerikakozuzendarieta
aktoreospetsuak"Cam-
panadasamedianoche".
Orduanezzegoenindus-
triarik;geroxeagoinaugu-
ratuzen"Laminaciones"
enpresa.Bitarteanjende
gaztea Frantziara eta
Ameriketara joaten zen
lan bila, kontrabandoan
aritzenzirenakahaztuga-

be. Baina gazteen zere-
gina ez zen lanera mu-
gatzen; kirol asko prak-
tikatzen zen, futbola eta
pilota, batez ere. Futbo-
lean, nire bi ikasle ohiak
(Julen Ordoki eta Dioni)
Espainiako lehenengo
mailan jokatu zuten, be-
raienaurretik,JuanIgna-
zioUhartek bezala. Pilo-
tan(palaz),bestelauikas-
leohiekprofesionalmai-
lan jokatu zuten Juanjo
Salbador handiaren bi-
deajarraituz.Kirolariguzti
hauek azaldu ziren Beti-
Gazte Elkarteak egiten
zuen lanari esker. Ni ere
tartean nenbilen jokalari
eta Juntako kide bezala.
OrduanGipuzkoakoFut-
bol Federazioan zegoen
(orain bezala ) eta "Vas-
co-Navarro"izenekotxa-
pelketan hartzen zuen
parte. Kirolaz aparte an-
tzerkiari ereberegarran-
tziaematenzitzaion,mu-
sikako ekintzekin tarte-
katuz. Bikondoa soinu-
joleak, orduanmunduko
txapeldunak, bizpahiru
aldiz hartu zuen parte.

Herri gehienek bere
tradizioakdituzte,etaLe-
sakan hauek azpimarra-
tukonituzke:SanFermi-
netakodantza ikusgarri-
ak, Inauteriak, Olentze-
ro, sasoi haietan, Lesa-
katik kanpo ,hain ezeza-
guna zen pertsonajemi-
tikoa, eta abenduaren
31an Urte Zaharrari egi-
ten zaion Agurra eta Ur-
te Berriari Ongi Etorria.
Ohitura hau, baztertuta
egon zen baina herriko
nagusieieskerberresku-
ratu egin zuten; beraiek
gogoratzen baitzituzten
testuaketa soinuak.Ne-
re lana paperean jartzea
etagazteei irakasteaizan
zen.

Bestegaiguztiengai-

netik,herritarrenmusika-
zaletasunanabarmendu-
ko nuke. Parrokiako or-
ganujole izatealortunue-
netik (azterketa bat egi-
nez) arlo hau barru ba-
rrutik bizitzea tokatu
zitzaidan.Igande eta jai
egunetako elizkizun
guztiak organoz lagun-
duta izaten ziren. Herri-
tarrak asko abesten zu-
ten; batzuk txiki txikita-
tik,hiruahotsetara.Kan-
tuari dagokionez,elizek
betetzen zuten gaurko
musika eskolen papera.
Euskaldunekorokorrean
musikarakodohainabar-
menak baldin badituzte,
euskaldunenarteansen-
tsibilitate berezia duen
eskualdean dago koka-
tuta Lesaka. Laterandar
Kanonigoak1947an he-
rrihonetarahelduzirene-
an musikarekiko sentsi-
bilitatehorrekeurenarre-
tabereganatuzuen.Gau-
zaberagertatzenzenLe-
sakako hirukoak Oñatin
abesten zuen bakoitze-
an. Beraien artean,Juan
Migel Ordokik aipamen
bereziamerezi du. Fran-
tziako Konpainia batek
kontratatuta,Karkasona-
kogazteluanManuelFa-
llaren ‘ElRetablo’abestu
zuenPariskoorkestraba-
ten laguntzaz.Batikano-
koII.Kontzilioarenondo-
ren, oso ezaguna egin
zen Goikoetxea-Arron-
dorenmezarengrabazio-
an berak egindako ba-
karlari lana; bestea (ba-

ritono sokan) Zelaieta
baztandarra zen. Bakar-
lariekin jarraituz,Oñati
abesbatzan erebestele-
sakar bat dugu urte as-
kotan:LoliOrdoki. Lesa-
karrak ziren organujole-
ak, Migel Etxebeste eta
LuisTaberna.Etxebeste-
ren hiletan(1962) Elizon-
doko abesbatzak Aita
Donostiarenmezaabes-
tu zuen Juanito Erasok
zuzenduz eta Tabernak
organoz lagunduta. Luis
Tabernaridagokienez,ni-
ri tokatu zitzaidan bera
ordezkatzea Lesakan
zeukan organo kontzer-
tuasuspendituondoren.
Donostiako SantaMaria
elizanere,behinbainoge-
hiagotan,Oñatikokorua-
ri laguntzeatokatuzitzai-
dan.LesakarrazenPepi-
toIantzi"LosXey"taldea-
ren soinujolea;Paskual
Aldabe konposatzailea
eta Jose Luis Olaetxea;
SantiagoIrigoientxistua-
ren alde hainbeste lan
egin zuena; Guillermo
AgaraetaJoseMariaAl-
zugarai ‘Larrane’, abes-
lari bikainak. Guillermo
Agarakbakarlari lanaegin
zuenFranciscoEskude-
roren ‘Hileta’ obraren
estreinaldian. Aipatuta-
ko bi abeslari hauen on-
doan,herrikoabesbatzak
meza eta kantu ederrak
abesten zituen. Eta
1960an bertara heldu
nintzeneanAitaMadina-
ren‘AitaGurea’eta‘Lau-
da Sion’ abesti bikainak
irakatsinizkien. ‘AitaGu-
rea’renbakarlariaRamo-
nita Apeztegia zen, goi-
kosibemolaerraz jotzen
zuena.Gaur egun, abes-
batza gehienak tono bat
jaitsitaabestendute."Ai-
ta Gurearen" kronologi-
an, Lesaka izan zen le-
henbizikoa abestu zue-

na, Buenos Aires eta
Oñati ondoren. Buenos
Airesen,nereosabaLuis
Malleak estreinatu zuen
1947an, berak sortu eta
zuzendu zuen abesba-
tzaren bitartez Madina
bertanzegoelarik.Abes-
batzaren izena Lagun
Onak da eta beraien ba-
karlaria Pepita Etxaide
Pikabea, lesakar baten
alaba zen; aita Igan-
tzikoa zuen. Buenos Ai-
resera egindako bidaia-
ren ondoren, Oñatiko
abesbatzak 1957an
abestuzuen,herrianber-
tanlehenbizietagero,Bil-
boko Arriagan eta Do-
nostiako Victoria Euge-
nian, Bilboko orkestra-
ren laguntzaz.Okasiora-
kosortuzenabesbatzan
abesteatokatuzitzaidan.
‘AitaGurea’rekinbatera,
Madinarenbesteobrazo-
ragarri bat abestu genu-
en: ‘Poema Arantzazu’.
Hunkigarria izan zen.
‘Poema Arantzazu’ sa-
rritan jotzen nuen Lesa-
kan, organurako ber-
tsioan. Beste bi musiko
aipatuko ditut: Karlos
Mungia, tenor liriko so-
natua zarzuela mundu-
an, bizpahiru aldiz Lesa-
kan abestu zuelako eta
niri organoz laguntzea
suertatuzitzaidalako;eta
Feliziano Beobide, lesa-
kar batekin ezkondua,
bertan hil (1956) eta hi-
lobiratua, BilbokoAthle-
tic futbol taldearen him-
noaren egilea (1933) Jo-
seOlaizolarekin konpar-
tituz (1904),geroKarme-
loBernaola, otxandiota-
rrak orkestrarako egoki-
tu eta gaurkotu zuena.

Bukatzeko aipatu ni-
re oroitzapen hoberena,
besteguztiengainetik,le-
sakarrei lotua dagoela,
beraiekizanzirenetadira.

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

«Bai [badut itxarope-
nik Euskal Herrira
jokatzera itzultzeko].
Noiz? Auskalo, baina
gaur-gaurkoz, egoera
nola dagoen ikusita,
oso zail ikusten dut.
Oso barneratua dut
atzerrian egin beharko
dudala nire kirol ibilbi-
dea».
«Niretzat garrantzitsu-
ak dira sentsazioak,
eta berehala nabari
zait noiz ari naizen
gozatzen. Eta orain
gozatzen ari naiz».

Niko MINDEGIA
Eskubaloi jokalaria
BERRIA 2014.10.03

«Duela bederatzi urtetik
hona aldiro azterketak
gainditu behar dituda-
naren sentsazioa dau-
kat, badirudi dena per-
fekto egin behar duda-
la. Eta ez dakit zergatik
izan behar duen horre-
la. Azkenean horrek
nekatu egiten zaitu. Ni
beti indartsua izan naiz
psikologikoki, baina
momentu batean ezin
duzu gehiago eta le-
hertu egiten zara.
Pixkanaka buelta ema-
ten ari naiz».

Julen RETEGI
Eratsungo pilotaria
D.NAVARRA 2014.10.09
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Nor dugu Berako Josema Huizi?
Mendia gustuko duen beratar bat,
kirolaria, aita...
Zein afizio dituzu?
Mendiarekin lotuakdirenguz-
tiak: lasterka, oinez, bizikle-
ta, eskiak, mendi bereziak
dauden tokietara bidaiak...
Bankuan lanean edo men-
dikomaldagogorretanmol-
datzen zara hobekien?
Bizitzan leku guztietan
daudemaldagogorrak,eta
lanean ere bai. Nola igo ja-
kin behar da.
Mendian oinez ala lasterka
nahiago?
Mendiagozatzeko.Baioi-
nez, bai lasterka, bai bi-
zikletarekin,baieskiekin
edo egonean ere bai.
Igoduzungailurrikgustu-
koena?
Aunitz dira, baina bat aipa-
tzeagatikVignemale,Pirinio-
etan dagoen 3.298 metro-
ko mendia. Gailurrean egin
genuenloetahorregatikbere-
ziada.Gauamila izarrekoho-
telean pasatu genuen.
Gustura eginen zenukeena?
Aunitz dira, horietako bat Matter-
horn, Italia eta Suitza artean dago-
en Alpeetako mendi bat.

ZeremandioManttaleMendiLas-
terketa Taldeak Berako herriari?
Taldean lastera egiteko aukera, el-
karrekin irteerak egitea... Sortzai-
leek Berari mendira ateratzeko,
mendiamaitatzeko,kanporajoa-
teko... aukera eman zioten eta
hori Mantallerekin lotzen dut.
Berako tokirik gustukoena?

Zortzigarrenmugarri, itsa-
soa eta mendia ikus-
ten diren tokia.
Triatloian,igeri, las-
terka ala bizikle-
tan moldatzen
zarahobekien?
Denetan nahiko
kaskarra naiz,

bainabaterrateaga-
tikhobekienlasterka.
Baina denak elkarre-
kin egiteak bere xar-
ma du.
Zure zein ezaugarri
nabarmendukozenu-
ke?
Bere garaian, Lapo-
nianeskizeharkaldibat
eginnuen35graduze-
ro azpitik zirela...
Amets bat?
Erraten bada ez dela be-
tetzendiote... Adinarekin
batzuk bete dira.

11 galdera labur

� Josema HUIZI � Berako kirolaria
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Ikusmiran ibili edota tratuan aritzea maite dutenentzat, gustuko sasoia heldu da. Urteroko
hitzorduari hutsik egin gabe,  aurten ere ate joka ditugu, Udazkeneko lehenengo feriak,
Elizondokoak. Elizondoko Herriak antolatuta, urriaren 24 eta 25ean, izanen  da azien-
dazale diren eta ez direnendako zita garrantzitsua, beti bezala, ortziral eta larunbatez. 

Begirada zorrotza eta diru-zorroa eskuan
Ortziralean, egun osoan, hainbat postu izanen dira Elizondoko karriketan barna,  aurreko
urteetan 200 inguru jarri izan dituzte. Datozen hilabeteetan goxo goxo ibiltzeko neguko
jantziak, oinetakoak, galtzerdiak, man-
tak... Nekazaritzako lehengaiak, tres-
nak, jakiak... Begirada zorrotza eta
diru-zorroa eskuan ibiltzea komeni,
mauka hoberenak eskuratzeko.
Erosi beharrean bere produktuak sal-
du nahi dituenak aukera du postua
eskuratzeko. Joan den urtean pos-
tua paratu zutenek lehentasuna iza-
nen dutela ere jakinarai dute anto-
latzaileek, urriaren 15a baino lehen
ordaintzen badute. Postu berriendako
epea berriz, urriaren 15etik aitzinera
irekiko da. 

Abelburu hoberenen erakustoki
Aziendak izaten dira Elizondoko Ferietako bertze protagonistak. Udazkeneko Ferien
oina rria sorreran, gaur egun garai batean adina azienda buru biltzen ez den arren, kali-

tate eta itxura bikaineko ahari, behor, behi-
ak... eramaten dituzte inguruko abeltzainek
Merkatuko Plazara. Hauek ikusi edota traturen
bat egin nahi duenak, goizeko 10:00etatik hasi
eta eguerdira bitarte izanen du aukera . Makine-
ria era kusketa ere eguerdira arte eginen da
bertan. Eta 12:00etan bertsolarien txanda iza-
nen da. Aurtengoan,  Bittor eta Amaia Elizagoien
aita-alabak ariko dira kantuan, eguerdi partea
girotuz. 

ELIZONDOKO FERIAK 

Urriaren 24 eta 25ean
azienda, postu eta
besta giroan
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Idi ala behorra, noren alde egin apustu?
Bertsolarien ondotik, apustu berezia antolatu dute aurten estreinakoz. Idiak ala beho -
rrak, bietako zein den indartsuago
neurtuko baita. Elizondoko Herriak
antolatu duen apostu berezia  da aur -
tengo feriek dakarten berri kuntza.
Apostuan, Idiak batetik, behorrak
bestetik, harriari tiraka ariko dira.
Urria ren 25ean argituko da zein ani-
maliak dituen plazarako dohai hobeak. 
Gero arratsaldean, ohiturari eutsiz, pi-
lota partidak izanen dira. 17:30ean
hasita, lau t'erdiko final laurdenetako
partida jokatuko dute eta ondotik,
bertze partida bat ere izanen da. Pi-
lotariak nortzuk diren ez dute zehaz-
tua lerro hauek idazterako orduan. 

Larunbatean ere postuak
Ortziraleko aukerarekin nahikoa ez
dutenek, larunbatean ere izanen dute
feriaz gozatzeko aukera. Urriaren
25ean,  egun osoz postuak jarrita ego-
nen direlako herriko karriketan. 

Irudiak joan den urteko Elizondoko ferietakoak
dira. Osagai berberak eta giro bikaina beti.
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Aurten 27. edizioa bete du Pirinioetako arrazako behien estatu mailako lehiaketa-enkan-
teak. Elizondon irailaren 20 eta 21ean egin zen Merkatuko Plazan eta Nafarroa eta Bizkaiko
aziendek lortu zituzten sari gehienak. 
Gehienbat Euskal Herrian hazten diren aziendak izan ziren ikusgai Elizondon eta 35 abeltzainek
205 buru lehiaketara aurkeztu zituzten. 18 abeltzain Nafarroakoak ziren (7 Baztangoak), 11
Bizkaitik etorriak eta 6 Gipuzkoatik. Sarien artean bat bereiztekotan, Juan Miguel Agirre Ipa -
rrea Bibi zenaren omenez, Arraiozko Elizaldeko Isabel Laurnagak jasotakoa, bere ustiate-
giaren kalitatearengatik. Atal bakoitzeko irabazleak joarea eta 90 euro jaso zituen sari tzat,
70 euro bigarrenak eta 50 euro hirugarrenak.
Pirinioetako arraza kasik desagertua egotetik gaur egun 13.000 buru izatera pasatu da,
hobekuntza genetikoaren ondorioz. Elizondoko lehiaketan, geroz eta kalitate hobea eta
 erabaki zailagoa izaten dela azpimarratu du epaimahaiak

PIRINIAR ARRAZAKO BEHI AZIENDEN 27. LEHIAKETA-ENKANTEA

Geroz eta kalitate hobea
eta erabaki zailagoa

URRUXAK
8-12 hilabete:
1. Pedro Etxeberria (Zenotz)
2. Juan Jose Urteaga (Zestoa)
3. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
4. Iñaki Rekarte (Arizkun)
5. Aitor Arana (Arrasate)

12-18 hilabete:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Gregorio Iraola (Arraitz)
3. Isabel Laurnaga (Arraioz)
4. Maria Isabel Agirre (Arizkun)
5. Juan Jose Urteaga (Zestoa)

18-24 hilabete:
1. Isabel Ibarrola (Azotz)
2. Gregorio Iraola (Arraitz)
3. Jose Antonio Sorbet (Olague)
4. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
5. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)

2-3 urte:
1. Carlos Oroz (Artze)
2. Gregorio Iraola (Arraitz)
3. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
4. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
5. Isabel Laurnaga (Arraioz)

3-4 urtekoak umatuak:
1. Leire Amundarain (Orozko)
2. Gregorio Iraola (Arraitz)
3. Isabel Laurnaga (Arraioz)
4. Maria Isabel Agirre (Arizkun)
5. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)

Ugalketarako: J.A. Sorbet (Burutain) 

4-6 urtekoak umatuak:
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Leire Amundarain (Orozko)
3. Juan Jose Urteaga (Zestoa)
4. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
5. Maria Isabel Agirre (Arizkun)
Ugalketarako: Ion Peio Franzis -
konea (Beruete)

6-8 urtekoak umatuak
1. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
2. Gregorio Iraola (Arraitz)
3. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
4. Isabel Ibarrola (Arotz)
5. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
Ugalketarako:J.A. Sorbet (Burutain) 

8-12 urte artekoak
1. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
2. Carlos Oroz (Artze)
3. Mari Carmen Abendibar (Iurreta)
4. Gregorio Iraola (Arraitz)
5. Juan Jose Iñarrea (Erratzu)
Ugalketarako:Isabel Laurnaga (Arraioz)

12 urtetik goitikoak
1. Carlos Oroz (Artze)
2. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
3. Pedro Etxeberria (Zenotz)
4. Leire Amundarain (Orozko)
5. Mari Carmen Abendibar (Iurreta))
Ugalketarako: Maria Isabel Agirre
(Arizkun)

ZEZENKOAK
24 hilabete artekoak:
1. Juan Jose Urteaga (Zestoa)
2. Teodora Mitxelena (Irurita)
3. Mari Carmen Amendibar (Iurreta)
4. Carlos Oroz (Artze)
5. Leire Amundarain (Orozko)

2 eta 4 urte artekoak:
1. Mari Carmen Amendibar (Iurreta)
2. Iñaki Rekarte (Arizkun)
3. Teodora Mitxelena (Irurita)
4. Isabel Laurnaga (Arraioz)
5. Ion Peio Franziskonea (Beruete)

4 urtetik goitikoak:
1. Isabel Ibarrola (Azotz)
2. Jon Koldo Bikandi (Iurreta)
3. Jesus Ostiz (Olague)
4. Jose Antonio Sorbet (Olague)
5. Leire Amundarain (Orozko)

SARI BEREZIAK
Aitzinetik aipatutako sariez gain,
eskualdeko abeltzainek aipamen
bereziak ere jaso zituzten.
Hauek izan ziren sarituak: 
Azienda buru onena: Maria Isa -
bel Iparragirre (Arizkun).
Baztango arrik onena: Iñaki Rekarte
(Arizkun). 
Baztango emerik onena: Isabel
Laurnaga (Arraioz)
“Bibi” saria: Isabel Laurnaga  
 (Arraioz).

SARIAK
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Lainopetik irten nahian dabiltza as-
paldixkoan Bertan Merkatari Elkartekoak,
baina aurtengoan argi izpi gehiegirik ez
dute izan giroa goxatzeko. Krisiaren  eragina
batetik eta uholdeak bestetik, Lourdesek
azaldu digu bi eragile horiek izan direla
urtea markatu dutenak «krisia orain hasi
da gehiago nabaritzen, hortik barna
aise lehenago sumatu zuten, baina
 herrietara mantsoxeago ailegatu da.
Gainera uhol deek min haundia egin
dute, batzuk ez dira errekuperatu eta
etsi behar izan dute». Hala ere, «baiko-
rrak» direla aipatu digu «antolatu diren
gauzak atera dira, jendeak parte har-
tu du eta aitzinerat egiteko gogoz gaude».

Urteari errepasoa
Bazkide kopurua mantendu egin dute azken urteetan eta 70 elkartekide dira gaur egun.
Lan egiteko gogoz dira eta irudimena lagun, bateko eta bertzeko ekitaldiak antolatzen

ahalegintzen dira euren komertzioei bultzada emateko.
Esate ba terako aurten lehenbiziko aldiz aste saindue-
tan azoka antolatu dute «aste sainduen bueltan he -
rrian jende aunitz ibiltzen dela sumatu genuen,
bisitariak eta baita bertakoak ere. Horri etekina
 ateratzeko, feria antolatu genuen beheitiko ka -
rrikan, Jaime Urrutian, eta erantzuna arras ona izan
zen» azaldu digu Lourdesek.
Uda partean, Bertan Eguna izaten da elkarteak anto-
latzen duen ekitaldi nagusiena. Abuztuan egin ohi da
eta dagoeneko «nahiko finkatua dagoen besta da».
Jaime Urrutia karrika izaten da bestaren bilgune erran
digu «bertako merkatariok gure postua karrikara
ate ratzen dugu eta bertze karriketako merkatariek

ere bertan jartzen dituzte beren postuak. Gure komertzioetako produktuak jartzen
ditugu salgai eta horretaz gain artisauak gonbidatzen ditugu, fanfarrea, Amaiurko
Gaztelu taldea...». Balorazioa ere egin digu «egun polita izan zen eta merkatariak kon-
tent ziren» gaineratu digu. Bilboko Merkatariekin ere elkarlanean segitzen dute eta aurten
ere, egonaldi bereziak zozketatu dituzte.

Esku artean dituzten proiektuak
Duela gutxi aurkeztu zuten Baztan, Malerreka eta Bortzirietako elkarteek Denok bat txartela
eta dagoeneko «Baztango 11 komertziotan martxan da». Aipatu digu «bezeroen fi-
deltasuna saritzeko modu bat» dela, «izan ere erosketen truke puntuak lortuko di-
tuzte eta horiek gero deskontu bihurtuko dira».
Momentu honetan «egutegia prestatzen ari gara» aipatu digu. Urtero egiten dute, iaz
lehiaketa egin zuten baina aurtengoan  Itxusi argazki elkartearen kolaborazioakin gauzatuko
dugu. Baztango etxe guzietan banatzen dute eta bertan informazio aunitz gehitu ohi dute
«arras baliagarria suertatzen dena, telefonoak eta egunerokoan erabiltzen diren datu
aunitz dakarrelako». Eguberrietako kanpainarekin ere laster hasiko dira,  aurreko urtee-
tan bezalaxe «diru kopuru batzuk zozketatuko ditugu bezeroen artean, egube rrietako
erosketak bertan egitea bultzatzeko asmoarekin».

«Egoera zaila izan
arren baikorrak gara,
antolatu diren gauzak
atera dira, jendeak
parte hartu du eta
aitzinerat egiteko
gogoz gaude»

Lourdes ANDUEZA |
Bertaneko Lehendakaria

BERTAN ELKARTEA

Une zailetan elkarrekin
aurrera eginez

Lourdes Andueza
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Baztan-
Bidasoaldeko
udal hautetsiek
Oronoz-
Mugairin
jartzea eskatua
zuten

TTIPI-TTAPA
Baztan,Bertizarana,

Malerreka, Sunbilla,
Bortziriak eta Urdazubi
eta Zugarramurdiko
emakumeakartatzendi-
tuenArretaZentroabe-
rrizereElizondokoOsa-
sun Zentroaren behei-
tiko aldean jartzeko as-
moaduNafarroakoGo-
bernuaketaezOronoz-
Mugairin,Baztan-Bida-
soaldeko 15 udaletako
ordezkariekeskatuazu-
ten bezala.

Uztailaren4anBazta-
nen gertatutako uhol-
deen ondorioz Elizon-
don zegoen eskualde-
ko emakumeen arreta
zentroaerabiliezinikgel-
ditu zen. Udal hautetsi-
ek errandakoaren ara-
bera, «kokapena man-
tentzea ezinezkoa zela
adierazi zigutenez eta
zonaldekoemakumeak
Burlatara joanbeharzu-
tenezzerbitzua jasoahal
izateko, zentro hau be-
rrizmartxan jartzeapre-
sazkoa zela iruditzen
zitzaigunetahorregatik
lehenbailehen soluzio

bateratubatbilatzensa-
iatu ginen».

Elizondoko Osasun
Zentrokotokiakarriskua
zuela ikusita,bertzeko-
kapen bat lehenbaile-
henbilatzearenbeharra
ikusten zuten udal or-
dezkariek. Behin behi-
nekoz,ElizondokoBeni-
toMenniospitalekoerai-
kinetan jartzea erabaki
du Osasunbideak. Es-
kualdeko udalen ustez,
«behin betiko kokape-
naren tokia topatu eta
eskualdeko emakume-
en zentroa lehenbaile-
hen jartzearen beharra
ikusten dugu».

Toki berria proposa-
tzerakoan udalerri ba-
koitzakditueneraikinak,
erdigunetik hurbil ego-
teak eta sarbide egoki-
ak izatea kontutan har-
tuzuten.Eskualdeko15
udaleri, Igantzi,Bertiza-
rana, Arantza, Beintza-
Labaien, Sunbilla, Be-
ra, Ituren, Lesaka, Oiz,
Etxalar, Urroz, Baztan,
Donamaria,Zubietaeta
Ezkurrari, Oronoz–Mu-
gairin Nafarroako Go-
bernuak duen eraikine-
anbehekosolairuaego-
kia irudituzitzaien.Ema-
kumezentroko langilee-
kineresolastuzuteneta
kokapena egokia izan
daitekeela iritzi dute.
Bertzalde,Oronoz–Mu-
gairikourgentzizkopun-
tua egonkortzeko eta
zabaltzekoaukeraema-

tendu,baliabideakmo-
du arduratsuan erabiliz
eta zerbitzua manten-
duz edota hobetuz.

Osasunbideko Ad-
ministrazioetaZerbitzu
Orokorretakozuzenda-
riarekin bildu ziren udal
ordezkariaketaeskaki-
zuna azaldu ondoren,
«Emakumeen Arreta
Zentroa uholdeen au-
rretik zegoen eraikine-
an mantentzea erabaki

dutelahelarazi ziguneta
datozen hilabeteetan
itzultzeko asmoa ager-
tu digu, data zehatzik
eman ez duen arren».

Jasotakoerantzunak
harriduraetakezkasor-
tudiehautetsiei, «ezdu-
gulako ulertzen hiru hi-
labeteren ondoren Na-
farroako Gobernuaren
azalpena.Osasunbide-
ko ordezkariek, Elizon-
doko Osasun Zentroko

beheko solairua erabili
ezinik geldituko zela
adierazizigutenez,bert-
ze kokaleku bat bilat-
zeari ekin genion eta
orain segurtasun eta
egokitasun arazorik ez
omen dagoela azaldu
dute eta bertze propo-
samenikonartzekoaur-
rekonturik aurreikusirik
ez izateak erabaki hori
hartzera bultzatu omen
ditu».

ELIZONDOKO OSASUN ZENTROAREN BEHEITIAN

Emakumeen
Arreta Zentroa
lehen zegoen
tokian jartzeko
asmoa dute ARGAZKIA: INAKI ATXA

Urriaren 7an egin zuten agerraldia udal ordezkariek Malerrekako Mankomunitatean.

GIZARTEA
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BERA

EZTABAIDA � ITURLANDETAKO BIZILAGUNAK

800 sinadura
aurkeztu dituzte
«beilatokia toki
egokian» eskatuz
Udal
ordenantza
aldatzea ere
eskatzen dute

TTIPI-TTAPA
Berako Iturlandeta-

ko beilatoki proiektuak
zer errana sortzen du
oraindik, eraikuntza la-
nakhasiakdirenean.Bi-
zilagunek agerraldia
egin zuten irai laren
30ean lokalaren atari-
an, beilatokia toki ego-
kian behar duela eska-
tuz. «Berakoherriakba-
lio erantsia izaten ahal
du,herriarenerdianerai-
kinpropiobategitenba-
da,erosoa,sarreraerra-
xa duena eta aparka-
tzeko tokinahikoarekin.
Berako herrian badau-
dehorrelakobaldintzak
betetzenditueneremu-
ak», adierazi zuten.

Apirilaren25eanbei-
latokia Iturlandetanegi-
nen zela aditu zutene-
tikgaurkoeguneraegin
dituzten harat-honatak
azaldu zituzten bizila-
gunek. Hain zuzen, ha-
sieratik udal ordenan-
tza aldatzeko eskaera
eginzutenetahorrenal-
de 800 sinadura aur-
keztu badituzte ere, bi-
zilagunek salatu dute
Udalak ez duela bizila-
gunen iritzia eta ikus-
puntuakontuanhartzen.

Marisol Taberna al-
kateak aipatu du «alde
guziakadosgaudelaor-
denantzenaldaketakez
lukeela eraginen onar-

tua dagoen lizentziari,
berez ez zaigu lehenta-
sunekoa iruditzenorde-
nantza aldatzea». Uda-
lak solasteko boronda-
te eskasa duela ere sa-
latudutebizilaguneketa
horri erantzunez, alka-
teak dio «eskatu duten
guzietan bildu gara,
kontua da gero beraiek
erraten dutenarekin
konforme egotea edo
ez,pentsatzendutados
ez egoteko eskubidea
ere izanen dugula».

Irailaren 2an hasi zi-
ren beilatokiaren lane-
kin Iturlandetan. Bizila-
gunek, irailaren13anEli-
zaren bitartekaritza es-
katu zuten eta Lesaka-
koerretora Irachekoar-
duradunekinsolastuzen
eta hiru aldeko kideak
(bizilagunak, Udala eta
Irache) esertzeko es-
kaera egin zien, «baina
gure proposamenak
baztertu dituzte eta ez
dira jarri solasteko». Al-
kateak dioenez, «Iokal
hori erosten interesatua
dagoenak egin behar
dioproposamena jabe-
ari eta ez dagokio uda-
lari partikularren arteko
salerosketaharremane-
tan sartzea».

BILDUREN OHARRA
Bildukberedesados-

tasuna adierazi du Ara-
lar eta EAJko udal tal-
deek gai honen inguru-
an izanduten jarreraeta
aferarenkudeaketamo-
duekin. Beilatoki zerbi-
tzuaherriarentzathagitz
garrantzitsua denez,

«hausnartze eta ezta-
baida prozesu bat me-
rezi du eta, zergaitik ez,
galdeketa edo parte-
hartzeprozesubat,adi-
bidez erabakitzeko le-
hentasunezkozerbitzua
den, edo egokia den
zerbitzu publikoa egi-
tea edota eraikin publi-
kobatahalbidetzenahal
denzerbitzuhori enpre-
sapribatubatekerama-
teko».

ARARTEKOA
NafarroakoArarteko-

akere erantzunegindie
Iturlandetako bizilagu-
nek beilatokiaren ingu-
ruan agertutako kexari.
Arartekoak idatzia igo-
rri dio Udalari, bizilagu-
nekeskatzenzutenmo-
duan Udal Plan Oroko-
rraaldatzeaetabeilato-
kiarendako bertze ko-
kapen bat bilatzea ira-
dokiz. Udalak Ararte-

koaren txostenetik on-
dorioztatzen du zuzen
jardun duela, eta hartu
dituenerabakiak legea-
ren baitan hartuak izan
direla. Arartekoaren
txostenagomendiomai-
lakoa baino ez da eta
bertanegitendituenpro-
posamenek Udalaren-
tzat zein ondorio juridi-
ko eta ekonomiko li-
tuzkeenaztertzekotxos-
ten juridikoa eskatu du.

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Irailaren 30ean egin zuten agerraldi publikoa Iturlandetako bizilagunek



Bezperako
barazki opil
lehiaketa
13:00etan
eginen da

TTIPI-TTAPA
Ohiturari eutsiz, urri-

ko laugarren igandean
ospatuko da Lurraren
Eguna. 28. edizioa be-
teko du Gure Txokoak
KulturBatzordearen la-
guntzarekinantolatuta-
koekitaldiaketahilaren
26an eginen da.

Bezperakoegitaraua
ereurtetikurteraosatua-
goa izaten da. Aurten,
zortzigarrenedizioabe-
teko duen barazki opil
lehiaketa13:00etanegi-
nendaAltzaten.15:30e-
an ttikien lasterketak
eginen dira eta 17:00e-
tanLizuniagako igoera.
18:30ean haurrendako
saioa izanen da Altza-
tekofrontoianeta19:00-
etan argazki erakuske-
ta Ikastolako aretoan.

Igandea izanen da
egunnagusia.09:00eta-
rako lehiaketarako ba-
razkiak, gaztak eta sa-
gardo botilak eraman
beharko dira Ricardo
Barojaeskolara.10:00e-
tatik aitzinera eskulan-
gile eta elikadura azo-
ka eta barazki erakus-
keta eginen dira Altza-

ten.10:30ean txalapar-
ta, zeltiar musika eta
Irats trikitilariak izanen
dira Altzateko plazan.
11:00etanhasikoda28.
Gasna lehiaketaetaBe-
rako trikitixa eskolako-
akkalejiranabiatukodi-
ra. Eguerdian, 17. Sa-
gardoLehiaketaeginen
daKarnaxeneanetaka-
lejiran aterako dira Mu-
sika Eskolako eta ban-
dako musikariak. Bi le-
hiaketetan parte har-
tzeko Bortz i r ietako
ekoizlea izan behar da.
Gazta lehiaketa irabaz-
ten duenak 300 euroko
saria eta oroigarri bat
eramanen ditu eta bi-
garrenak100eurokosa-
ria. Sagardo lehiaketa-
ko irabazleak,berriz,200
euroeskuratukoditueta
bigarrenak 75 euro.

Arratsaldean ere se-
gitukodubestak.16:30-
eanhasitaAltzatekoPla-
zan herri kirolak izanen
dira. Talde mistoak aiz-
koran, arpanan eta ha-
rri altxatzen ariko dira.
Saribanaketaeginenda
bertsolariekin, enkan-
tea, dantzarien saioa,
txarangaetadantzaldia.
Egun guztian musika,
taloak, eta jaki eta eda-
riak dastatzeko aukera
izanen da. Euria egiten
baduekitaldiakAltzate-
ko frontoianetakirolde-
gian eginen dira.

BERA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 25 ETA 26AN

Lurraren Egunak
28. edizioa
beteko du

UTZITAKO ARGAZKIA

Sortzaileak eta lehen irakaslea omendu ditu Labiaga Ikastolak
Labiaga Ikastolak 40. urteurrena ospatuko du ikasturte honetan. Urte osoan
kultur eta kirol ekitaldiak antolatzeko asmoa dute eta lehenbizikoa urriaren 4an
egin zuten. Ikastolako sortzaileak izan ziren Josu Goia, Espe Aranibar, Bego
Aranibar, Bixente Taberna, Antton Erkizia, German Goienetxe eta Ixa Ordoñez
omendu zituzten, Aurreskua dantzatu eta oroigarri bana emanez. Modu bere-
an, lehenbiziko irakaslea izan zen Berroetako Pili Gartxitorena zenari ere ome-
naldia egin zitzaion eta bere ordez, alargunak eta semeak hartu zuten oroiga-
rria. Labiagaren 40. urteurreneko lehen ekitaldiari hasiera emateko, Ikastolaren
egoitza izan diren eraikinak kalejira baten bidez lotu zituzten. Haur Hezkuntza-
ko eta LehenHezkuntzako ikasleak hartzen dituen Eztegarako eraikinetik altxa-
feroa bota ondotik, Herriko Etxera joan ziren, gero Lagun Etxera eta azkenik,
DBHko ikasleak hartzen dituen Altzateko ikastolara. Haurren jokoen ondotik
omenaldia eskaini zitzaien sortzaileei eta lehenengo irakasleari. Ondotik, 350
lagun inguru bildu ziren Altzateko frontoian egindako bazkarian.

TTIPI-TTAPA
Gure Txokoa elkarteak ez ohiko

batzarra burutu zuen irailaren 27an,
zuzendaritza batzordea berritzeko
asmoarekin. Gai garrantzitsua izan
arren, deialdiak ez zuen arrakasta
handiegirik izan, 20-30 bat bazkide
bertzerik ez baitziren aukeztu.

AngelPonbarpresidenteohiak lau
urteotako balantze gazi-gozoa egi-
ten zuen idatzia irakurri zuen etaGu-
re Txokoa bezalako elkarte bat «go-
go eta konpromisuarekin» aitzinera
atera daitekeela azpimarratu zuen.
«Gure Txokoak herrian egiten duen
lana baloratua ez dela» iruditu arren,
aitzinera egin dute eta bidean lagun
izan dutenak eskertu nahi izan zitu-
enPonbarrek.Moduberean,azpima-
rratu nahi izan zuen Iamoteneako
ostatuan egindako obra eta bereziki

zuzendaritzakobodegeroekeginda-
ko lana, «ostatuko kontuetan defizi-
ta edukitzetik irabaziak edukitzera
pasatu garelako, bodegeroena be-
netan lan lotua da eta gure ustetan
zuzendaritza berriak nola antolatu
pentsatzeko moduko gaia».

Eskutitza irakurri ondotik, zuzen-
daritzabatzorderakonorbaitaurkez-
ten ote zen galdegin zuen presiden-
teohiaketaPatxiCastillo,CarlosPa-
checo eta Jaione Dozagarat-ek aur-
keztuzutenberaienburua.Beraz,hi-
ru lagun hauek, bokalia ezberdine-
tako ordezkariekin batera osatzen
dute zuzendaritza batzorde berria.
Hain zuzen, Iñaki Eskudero (dantza);
JosebaErrandonea (txirrindularitza);
Jose(aretofutbola);Elzaurdia,Lazka-
notegi eta Mitxelena (pilota) eta Lu-
is Irazoki eta Angel Ponbar (futbola).

IRAILAREN 27KO EZ OHIKO BATZARREAN

Zuzendaritza Batzordea berritu du Gure Txokoak

ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.1618 | HERRIZ HERRI



LESAKA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 24an

San Fermin Elkartearen Eguna
omenaldiekin ospatuko dute
Urrezko Ezteiak
eta 85 urte bete
dituztenak
omenduko
dituzte

Aitor AROTZENA
San Fermin erretira-

tuen elkarteak, udala-
ren laguntzaz jubilatu-
en eguna antolatu du
urriaren24an.Urterobe-
zala,UrrezkoEzteiaketa
85urtebetetzendituzte-
nei omenaldia eskaini-
ko zaie. Aurten, 50 ur-
te ezkondurik bete di-
tuzten Lorenzo Frago-
so Cañamero eta Do-
mingaLopezGiraldoeta
85. urtebetetzea egin
duten Josefina Sagar-
dia Alzugarai, Jose Mi-
txelenaAbanz,Jose Iru-
rieta Petrirena eta Jose
Otxoteko Almandoz
omenduko ditu CAN
Fundazioak. 12:30ean
Meza Nagusia ospatu-
kodaSanMartinelizan.
13:30ean Aurreskua
dantzatuko zaie omen-
duei Plaza Zaharrean.
14:00etanbazkaria iza-
nen dute frontoian, ho-
nako menu honekin:
hasteko, urdaiazpiko
egosia eta ondua, pa-
te, zainzuriak, txibierro-
aketakroketak,ganbak
plantxanetaentsalada;
segidan, bildots errea
patatafrijituekinetapos-
trerako petixux krema-

dunak txokolatearekin,
dena ardoa, cava, ka-
fea eta likoreekin bus-
tia. Bazkarirako izen
emateaurriaren15aar-
te egin daiteke, Nafa-
rroakoKutxakobulego-
an edo San Fermin el-
kartean,34euroordain-
duta.

Bazkalondoan,ome-
naldia eskainiko zaie
aurtengoprotagonistei,
txapelketaezberdineta-
ko sariak eta trofeoak
banatuko ditu San Fer-
min Elkarteak eta dan-
tzaldia ere izanen da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

75. urteurrenaren ospakizunetarako ideia bila Beti Gazte
Beti Gazte elkarteak 75. urteurrena ospatuko du 2015ean. «75 urte bete eta
beti gazte izaten segitzea» edonolako gauza ez delakoan, merezi bezala ospa-
tu nahi du zuzendaritza batzordeak urtebetetze hori eta horretarako kirol eki-
taldiak, kultur jardunaldiak, erakusketak, hitzaldiak eta bertze hainbat ekintza
prestatu nahi dituzte. Helburu horrekin, eskutitza igorri die bazkideei, beraien
ideiak, gogoak, nahiak… Zuzendaritza Batzordera helarazteko eta sortu behar
dituzten batzordeetan parte hartzeko. Ortzegunero 20:00etan biltzen dira.
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Marka pertsonal
berria Calellako
Ironmanean

Pertsonaia
Bixente IGARTZABAL

Urriaren5eaneginzen
BCN Ironmanaren le-
hen edizioa Calellan
(Bartzelona). 2.500ki-
rolarienartean,Bixen-
te Igartzabal herrita-
rrak 241. postuan bu-
katu zuen sailkapen
orokorreaneta47.be-
rekategorian. Ironma-
nean bere markarik
onena ere egin zuen
Beti Gazteko kirolari-
ak. Izan ere, Katalu-
niako Ironmanhaubu-
katzeko9ordu,36mi-
nutu eta 30 segundo
behar izanzituen Igar-
tzabalek. Hasierako
3,8 kilometroak igeri-
an egiteko ordubete,
22 minutu eta 2 se-
gundo behar izan zi-
tuen, bizikletako 180
kilometroak4ordu,39
minutu eta 52 segun-
dotan egin zituen eta
maratoi lasterkaldia 3
ordu, 28 minutu eta 3
segundotan.Lanzaro-
teetaEmbrunmango-
en ondotik, denboral-
diko hirugarren Iron-
manazuen lesakarrak,
bere bizitzako hama-
hirugarrena.

BORTZIRIETAKO BERTSO ESKOLAREN ESKUTIK

Bertso Zikloa prest dute aurten ere
A.A.A.
Bortzirietako Bertso Eskolak, Udalaren eta Bor-
tzirietako Euskara Mankomunitatearen laguntzaz,
Bertso Zikloa antolatu du.
Urriaren 17an, ortziral arratsaldeko 5:30ean so-
lasaldia eskainiko du Amaia Agirrek Harriondoan.
Urriaren 25ean, larunbat arratseko 8etan Bi bala
bertso musikatuak izanen dira Harriondoan.
Azaroaren1ean, 17:00etanAndraMari erresiden-
tziako saioa eskainiko dute bertso eskolako kide-
ek eta 23:00etan Lesaka eta Iurretaren arteko ber-
tso desafioa eginen da Haizegoa ostatuan.
Azaroaren 8an, gaztain jatea eginen daBasurden.
Sustrai Colina eta Jon Maia ariko dira bertsotan,
Josu Goikoetxearen gidaritzapean (5 euro).
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Bezperan ere
ekitaldiak
izanen dira

Irune eta Itsaso
Urriaren19an izanen

da Usategietako igan-
dea.Goiz-eguerdibitar-
teanAndramari dantza
taldearenaldediruabil-
tzeko, talo postua jarri-
ko du Altxatak Lizaie-
tan. Udalaren eskutik
18:30etik21:30eraGau-
bela taldearen errome-
ria izanen da. Bitarte
horretan Altxatak osta-
tua jarriko du frontoian
pintxo eta bokadiloak
ere eskainiz. Urriaren
19rako, igandea, goiz
eta arratsaldez ostatu-
an txandak egiteko gu-
rasoen laguntza beha-
rrezkoa dela gogorara-
zi du Altxatak.

Bezperarakoereeki-
taldiakaurreikusitadau-
de Euskara batzordea-
ren eskutik. Larunbate-
an 18:30ean Kokakola
eta barea antzerkia iza-
nen da kultur etxean;
Ramon Agirre eta Ina-
zio Tolosa aktore eza-
guneneskutik.Ondotik
plazan Beira taldearen
emanaldia izanen da,
pintxoak, gaztain erre-
ak eta sagardoarekin
batera.

Bisita gidatuak
Usategietan

Urriaren 1ean hasi
zen 2014ko Etxalarko
Usategietako sare bi-
dezko uso harrapaketa
sasoia.Urriaren3anbe-
rriz, tradizio xahar hau
ezagutzekobisitagida-

tuakmartxan jarri ziren;
aurtengoarekin 12 urte
betetzen direlarik bisi-
takhauekantolatzenha-
si zirenetik. Urtero be-
zala, azaroaren20rabi-
tarteko ortziral, larun-
bat eta igandeetan bu-
rutuko dira bisitak, goi-
zeko 9:30ean, 11:00e-
tan eta 12:30ean. Bisi-
taren iraupena, 60 mi-
nutu ingurukoa da eta
prezioa 4 eurokoa per-
tsonako; 10 pertsona
baino gehiagoko talde-
ek berriz 3 euro ordain-
du behar dituzte per-
tsonako. Interesatuak
(690)267756 telefono-
ra deitu behar dute edo
usategiak@ etxalar.org
helbidera idatzi.

Su egurra
Etxekosu-egurrana-

hi duena urriaren 31 ar-
te pasa liteke Herriko
etxeko idazkaritzatikes-
kaera egitera eta 6,40
euro ordaindu beharko
da horretarako. Aurten
ere bi modu egonen di-
ra aukeran. Bata ohi-
koa,norberakeginendu

bere egur lotea. Beste-
la, udala arduratuko da
egur lotea atera eta be-
zeroak errandako leku-
ra eramateaz.

EGA edo C1
ateratzeko
ikastaroa

Asteanbehin2ordu-
ko ikastaroaeskaintzen
da atarikoa edo idazla-
nak lantzeko. Izena
emateko Bortzirietako
euskal tegi ra dei tu:
948637796.

Hegaztien
jardunaldiak

Irailaren 27an, Etxa-
larren,migrazioan dau-
den hegaztien behake-
ta eta txokolatada izan
zirenLizaietakozelaian.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 19AN

Jendetza bilduko
du Usategietako
Igandeak

ETXALAR

ARGAZKIAK: ARANTXA BIZENTE ETA IRUNE ELIZAGOIEN

EH zuzenean programatik Etxalarrera
Joseba Olagarai herritarra ETB 1 eko Euskal Herria Zuzenean programan ka-
zetari lanetan dabil aurten ere. Urriaren 3an Etxalar herria aurkeztu zuen pro-
graman eta urriaren 8an Elizagoien ahizpei egindako erreportajea.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN ETA LOREA ARANGOA

Ahozko ondarearen dokumentala
Euskara mankomunitatearen eskutik, Bortzirieta-
ko ahozko ondarearen dokumentala egiten ari di-
ra herrian azken egunetan. Herri bakoitzeko eus-
kara batzordeak bere gain hartu ditu zenbait lan
eta duela hilabete batzuk hasi ziren gidoia presta-
tzen eta horren barruan zenbait erredakzio eginen
dira: ohiturak, lanbideak, bokata egitea, neskato
lana, ela-ela… Urriaren 3an eta 6ean egin zituzten
grabazio lanak.



Aretxabaletako
Markel Uriartek
irabazi du
txapelketa

TTIPI-TTAPA
IrriSarri Landek Na-

farroako I.EnduroOpe-
neko azken proba an-
tolatu zuen. Abentura
parkeko instalakuntze-
taneginzenurriaren4an
eta 5ean. Azkenean,
Aretxabaletako Markel
Uriarte Urrutia suertatu
zen txapeldun, Honda-
rribiako Beñat Oronoz
Gorrotxategi eta Elge-
tako Txomin de Vega
Izagirreren aitzinetik.

Horrez gain, Four
Cross (mendikobizikle-
ta diziplina bat) egiteko
aukera izan zuten 8 eta
13 urte arteko haurrek,
etaFunboxFactory-ren
eskutik, Dirt Jump era-
kustaldia eskaini zuten

Martxel Arribillaga, Ibai
GaztelumendietaMikel
Lazkanok.

Irrisarrikozirkuituak,
banazbertze,15kmeta
900 metroko desnibel
metatua ditu. Automa-
tikoki neurtutako hiru
zirkuitu izanditu,etahai-
ek lotzeko, neutraliza-
tutako hiru zati. Arra-
tsaldean parte hartzai-
leentzako festaere izan
zen; DJak, haurrentza-
ko Four Cross lagunar-
teko lasterketa, Dirt
Jump erakustaldia eta
sari banaketa.

IrriSarri Land Endu-
ro proba Nafarroako I.
Enduro Openeko hiru-
garrena izan da. Saka-
naKrew,CyclaBikeeta
IrriSarri Bike izan dira
antolatzaileak. Lehen
lasterketa Arbizun egin
zuten maiatzaren 31n
eta ekainaren 1ean, eta
bigarrena Zubirin, irai-
laren 7an.
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IGANTZI

KIROLA � URRIKO LEHEN ASTEBURUAN

Nafarroako
Enduro Openeko
azken proba
Irrisarrin egin da

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA / TESTUA: JOXEAN ORTEGA

Giro ederrean joan dira Sanmigelak
Bestak giro ederrean joan dira berriro ere. Hurrengo urtekoen zain gelditzen
gara... geroz eta guttiago falta baita!!! Bertze urtetan bezala, kontu ezkor ba-
karra utzi dute: herrian barna egindako pintadak eta saskibaloiko saski bat
hautsi dutela. Udala lanean ari da hau dena moldatzeko eta egileekin solasten
saiatuko da berriz horrelakoak ez errepikatzeko. Herria guztiona dela gogora-
tu behar da eta geronek ez badugu zaintzen eta errespetatzen nork eginen du?

UTZITAKO ARGAZKIA

Four Cross proban parte hartu zuten herriko gaztetxoak.



ARANTZA
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Erabiltzen ez
diren jostailuak
biltzen ari dira

Nerea ALTZURI
Hezitzaileetaguraso-

ek Pelle Ttiki Haur Esko-
laren alde lanean segi-
tzendute.Azaroaren1ean
egiten den Baserritarren
Egunean,adibidez,biga-
rren eskuko jostailuen
azokaeginendute.Horre-
tarako,etxeanerabiltzen
ez diren jostailuak edo
egokiaizandaitekeenjos-
tetako materiala biltzen
aridira.Joandenortzegu-
neanhasizirenetabertze
biortzegunetan,urriak16
eta23,17:30etik18:30era
HerrikoEtxekoGorapera
eramandaitezke.Emate-
ko jostailuedomaterialik
izanezgero,etaegunho-
rietan ezin bada hurbil-
du, 663 695410ra deitu
etaantolatzaileakbilajoa-
nen dira.

Kultur Egunak
Euskara Batzordeak

antolatuta, Kultur Egu-
nak izanen dira urriaren
31, azaroaren 1 eta 2an.

Azaroaren lehenean,
XIX.BaserritarrenEguna
izanen da eta egunaren
antolatzaileadenEkaitza
Elkarteak egunhauaitzi-
nera ateratzeko herrita-
rren laguntza eskatu du
eta azokan parte hartze-
ra animatu ditu.

Azokara baserriko
produktuak,nekazaltres-
nak,eskulanaketaazien-
dakekardaitezke.Azien-
dei dagokionez, ardi eta
ahuntzenkasuan,guttie-
nez zazpi buruko loteak
ekartzearenalde40euro
emanen zaizkio jabe ba-
koitzari.Abreetan,gehie-
nez hiru buruko loteak
izanendiraetaburuko10
euroordaindukodira;be-
hikietan, bi buruko lotea
ekarribehardaguttienez
eta 15 euro ordainduko
dira buruko.

Gazta eta ahari lehia-
ketakereeginendira:gaz-
ta bakoitzeko 15 euro
emanen zaizkio lehiaki-
deari eta horrez gain, le-
hensaria60eurokoaiza-
nenda,bigarrena 40koa
eta hirugarrena 20koa.
Ahari lehiaketan, lehen
sarituak 50 euro hartuko
ditu eta bigarrenak 25.

Parte hartu nahi du-
tenherritarrekhilaren23a
baino lehen arduradun
hauei erratea nahitaez-
koa da: aziendak ekar-
tzekotan Iker Iguzkiagi-
rreri abisatu, postua pa-
ratunahibadaGabiGoia
edo Ixabel Danborienari
etagazta lehiaketanpar-
te hartzeko Mirari Maiz
edo Gurutze Pikabeari.

Elkartetik laguntzaere
eskatu dute. Mahaiak
muntatzekourriaren31n,
18:00etan plazan hitzor-
dua jarriduteetaazaroa-
ren 1ean, ordu berean,
bildu eta frontoia garbi-
tzeko gelditu dira.

Gainerakoan,urriaren
31n,3-11urtekohaurren-
tzat ipuin kontalaria iza-
nen da Baskulan 17:00-
etan.Ondotik,txokolata-
da izanen da Guraso El-
karteareneskutik.19:30-
ean,Arrakaladokumenta-
la eskainikoda, heteroa-
raueiburuzkoa,etaondo-
tik eztabaida izanen da
GazteAsanbladak anto-
latuta.

Azaroaren2an,17:30-
ean Ekaitza Elkartean,
musetapartxistxapelke-
tak izanen dira.

Udal informazioa
Urriko udal informa-

zioan, Amabirjinetako
gastuenberrixeheaeman
dute. 15.000 euro gosta
dirabestaketa%40arra-
tsekomusikanjoatenda.
Herri bazkaria aurrekon-
tutik kanpo dago, parte-
hartzaileak ordaintzen
baitu eta bestetako pro-
grama ere iragarkia jar-
tzendutenekematendu-

tenarekin ordaintzen da.
Bertzalde,herrikolan-

gileakur isuriakkonpon-
tzenaritudira.Urmozke-
tarenbategindaetaegin-
dakolaneanlau isuriaur-
kitudituzte.Azkenaldian,
ur depositua ez dela be-
har bezala betetzen ere
ikusiduteetadeposituan
isuri haundiren bat ote
dagoen susmoa dute.

Herrikolangileeidago-
kienez, irailaren 9ra arte,
Ibai Etxeberria aritu da.
Lanpostuakurriaren31ra
arteko luzapena zuenez,
INEMen arabera, langa-
bezian denbora gehien
zeramanJuanMari Inda-
koetxea Maiz, irailaren
10etik kontratua akautu
arte lanean ariko da.

Udaletikherrianauto-
ak ongi aparkatzeko ere
eskatu dute. Zakurren
kaken arazoak jarraitzen
duelaetaarratsetan libre
dabiltzanzakurrenzaun-
kengantikkexuakjasodi-
tuztela ere adierazi dute.

GIZARTEA � HAUR ESKOLARI LAGUNTZEKO

Pelle Ttikiren
aldeko jostailuen
azoka eginen dute
Baserritarren
Egunean

Bigarren eskuko
jostailuak biltzen
ari dira hilabete

honetan Gorapean.
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GIZARTEA

LANA � 24 ORDUKO LAN UZTEA EGITEKOA DUTE URRIAREN 15EAN

Lan egoera salatzeko
mobilizazioak Zalainen

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Zalaingo langileek bat egin dute Condesa taldeko lantegietako mobilizazioekin.

Lehengaia falta
dela eta egoera
traketsean
segitzen du
lantegiak

TTIPI-TTAPA
CondesaTaldekoZa-

lain Transformados lan-
tegiko langileek taldeko
lantegi guztietan plan-
teatu den mobilizazio
egutegiarekin bat egin
dute. Urriaren 8an bi or-
duko geldialdia egin zu-
ten eta hilaren 15ean 24

ordukolanuzteaetaGas-
teizen egitekoa zenma-
nifestazioan parte har-
tzekoak ziren.

Langileen Batzorde-
ak jakinarazi duenez,
«lantegiakegoeratrake-
tseansegitzendu,lehen-
gai faltagatik, eta uztai-
laren14tikKonkurtsoai-
tzinekoegoeranegonik».

Zalainen mobiliza-
zioekin bat egin duten
ELA, LAB eta CCOOko
ordezkariekaipatudute-
nez,«nagusienaldetikez
da informazio txukunik
ematen, nahiz eta behin

eta berriz informazio
osoaren eskaria egin».
Bezeroei eskariak ezin
hornituz segitzen dute
gaur egun eta zenbai-
tzuk, arazo honen aitzi-
neanZalainbaztertueta
bertze hornitzaileenga-
na jo dutela salatu dute.

Mobilizazioekin, da-
gozkienbideragarritasun
planak aurkeztea eta
enplegua eta langile
guztien oraingo baldin-
tzak bermatuko dituen
plan industrial bat aur-
keztea dute helburutzat
langileek.

ARKUPEAK ELKARTEA

85 urte eta Platino eta Urrezko
Ezteiak bete dituzten bazkideak
omenduko dituzte urriaren 16an
TTIPI-TTAPA
BazkidearenEgunaospatukoduArkupeakElkar-
teak ortzegun honetan, urriak 16, Donezteben.
Aurtenere,85urteetaPlatinoetaUrrezkoEzteiak
egin dituzte bazkideak omenduko dituzte. 11:00-
etanmeza izanen dute eta ondotik opariak bana-
tuko dizkiete omenduei. 14:00etan bazkaria egi-
nendutekiroldegianeta19:45artedantzaldia iza-
nen dute. 20:00etan aterako dira autobusak.

OMENDUAK
Platinozko Ezteiak: Luis Sorzabalbere eta Trini-
dad Arruabarrena (Hondarribia).Urrezko Ezteiak:
Juan Bereau eta Mª Asuncion Mazizior (Arantza),
Agustin Agirre eta Roxari Alkaiaga (Bera), Jose Ja-
balera eta JosefaUbric (Bera), JuanitoMaritorena
etaMªJoakinaEraso (Berroeta),MiguelJoakinNo-
ble eta Mª Dolores Mindegia (Ezkurra), Jose Bela-
rra eta Asuncion Telletxea (Doneztebe), Jose An-
tonio Elizegi eta Mª Carmen Berroeta (Goizueta),
NorbertoIruretaetaMªCarmenGamio(Irurita),Ber-
narda Alzuarte eta Fco Jabier Danboriena (Be-
rroeta),SabinoAlduntzinetaMªPilarMartinez (Lei-
tza). 85 urtekoak: Mª Carmen Lasa (Donamaria),
Mª Josefa Ustarroz (Oronoz), Ines Arozena (Ara-
no), AsuncionMartikorena (Bera), RomanGoikoe-
txea(Bera),AsuncionLasarte(Leitza),CarmenCor-
doba(Amaiur),JoseMªOlazar(Elgorriaga),Estefania
Telletxea (Elizondo), Soledad Urrutia (Amaiur), Mi-
guelDeskarga(Eratsun),SantiagoOlasagasti (Etxa-
lar), Dolores Lujanbio (Goizueta), Gregoria Etxegia
(Goizueta), Josefa Zubieta (Goizueta), Maria Zo-
zaia (Igantzi), Juanita Arrizurieta (Leitza), Martin Iri-
barren (Igantzi), Trinidad Arruabarrena (Irun), Cris-
pulo Zelaieta (Irurita), Visitacion Gallego (Bera), Mª
Isabel Irazoki (Etxalar), Julia Olano (Leitza), Mª Je-
susAzkarate(Leitza),RosarioMonaco(Leitza),Ma-
riaSestorain (Leitza),CarolinaSantos (Lesaka), Jo-
seArozena(Urroz),NazarioLarraburu(Iruñea),Mika-
ela Iturralde (Ziga), Teresa Hualde (Baiona).



Maider PETRIRENA
Seigarrenurtezsegi-

dandantza jaialdia egin
dute. Ikuskizun ederra,
paregabea, dantza
ezberdinez osotua es-
kainizuten irailaren26an
eta jende aunitz bildu
zen frontoian. Hasiera
ttikienek eman zioten
Txulalai eta Zapatain
dantzatuz. Ondoren
koxkorren taldeak Zie-
goetahelduekGipuzkoa
dantzatu zuten. Neska
koxkorrek segituz, Ma-
telotadantzaeginzuten
eta ondoren ttikien tal-
deakberrizNeskatxaeta

Jokua dantzak eskaini
zituzten.Helduekberriz
ere txanda hartu zuten
Larrain-dantzarekin.On-
dotik koxkorrenek Go-
rulari, Kontradantza eta
Borobila dantzatu zi-
tuzten.GizonezkoekXe-
meingo Ezpatadantza
eta koxkorrek Bailaos
eta Arin latin dantzatu
zituzten eta emanaldia
bukatzekohelduekSun-
billako jotaetaPorrusal-
da. Azkendantzakdan-
tzari guztiek egin zi-
tuzten elkarrekin: Txa-
peloa eta Ba-
rraskilloa.

KULTURA � IRAILAREN 26AN

Seigarren dantza
jaialdia ere
bikaina izan da

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Dantzari ttikienak eta koxkorragoak, irailaren 26an eskainitako emanaldian.

ARGAZKIA: SUNBILLAKO ESKOLA

Ikasturteko lehen ateraldia egin dute Bertizera
Urriaren 3an irteera egin zuten eskolako ikasle guztiek Bertizera. Pozez ikus-
ten zitzaien irteera zutelako, baina ttikienei autobusean joatea zen ilusio gehi-
en egiten ziena. Herritik autobusez Narbartera joan ziren eta handik oinez Ber-
tizera. Bi taldeetan banatu ziren Bertizeko jarduerak egiteko. Batzuk 10:00eta-
tik 12:00etara eta bertzeak berriz 12:00etatik 14:00etara. Bazkaldu eta jolas-
teko tartea izan zuten. Arratsaldeko 4etan berriz ere herrira bueltatu ziren poz-
pozik dena ongi atera zelako. Argazkian, Haur Hezkuntzakoak irakasleekin.
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ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Beira taldearen emanaldia kanpinean
Urriaren 4ean hasi zen Malerrekako Kultur Ibilbi-
dea Ariztigain kanpinean. Beira taldeak bertsomu-
sikatuak eskaini zituen eta aukera izan zen 800 du-
kado emakumeenmendi maratoiaren kanta entzu-
teko. Talde honek sortutako kanta izan da hau.

M. PETRIRENA
EnekoetaKoldoHerreraanaiek,Ca-
jaRuralekantolatutakoBTTmartxa-
kokarrerakbukatu zituzten irailaren
21ean. Irailaren 28an, berriz, Open
DiariodeNavarrakantolatutakokar-
rera Logroñon izan zuten. Honetan
Enekok7.postua lortuzuenetaKol-
doanaigazteenak lehenengoa.Urria-
ren 5ean, berriz ere Logroñon joka-
tu zen bigarren karreran Enekok 5.
postua eta Koldok bigarrena lortu
zuten. Urriaren 4an Enekok, Aiako
Harriako BTT martxako ibilbide la-
burraeginzuen (35kilometro),biga-
rren postua lortuz.

Ba al zenekien
Ulibeltzak Mendi taldeak ez zuela Beriaine-
ra igotzerik izan irailaren 28an, baina otordu
eder bat eginez aprobetxatu zuela eguna.

?
MENDI BIZIKLETA LASTERKETAK

Koldo Herrera Logroñon garaile



Iratxe
Kontsumitzaile
Elkartearen
eskutik

Marga ERDOZAIN
Malarrekakomanko-

munitateko kontsu-
mitzailearen udal bule-
goak aurtengoudazke-
nean ordutegi hau iza-
nen du: urriaren 24an,
azaroaren 7 eta 21ean
eta abenduaren 5 eta
19an. Zerbitzu honek
dohaineko bitartekari-
tza eta laguntza juridi-
koa eskaintzen du Ira-
txeNafarroakoKontsu-
mitzaileen Elkartearen
eskutik. Bertan bidera-
tzendirenkexaketagal-
derakgaihauen inguru-
koak dira: etxebizitza,
aseguruak, banku eta
aurrezki kutxak, etxeko
zerbitzuak, tailerraketa
zerbitzu teknikoak, ad-

ministrazioa, gure kon-
t sumoa r i bu ruzko
guztia…

Bulego honetako
zerbitzua jaso ahal iza-
teko aldez aurretik or-
dua eskatu behar da,
Mankomunitateko tele-
fono ra de i t uz
(948451746).

Emakumea eta
kirola

Emakumea eta kiro-
lakanpainarenbaitanbi
ekimen eginen dira he-
r r ian ur r ia ren 31n.
10:30ean azoka dago-
en txokoan, stand bat
jarriko da hurbiltzen di-
ren emakumeei, pisua,
tentsioa eta gisakoak
neurtzeko. Neurketak
eginenzaizkieetaahol-
kuakemanenzaizkieeli-
kadura eta kirolari bu-
ruz. Gero, 11:30ean,
Mankomunitatean,
Emakumea eta kirolari

buruzkohitzaldibat iza-
nen da. Ekimen hau
Osasun Etxetik, INAFI
(Berdintasunerako Na-
farroako Institutua), eta
Nafarroako Kirol Insti-
tututik bultzatua dago.

Zinea
Urriaren 26an Erre-

ka etaMendaur guraso
elkarteek zine sasoia-
ren bigarrenemanaldia
eskainikodute,arratsal-
deko 4:30ean Perez
ametsetako sagutxoa
eta 6:30ean Malefica.

Euskaltegia
MalerrekakoIkaEus-

kaltegiak ikasturte be-
rrian abian jarridu. Osa-
tu diren taldeetan ora-
indik bada apuntatze-

ko aukera, baita EGA
edo C1 titulua lortzeko
ikastaroan ere. Intere-
satuek 948 451555 te-
lefonora deitzen ahal
dute.

GIZARTEA � UDAZKENEAN MANKOMUNITATEAN

Kontsumitzaileen
Bulegoak
hamabortzero
eskainiko du
zerbitzua

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Errekako dantzariak Iruñea Kantuan II jaialdian ariko dira
Heldu den azaroaren 1ean (larunbata) Baluarten burutuko den Iruñea Kantu-
an II jaialdian Erreka taldeko dantzariek parte hartuko dutela. Ea iaz bezala,
denok gozarazten gaituzuen. Animo neskak! Erreka dantza taldea emanaldiz
emanaldi dabil azken hilabeteotan. San Pedro bestetako emanaldiaren ondo-
tik, uztail bukaeren Baztandarren Biltzarrean egon ziren, abuztuan Ezkurra eta
Legasako bestetan eta irail hasieran Eratsunen. Urriaren 5ean Bertizko Ate Ire-
kien Egunean parte hartu zuten eta urriaren 11n Lesakako Harriondoa
Kultur Etxean.

Ba al zenekien
Niko Mindegia, gaur egun Hungariako Pick
Szeged eskubaloi taldeko jokalaria, Espai-
niako selekziorako deitu dutela, heldu den
urriaren 29an eta azaroaren 1ean Austria eta
Finlandiaren kontrako partiduetan aritzeko.
Partidu hauek 2016anPolonian jokatuko den
Europakotxapelketarakobaliogarriak izanen
dira. Zorte on Niko!

?

ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.16 HERRIZ HERRI | 25



Txas Esparza
da ikasturte
honetako
arduraduna

Fermin ETXEKOLONEA
Txas Esparza da

ikasturte honetan Txi-
txiloelkartekoGaztegu-
neko arduraduna. Le-
henasteanzeharere ire-
kitzenzen,bainaaurten
gurasoek erabaki dute
ostiral, larunbateta igan-

de tan i rek i t zea ,
17:00etatik19:00etara.
Urritik maiatzera ego-
nen da zabalik.

Udal eraikinen
garbiketa lanak

Joan den urtean be-
zala, Lourdes Elizalde
Mitxelenakgarbitukodi-
tumedikuarenetxeaeta
udaletxea. Berea izan
zen udaletxera aurkez-
tutako eskaintza baka-
rra.

No hay pais para
sosos

ETB2ko No es pais
para sosos saioko Bi-
dasoaldekoprograman
atera dira Zubietako jo-
aldunak eta Lurdes Eli-

zalde Mitxelena kanu-
tilloak egiten.

Udal bandoa
Egur loteak atera zi-

ren tokian enbor haun-
di eta zakar xamar ba-

tzuksoberangelditudi-
ra. Norbaitek hartu na-
hiko balitu enbor bako-
itza 20 eurotan saltzen
du Udalak. Interesatu-
ekHerrikoEtxeaneman
behar dute izena.

ZUBIETA

GIZARTEA � URRITIK MAIATZERA

Ostiraletik
igandera zabalik
dago aurten
Gaztegunea

ARGAZKIA: IGOR BABAZE
Igor Babaze, Patxi Indakoetxea eta Joseba Juanikorena herritarrak Mont Blancen izan ziren
uztailean. Gailur horretara ailegatu eta gero, aurrera begira ere seguru beste ateraldiren bat
burutan dutela, mendirako afizio handia dutelako.

Herriko Etxeko
ostatua
hartzeko
deialdia egin
du Udalak

Joseba URROTZ
Bertzeurtebatezere,

giro eta eguraldi polita-
rekin pasatu ziren he-
rriko bestak. San Migel
egunean euri pixko bat
eginbazuenere, gaine-
rakotan giro atsegina
izan zen ekitaldi guzie-
tarako. Herri bazkaria,

Irazu eta Zubeldia ber-
tsolar iekin, aizkora
apostua,pilotapartidak,
haur jokuak, eta abar.
Hurrengo urte arte!

Ostatua errentan
emateko

Bestak akittu beza-
la,ostatuaere itxitagel-
ditu da. Hortaz, udalak
erabakia hartu eta de-
ialdiaboletineanargita-
ratzeko bidalia du. Be-
rehala izanen da esku-
ragarri deialdia Herriko
Etxekotabernaetaetxe-
bizitza errentan hartze-

ko,beraz, interesadue-
na adin egon dadila.

Kiki, Koko eta Moko
pailazoak

Malerrekako kultur
Ibilbidearenbaitan,Eus-

karaZerbitzuak antola-
tu eta udalak lagundu-
ta, Kiki, Moko ta Koko
pailazoen emanaldia
izanen da frontoian.
Eguna:Urriak25,ordua:
arratsaldeko 5etan.

URROZ

OSPAKIZUNAK � HERRIKO BESTAK

Ederki joan ziren
Sanmigelak

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Herri bazkaria eta haurren jokuak, herriko bestetan.
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Julen San
Miguel
erremontelaria
eta Lander
Santamaria
kazetaria,
bertzeak bertze

Mattin LARRALDE
JulenSanMiguelDo-

neztebeko erremonte-
laria, Lander Santama-
ria Elizondoko kazeta-
ria, Ana Casares atleta,
EloyMoreno idazlea (El
boligrafo verde elebe-
rriaren egilea, bertzeak
bertze),HelenaBonho-
megastronomiakoblo-
garia eta Gregorio Gi-

ménez Romero, Kata-
luniako pentsiodunen
elkartekodemokratiko-
ko presidente ordea di-
ra Nafarroako Onddo
eta Zizen Kofradiako
Ohorezko kide berriak.
Halaxe izendatuzituzten
urriaren5anElgorriagan
Kofradiakeginzuenho-
geita batgarren besta
egunean.

Ekitaldia, Iruñeko
Santa Maria La Realgo
ahots lodien abesba-
tzakkantatutakomeza-
renondotikeginzeneta
ospakizunean, bertze
hainbatkofradietakoki-
deekerepartehartuzu-
ten. Zubietako joaldu-
naketa txarangaereka-
rrikaz karrika ibili ziren.

JuanitoMariezkurre-
naren omenez eginda-
ko kaxuela lehiaketara-
ko onddoak kanpotik
ekarribehar izandituzte
aurtengoan,oraingozez
baitaonddoetazizage-
hiegirikguremendietan.
Halere, 200 bat kilo su-
kaldatu eta dastatu zi-
tuztenElgorriagan,«ge-
hienak Ultzamatik eka-
rriak».

Ondoren, San birila
hotelaren izenean, pisu
handienazuenonddoa-
ren lehiaketa egin zen
lehen aldiz eta oraindik

gutti agertu direnaren
seinale, bi aurkeztu zi-
tuzten. Lehen postuan
Cristina Olazar geratu
zenetaberetzat izanzen
saria: Sueño San Birila
izeneko aste bukaera
hotelean. Ondotik, le-
hiaketan egin ziren on-
ddoak,gazta,urdaiazpi-
koa eta txistorra das-
tatzeko aukera izan zu-
enplazarabilduzen jen-
deak. Besta akitzeko,
bazkaria izan zenbainu
etxean.Txarrena, egu-
raldi pattala izan zela
goizez eta onena, be-

rriz, egunaborobila iza-
teko Onddo eta Zizen
Kofradiak egindako lan
bikaina.

Malerreka kantuz
Malerreka kantuz

egin zen urriaren 4an.
Bertako eta inguruko
herrietako jende auni-
tzek parte hartu zuen.
Ikusgarria izan zen on-
gi kantatzeko jarri zu-
tenarreta.Beraiekgus-
tura eta inguruko en-
tzuleak gusturago. Ea
hurrengoan jende ge-
hiago animatzen den.

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 5EAN

Kide berriak
izendatu ditu
Onddo eta Zizen
Kofradiak

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Onddo eta Zizen Kofradiako kide berriak, izendapenaren ondotik.
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Euskal Herriko
finalean ariko
da azkenean
Ander Erasun

Arkaitz MINDEGIA
Pulunpa Eskolako

ikasleeta irakasleek lais-
ter estrenatu eta erabi-
li ahal izanen dute in-
gelerakogelaberria.He-
rriko etxean moldatzen
ari dira, udal bulegoa-
rensolairuberean.Uda-
letxeko langileak azke-
nekoukituakematenari
dira laister gelataz go-
zatzeko.

Hitzetik hortzeran
Joaldunen Eguna

ETBko Hitzetik hor-
tzera programarenurri-
ko lehenbiziko saioan,
30. Joaldunen Egune-
ko irudiak ikusiahal izan
ziren. Herri bazkarian
eginzutensaiotxoazga-
in, goizean goizetik ere
bertsolariak joalduneta
trikitilariekin batera ibi-
li ziren Ameztia auzoko

baserrietan. Kanpotik
etorritako bertsolariek
herrikoen laguntza izan
zuten lan horretan. Ho-
nela, Jexux Mari Irazu-
rekin Joxe Mari Fagoa-
ga aritu zen eta Miren
AmurizarekinEgoitzGo-
rosterrazu. Bertan bizi-
tzendengiroazetaber-
tso politak berriro tele-
bistatik ikusteko auke-
ra izan genuen.

Bertze aldetik, Iture-
nen Bertso eskola osa-
tzekoasmoadute.Ora-
ingoz, bileratan daude
eta hurrengo alean ja-
rriko ditugu honen in-
guruko berriak.

Erasun Euskal
Herriko finalean

AnderErasunekNa-
farroakolehenengomai-
lako aizkolari txapelke-
tako finala jokatu zuen
urriaren 5ean Etxarrin
eta bosgarren postuan
sailkatu zen.

Bertze aldetik, aitzi-
neko alean aipatu ge-
nuen Euskal Herriko fi-
naletikkanpogeldituze-

la Erasun. Kanporake-
takoseionenaksartzen
ziren finalean eta bera
zazpigarren izan zen.
Baina badirudi Nafa-
rroako txapelduna su-
ertatu zenFlorenNaza-
bal oinazeak dituenez
ez duela parte hartuko
finalean.Beraz,Aurtizko
aizkolariak izanendu fi-
nalean parte hartzeko
aukera, urriaren 26an
Beasainen.

Aurtizko bestak
Aurreko alean Aur-

tizko besten berri ema-
ten hasi ginen. Gazte-
akgogotsueta indartsu
dabiltza antolaketa la-
nean.Urtekoazkenbes-
ta hauetan denetik iza-
nen da, aizkora apos-
tua,haurrentzat jokoak,
trikitixa jaialdia, herri
bazkaria…etasegurue-
nik baita berrikuntzak
ere. Xehetasun gehia-
gorekin hurrengo alean
programa guzia jarriko
dugu, baina hala ere
agendetan apuntatu,
bixita bat egiteko eta

nola ez ederki pasatze-
ra etortzeko. Bestak
azaroaren7tik 11ra iza-
nen dira.

Azaroan artisauak
Aurtitzen

Hilabeteko bigarren
igandean Iturenen os-

patzendaArtisau lanen
azoka. Azarokoa Aurti-
tzen izanen da, bestak
direla aprobetxatuz.

Jakinarazidigutenez,
gisa guzietako postuak
izanen dira eta anima-
tuzaiteztebueltaxkabat
ematera.

GIZARTEA � AZKEN UKITUAK EMATEN ARI DIRA UDALETXEAN

Eskolakoentzat
ingelerako gela berria
moldatzen ari dira

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Jabier Sein txirrindularia liderra da
Diario de Navarra BTT Openean
Jabier Sein BTTko txirrindularia azkeneko txapel-
ketan dabil burubelarri, Diario de Navarra Opene-
an. Jadanik bi karreratan parte hartu du. Irailaren
28an Logroñon bigarren geratu zen eta urriaren
5an, berriz, irabaztea lortu zuen Oteizan. Horrela,
lider jarri da sailkapen nagusian.



OSPAKIZUNAK � URRIAREN 5EAN

Giro ederrean
joan da Bertizko
Ate Irekien Eguna

Doneztebeko
Mendi
Abesbatzak
emanaldia
eskaini zuen

TTIPI-TTAPA
Bertizko Jaurerria

ParkeNaturalakate ire-
kiko jardunaldia ospa-
tu zuen urriaren 5ean.
Eguraldi gorabehera-
tsua izan zen,bainaha-
lere jendetza bildu zen
ekitaldi ezberdinetan
parte hartzeko asmoa-
rekin.

Jardunaldia igande
goizeko 10:30ean hasi
eta19:30eanbukatuzen
etaprogramarenbaitan
haurrentzako birzikla-
tze-saioak, pintura, yo-
ga, argazkilaritza, dan-
tzariak, egurrezko es-
kulturenerakusketa, in-
formazio-mahaiak, eta
Bertizko Jaurerriko Lo-
rategi Historiko-Artisti-
koan eta basoan egin-
dakodoakobisitak izan
ziren, bertzeak bertze.
Arratsaldeanemanaldia
eskaini zuen Donezte-
beko Mendi Abesba-
tzak.

Bertizko Parke Na-
turalak33.894bisita ja-
so ditu aurtengo lehen
seihilekoan, 2013an al-
di berean izandako bi-
sitakbaino%10gehia-
go. Lorategi historiko-
artistikoan,aurtengour-
tarriletik ekaina bitarte
18.123 pertsona sartu
dira, naturako interpre-
tazio-zentroan, 9.817,
etabasoan,14.821per-
tsona.

GIZARTEA
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Dagoeneko 90
familia inguru
daude
apuntatuak

Marga ERDOZAIN
Dagoeneko90 fami-

lia inguru daude apun-
tatuak auzo-konposta
egiteko,Malerrekanune
honetandauden10au-
zo-konpostaketa ere-
muetakoerabiltzailebi-
hurtuta:Donezteben 47
familia dira eta lau gu-
ne martxan dira: Eliza-
gibela, Zazpigurutze,
Mourges etorbidea eta
Rosa Seminario; Iture-
nen gune bat eta 2 fa-
milia;Zubietangunebat
eta hiru familia, Lega-
sangunebathiru famili-
arekin eta Sunbillan 19
familia bi gunetan (Gin-
dal karrika eta Leku
Eder).

Datu hauek utzi di-
tuMalerrekakoManko-
munitateak otsailean
abiatuetaekaineanaki-
tu zen kanpainak. Kon-
postajekanpainahonek
bi zati izan ditu.Lehen-
dabizikoan,Sunbilla,El-
gorriaga, Ituren, Zubie-
taetaDoneztebenmur-
gildu ziren. Herri horie-
tan gutun bat bidali zen
etxe guztietara eta bi-
lera informatiboak bu-
rutuziren:konpostaau-
keraren zergatia azal-
duz (zergatik konposta
eta ez atez atekoa edo
bosgarrenedukiontzia);
heziketa jardunaldiak
burutuz eta herritarrek
planteatzenzituztenza-
lantzaketagalderakar-
gituz. Aldi berean ber-
tzebilerabategitenzen
konpostajearen proze-

suansakonduzetama-
teriala banatuz (kon-
post-ontzia,aireagailua
eta gida txiki bat). Api-
rileanetamaiatzean bi-
garren faseari ekin zio-
ten (Doneztebe, Dona-
maria, Oitz, Urrotz, Be-
intza-Labaien, Saldias,
Eratsun, Ezkurra eta
Bertizaranan) lehenda-
biziko faseko lan ildoa
jarraituz.

400 FAMILIA
GEHIAGOTAN ETXEKO
KONPOSTA EGITEN DA

Eremu edo gune
hauetazgain,aipatube-
har da 2014an Male-
rrekan ia 400 familie-
tan banatu direla etxe
konpost-ontziak.Gogo-
ratu behar da bazela
jendea konposta etxe-
an egiten zuena, 2010
urteaz geroztik zonal-
deko interesatueiMan-
komunitatea konpost-
ontziakbanatzenaribai-
t a . U r t e haue tan ,
2010.urtetik2014.urte-

ra, 150 ontzi inguru ba-
natu dira eta dagoene-
ko azpimarratzen ahal
daMalerrekako%25fa-
miliek konposta egiten
dutela.Ontziakeskura-
tzeko aukera oraindik
bada,horretarakoMan-
komunitatetik pasatu
behar da.

PROIEKTU PILOTUA
Aipatubeharda kon-

posta egiteko proiektu
pilotu hau Nafarroako
Hiri hondakinenPartzu-
ergoarekin elkarlanean
sortutakoa dela eta be-
re helburu nagusia hiri
hondakin solidoen bo-
lumena murriztea de-
la, zaborraren %30-40
birziklatudaitekeenma-
teria organikoa baita.
Helburu hori lortzeko
Nafarroako Legediaren
barrenean Hondakinen
Kudeaketarako Planak
ezarritakozenbakiak jo-
muga du (gaur egun
sortzen diren hondaki-
nak%10eangutxitueta

bio-hondakinenbilketa
bereiziamartxan jartze-
an, hauen%50a biltze-
ko helburuarekin).

Erabiltzaileek, nahi
izanez gero, prozesua
gainbegiratzeko lagun-
tza teknikoa eskatzen
ahaldute,partehartzai-
leen etxeetara bisitak
ere egiten dira proze-
suarenmartxaaztertze-
ko,eta,orokorrean,era-
biltzaileek izaten ahal
dituzten galderak eta
zalantzak argitzen dira.
Hau guzia kudeatzeko
Mankomunitateak za-
bor teknikariabadu. Ar-
gibide gehiago izateko
edo konpostagailua ja-
sotzeko 948 45 17 46
telefonora deitu behar
da. Horretaz gain, Ma-
lerrekako Mankomuni-
tateko web orrian gai
honen ingurukogidaeta
informazioaagertzendi-
ra, bai gaztelaniaz, bai-
ta euskaraz ere (www.
malerrekakomankomu-
nitatea.com).

GIZARTEA � UDABERRITIK HONA

Hamar auzo-konpostaketa
eremu martxan paratu dira

MALERREKA
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UTZITAKO ARGAZKIA

Auzo-konpostaketako guneetako bat Doneztebeko Zazpigurutzetan.

MANKOMUNITATEA

Liztor beltzaren
kontrako
kanpaina abiatu
dute udazkenean
TTIPI-TTAPA
Malerrekako Manko-
munitateak liztor bel-
tzaren (vespa velutina)
kontrako kanpaina
abiatu du, «ingurume-
naren etsaia, denen e-
tsaia»delakoanetahe-
rritarren laguntza ezin-
bertzekoa dela jakina-
razi dute. Horretarako,
informazio biorriko bat
argitaratu dute eta TTI-
PI-TTAPA aldizkariarekin
batera banatuko da.
Bertan, intsektu kalte-
garri honi buruzko in-
formazioa ematen da,
zer egin dezakegun,
tranpakegitekomodua
eta habiak aurkitu eta
suntsitzeko moduak
agertzen dituzte.
Izan ere, udazkenean,
hostoakerortzeanerra-
zago ikustendira habi-
ak. Aurten guttiago di-
rela uste dute adituek,
baina komeni da neu-
rriak hartzea. Norbai-
tek habiren bat harra-
patuko balu eta tokia
edo arbola zeharkako
marrabatekinmarkatu
gabe baldin badago,
Malerrekako Manko-
mun i ta te ra (948
451746)deitubehardu,
habianondagoenazal-
duz. Arduradun batek
lokalizatuetamarkatu-
ko du eta habia pozoi-
tzekoegokiprestatuak
direnlangileaketaMan-
komunitateko ardura-
duna joanen dira eta
eginen dute egin be-
harrekoa. Ondotik, x
marka jarriko dute.
Hau dena erregin be-
rriak (kolonia sortzaile-
ak)habitikaldeeginbai-
no lehenago egin be-
harko da (abendu ai-
tzinetik)etaMalerreka-
ko Mankomunitateak
koordinatuta.
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ARESO

Irakurle taldea
ere osatu
nahi da

Juana Mari SAIZAR
Udazkenarekin ba-

tera, eskolaz kanpoko
ekintzak hasten dira.
Aurten gaztetxoenek
multikirolak landukodi-
tuzteastelehenetaneta
psikomotrizidadea os-
tegunetan.Astelehene-
tako taldean 11 lagun
bildudiraetaostegune-
tan berriz 14. Klaseak
16.30eanhasikodiraeta
ordubetepasatxo iraun-
go dute. Taldeen ardu-
rana Ruben Goñi kirol
teknikaria izango da.

Irakurle taldea
herrian

Euskara taldea ere
bildu da, eta hainbat

proposamen eta ideien
artean irakurle taldea
osatzea proposatu du-
te. Taldea osatzeko 7
edo 8 pertsona behar-
ko lirateke eta baldint-
za bakarra irakurtzea
gustuko izateada.Edo-
nork parte hartu deza-
ke eta ideia hilean libu-
rua irakurri ondorenbe-
hin bildu eta denon ar-
tean liburuakbiltzendi-
tuen ideiak, sortutako
sentsazioak... lantzea
dahelburua.Konpromi-
soa eskatzen dute eta
beharbadahileanbehin
asko iruditzen bada bi
hilabetetikbildukodira.
Hori dena taldeak era-
bakikodu.Ahozahoza-
baltzen ari den albistea
da baina beti bezala
Sastinen jarrikoda izen-
emateko papera.

Bestaldekatekesiko
taldeak ere martxan

jarri nahi dituzte. Mo-
metuz aukeratutako
eguna asteartea omen
da. Inaxio apaizak libre
duen eguna da eta be-
rak klaseetan presente
egon nahi omen du.

Herri-lanak
Udarako hartutako

bi herriko langileei bes-
te hilabete batez kon-
tratua luzatzea erabaki

duudalak.Elusederpa-
rajean desbrozatzeko
lanak egiteko hartu da
erabakia eta zerbitzu
anitzeko langile finkoa-
rekin batera ariko dira
lanean.

Joneren
urtebetetzea

Datorren Urriaren
24an, Jone Lozano he-
rritarren urtebetetzea

ospatzekoafariaegingo
da Pake toki elkartean.
Urtero bezalaxe, arra-
tsaldeko7etanargazkia
aterako da.

Etxebizitzen harira
Urriaren9aneginzen

etxebizitzen inguruko
bilera informatiboa.Da-
torrenaldizkarianesan-
go dizuegu bilerak zein
emaitzak utzi dituen.

ARGAZKIAK: UTZITAKO ARGAZKIA

Antzerki taldea, hango eta hemengo oholtza gainetan
Aresoko Antzerki Taldeak herrian egiten dituen emanaldiekin nahikoa ez eta Eus-
kal Herrian barna bere lana erakusteko asmoa du. Momentuz azaroaren hasieran
Goizuetan izango dira eta azaro bukaeran berriz Berastegin. Seguru bisitatzen di-
tuzten bazterrak barrezka jarriko dituztela!

PROPOSAMENAK � HAUR ETA HELDUENTZAT

Eskolaz kanpoko
ekintza ugari
udazkenean

TTIPI-TTAPA
BKZ-Nafarroa Abenturak

EzagutuBaztanAbenturaPark
kanpainaren berri eman nahi
du.

Urriaren 25ean, Elizondo-
ko Beartzun auzoan dagoen
BaztanAbenturaPark-ekoki-
rol abentura guztiak egiteko
aukera paregabea izanen du-
te Bertizarana, Malerreka,
Bortziriak,Leitzaran,Ultzama,
Zugarramurdi-Urdazubi eta
Baztanekin muga duten Ipa-
rraldeko herri guztietako bizi-
lagunek. Tirolina erraldoiak-

Txikiak-Ferrrata bidea handi
naiz ttikia,Arroil jeitsiera,pen-
dulo txiki (30metro) edotaau-
sartenentzako 100 metroko
pendulo saltoa egiteko auke-
ra izanen dute eta prezioetan
%50-60kodeskontuak izanen
dituzteetortzendirenguztiek.

Eta urriaren 26an, berriz,
aukera berdina eskainiko du-
te, baina Baztango jendeari
zuzenduta. Plaza mugatuak
direnez, aitzinetik erreserba
egin beharko da.

Bertze aldetik, azaroaren
2an Baztan Salto Extrem le-

henengo jaialdia izanen da.
100 metroko pendulotik sal-
to ikusgarriak izanendira (edo-

nok partu har dezake). Bada-
go zer egin Baztango Bear-
tzun auzoan.

URRIAREN 25 ETA 26KO ASTEBURUAN

Baztan Abentura Park erdi prezioan
ezagutzeko aukera izanen da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskualde osoko jendeak saltoak erdi prezioan egiteko aukera izanen du.



Nafarroako
Gobernuak ez
zion aurretik
jakinarazi
udalari ikurrina
kendu behar
zuenik

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak prozeduran egin-
dako akats batengatik,
Udalakezduzigorrabe-
te beharko.Udalak iku-
rrina jarri zuenudaletxe-
an,EmanhitzaNafarroa-
ri, eman Euskal Herria-
ri pankartaren alboan.
IruñekoAdmnistrazioa-
rekikoAuzitegiak iragan
apirilean zigortu zuen
udala, baina, helegitea
jarri ondotik, auzitegiak
arrazoi eman dio, eta
atzera bota du zigorra.

Salaketa jarritakoan
gobernuakarrazoituzu-
en Goizuetako Udalak
«EAEkobanderaofizia-
la» jarri zuela pankarta
baten alboan eta orde-
namendu juridikoaren
aurkakoneurriazela.Le-
hen auzialdiko epaite-

giak arrazoi eman eta
gero, udalak apelazio
errekurtsoaaurkeztuzu-
en. Alde batetik, argu-
diatu zuen Nafarroako
Sinboloen Legearen
arabera bandera ken-
tzeko eskaera egitera
behartuta zegoela go-

bernuaetaezzuelaegin.
Bestetik, udalak berak
ikurrina kendu egin zu-
enurriaren22an,etaha-
la jakinarazi zion epai-
tegiari. Auzitegi Nagu-
siak aintzat hartu ditu
azalpenok, eta haren
epaia irmoa da.

Areto-futbola
Berrizere laneanha-

sia da Umore Onako
areto-futbol ta ldea
Gipuzkoako hirugarren
mailan lehiatzen. Hau
idazterakoan, jokatuta-
ko bi partidak galduak
zituen.

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

43 familiak eman dute izena auzo konpostan
Irailaren 25etik martxan dago Errekaundin kokatutako auzo konpostako gu-
nea. Oraingoz 43 familiak eman dute izena eta seguru hemendik aurrera fami-
lia gehiago animatuko direla zaborra gutxituz birziklapena bultzatzera. Horre-
tarako Mendialdea Mankomunitatera (948 510 444) deitu behar da formakun-
tza, ontzia eta konpostagailuko giltza jasotzeko. Argazkian ageri denez, iraila-
ren 25ean Vermican enpresako Joseba Sanchezek konpostagailuaren inguru-
ko azalpen teoriko eta praktikoak eman zizkien erabiltzaileei.
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OSASUN ZENTROA

Dementzia edo
jokaera berezia
duten pertsonak
etxean zaintzeko
aholkuak
emanen dituzte
Leitzan

TTIPI-TTAPA
LeitzakoOsasunEtxe-
akantolatutahitzaldia
izanen da urriaren
20an, Leitzako Uda-
letxeko lehen solairu-
koaretoan.Helduden
astelehenean15:30e-
anhasikodaetaBein-
tza-Labaienenbiziden
AintzaneMariezkurre-
na erizaina izanen da
hizlaria. Etxean de-
mentzia edo jokaera
bereziakdituztenper-
tsonenzaintzariburuz
solastuko du eta ho-
rregatik, zaintzaileho-
riei dago zuzendua
saioa. Bi ikuspegiak,
adituarena eta zain-
tzailearena izanen di-
tu oinarri hitzaldiak.

GIZARTEA � UDALAREN AZALPENAK AINTZAT HARTU DITU ETA EPAIA IRMOA DA

Auzitegi Nagusiak atzera bota du
ikurrina jartzeagatik ezarritako zigorra
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LEITZA

Irakurle taldea
berriro ere
martxan da

JM BARRIOLA
Zazpigarrenez anto-

latu du ALKE Leitzako
Kultur Elkarteak herriko
zenbait eragilerekin ba-
tera Leitzako Mikologi-
aldia. Urriaren 20tik 26
bitartean eginen da.
Azken urteetako egita-
raua mantenduko dute.
Asteanzehar lagunarte-
ak mendietan ibiliko di-
ra perretxikoak biltzen
eta ostiralean, urriaren
24an,bildutakoakkarra-
peraeramanbeharkodi-
tuzte arratsaldeko7eta-
tik 8etara. Larunbatean
goizeko09:30ean,Men-
dibilAurrerakomendital-
dearen eskutik, plazatik
abiatuta, guraso eta se-
me-alabekin onttoak
biltzera joateko aukera
izanen da. Arratsaldean
sailkatu eginen dituzte
bildutakoak. Igandean,
urriaren 26an, goizeko
11:30etik aurrera, era-
kusketa mikologikoa
ikusteko aukera izanen
da, baita pintxo goxoak
dastatzeko aukera ere.
Haurrentzako tailerrak
ere antolatu dituzte eta
eskolan astean zehar
egindakolanakereikus-
gai jarriko dituzte.

Irakurle taldea
martxan

2013-2014ikasturte-
an Leitzan irakurle talde
bat osatu eta martxan
jarri zen. Ikasturte oso-
an zehar elkartu da tal-
dea, hamabost bat la-
gun,hileanbehinsaioak
egin zituzten. Ekimenak
izandako harrera ikusi-
ta, datorren ikasturtean

ere segitzeaerabaki du-
te. Hilabeteko bigarren
asteazkeneanelkartuko
da taldea, arratsaldeko
6:30ean. Ikasturteanze-
har liburuen idazle pare
bateregonbidatzekoas-
moa dute, saio berezia
eginaz. Lehendabizikoa
gonbidatuaEiderRodri-
guez izanen da. Urrian
etorriko da Leitzara eta
irakurletaldekokideekin
batera Haragia liburuaz
solasaldian parte hartu-
kodu. Irakurletaldeaire-
kiadaetaherritarguztiek
har dezakete parte. Ize-
na emateko ez da deus
ordaindubehar,etaeus-
kara zerbitzuan (948
510814 edo laga@ipar-
mank.org) edo liburute-
gian (948 510379 edo
biblioteca.leitza@cfna-
varra.es) egin daiteke.

Aurrera eguna
umore onean

Urriaren 4an ospatu
zuten Aurrera Elkarteko
bazkideek Aurrera egu-
na.Goizeanhasietaegun
osokobesta egin zuten.
Txistulariek dianarekin
alaituzituztenherrikoka-
leak eta txokoak, Aurre-
rako kirolari gaztetxoak
futboleanetapilotanari-
tu ziren, zaldiekin ere
agertu ziren perra talde-
koaketaBTTkoakberai-
en itzulia ere osatu zu-
ten.Eguerdian130bazki-
dek bazkari ederra das-
tatu zuten eta arra-
tsaldeandantzariensaioa
izan zen. Aurten aspal-
diko partez etxitxuak
hausteko jokoa egin zu-
ten eta sari ederrak ere
banatuzituzten.Luntxa
iluntzean eta ondoren
musika.Osopozikdau-
deantolatzaileaketaba-
lorazio ona egin dute.

KULTURA � URRIAREN 20TIK 26RA

VII.Mikologialdia
iristear da

JM BARRIOLA
Iraileanherritarrekinhitzaldiaketa

erakustaldiak antolatu ditu MendI-
aldeamankomunitateak. Dagoene-
ko 67 familiek egiten dute konpos-
ta eta baita elikagai bankukoek ere.
Maiatzean egindako kanpainak in-
dar handia izan zuen, 54 familia ge-
hiagok eman zuten izena eta horie-
tatik 25 banakako sisteman aritzen
dira. Eskariari erantzuteko bi gune
berri ere jarri dituzte martxan, bat
Manuel Lasarte auzoan eta bestea
Elbarren auzoan Arakindegia ja-
tetxearen inguruan. Horretaz gain,
martxan zeuden beste hiru zabaldu
dituzte. 240 familiek konposta egi-

teko tokia dute bertan, gutxi gora-
behera astero tona bat organiko bi-
deratuko dira modu honetan. San
Jose auzoko bizilagunak ere eska-
tu dute bertan auzo-konposta gune
bat jartzea. Oso harrera ona izaten
ari da orokorrean herritarren artean.

INGURUMENA

Geroz eta arrakasta
gehiago auzo-konpostak

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Arrakasta handia izan dute Energia jardunaldiek
Hiru astetan zehar egin dira hitzaldiak eta tailerra. Lehenengo hitzaldia Xabier
Zubialdek eman zuen eta energia arloan Euskal Herrian dugun gabezia izuga-
rria utzi zuen agerian. Energia burujabetasuna lortzeko pausoak ematea ga-
rrantzitsua dela ere aurreratu zuen. Bigarren hitzaldia Goiener energia kontsu-
mitzaileen kooperatibak eman zuen: energia ereduak aldatzeko lanketan ari di-
ren bolondresen eskutik. Azkenik herriko LeitzEKO kontsumo taldeko Maria
Arretxek tailerra egin zuen energia fakturak ulertu ahal izateko eta etxeetan au-
rrezten ikasteko gomendioak ere eman zituen. Jende ugari gerturatu da eta
garbi gelditu da gai honen inguruan dagoen kezka eta ezagutza falta.

ARGAZKIAK: UTZITAKO ARGAZKIA

Irailaren 27an egin zen Kaskagorren penthatlona
Duela25urteDonostiakoetaLeitzakogaztebatzuenburutaziozhasitakoadaKas-
kagorren penthatlona eta iraileko laugarren asteburuko larunbatean ospatzen da.
Ondarretako hondartzan igeri egin ondoren, Nafarroakomugaraino bizikletaz eto-
rri, Leitzako herrira laisterka ailegatu eta bertan egiten dira azken bi frogak, bazka-
ria eta parranda. Hasierako urteetan 20 bat lagun elkartu ziren eta azkeneko ur-
teetan 80tik gora bizikleta konta daitezke, eta azkeneko bi frogatan ehundik go-
ra lagun. Helburu nagusia lagun arteko egun zoragarri bat igarotzea da.

ARGAZKIA: ARANTXA IPARRAGIRRE
Jende ugari hurbildu zen Mankomunitateak

eskainitako informazioa entzutera.



Mantenimendu
lanen premia
azpimarratu du

TTIPI-TTTAPA
Uztailaren 4ko uhol-

deek sortutako kalteen
balorazioaeginduUda-
lak. Azpiegitura publi-
koetan2.346.821,64eu-
rokobalorazioaegindu
eta udal eraikinetako
kalteak 992.794,82 eu-
rokoak dira. Hauen ar-
tean,FranciscoJoaquin
Iriarte Zahar Etxea izan
da kalterik handienak
izan dituen eraikina.
Udalarenbalorazioaren
arabera464.604,91eu-
roko kalteak izan zitu-
en eta 165.735 euroko
kalteordaina jasokodu.

Horretazgain, lurere-
mupribatuetan120.000
inguruko galerak izan
dira, nekazariek eta
EHNE eta UAGN sindi-
katuek aurkeztutako
aurrekontuen arabera.
50 Hektarea inguru be-
lagi, 2.500 metro kubi-
ko lur, 5 Tona bazka eta
230 silo bola, eskoile-
r ak , pa re tak e ta
alanbrezko hesiak gal-
du dira. Baina, Balleko
Etxetik diotenez, «au-

rrekonturik gabe izan-
dakokalteakzenbatze-
ko zailtasunak izan a-
rren, bertze hainbertze
ere izan daiteke».

AseguruenPartzuer-
goetan oraindik eskae-
rak jasotzenaridira,bai-
na dagoeneko
3.742.169 euro ordain-
du dituzte. 549 eskae-
retatik 538 kudeatu di-
ra, %98.

Kantauriko Ur Kon-
federazioakonartutako
aurrekontuan19aktua-
zioeginendituzteBazta-
nen,913.000euroko in-
bertsioa denera. Hale-
re, Udalak salatu nahi
du Kantauriko Ur Kon-
federazioaren utzikeria
ibaiaren mantenimen-
duan: «Uste dugu kalte
aunitzsaihestuzitezkee-
la errekan behar diren
mantenimendu lanak
egin izan balira». Udala
UrKonfederazioarenaur-
kako erreklamazio bat
jartzea aztertzen ari da.

Egoera hau izanik,
Baztango Udalak jaki-
narazi nahi die herrita-
rrei bai Nafarroako Go-
bernuan eta baita Ma-
drilenerekalteen%100
ordaintzeko eskatuko
duela. «Hondamendi

egoerabateanudal ba-
tekezduelakozberega-
in hartzen ahal lana eta
gastu guztia.Gobernu-
en betebeharra da
egoerahauetarakopol-
tsa bat izatea eta balia-
bideakbideratzea»,dio.
Oraindik erantzunik ez
dutela jaso ere jakina-
razi zuten.

Zergen salbuespe-
nari dagokionez herri-
tarrei jakinarazinahidie-
te zergen erreziboa be-
ti bezala bideratuko
zaiela. Zergen salbues-
pena nahi duenak uda-
lera joanbeharkodues-
katzera etahorretarako

eredu bereziak presta-
tu dituzte tramitea e-
rrazteko. Aseguru kon-
painiatik kalteen %100
kobratuduenakezdue-
la salbuespena izateko
eskubiderik izanen ere
jakinarazi dute. Eskae-
rak azaroaren 30a bai-
no lehen egin beharko
dira.

PLANGINTZA
Bertzalde, etorkizu-

nera begira bi gauza
planteatzendituzteuda-
let ik . A lde batet ik ,
udazkenhonetan ibaia-
ren egoera aztertzeko
eta uholdeek eraginda-

ko kalteak saihesteko
plangintzabat landuna-
hidu.Horretarakoezin-
bertzekoa ikustenduUr
Konfederazioa, Nafa-
rroako Gobernuko In-
gurumen departamen-
tua, Udala eta herrita-
rren arteko eztabaida
foroa sortzea, «propo-
samen guztiak aztertu
eta zeinneurri hartuna-
hi ditugun denon arte-
anerabakibehardugu».
Bigarrenik, Baztango
uholdeen inguruko la-
rrialdi plana garatu na-
hi dute, lan hau hurren-
go udaberrian egiteko
helburuarekin.
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BAZTAN

GIZARTEA � UHOLDEEN BALORAZIOA

Kantauriko Ur-
Konfederazioaren
utzikeria salatu
du Udalak

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Dantzari Eguna ospatu dute Iruritan
Giro ederrean eta eguzkipean ospatu zuten Iruritako Dantzari Eguna urriaren
5ean. Lauzpabortz urteko neska-mutikoetatik hasi eta 40 urteak pasatuak di-
tuzten beteranoetara, ehun bat dantzarik egin zuten erakustaldia, Iruritako bes-
ta ttikien barnean jendez gainezka zegoen plazan.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Elbeteko Errotabideko zubia moldatzen hasiak dira.



Bidelagun
Elkarteak eta
Baztan,
Urdazubi eta
Zugarramurdiko
Gizarte
Zerbitzuek
antolatu dute

TTIPI-TTAPA
Sentsibilizazio kan-

painarenbaitan,Bestea-
ren larruan jarri, zu zeu
zertarako zaude prest?
izenburupean argazki
eta lelo lehiaketa anto-
latu dute Bidelagun El-
karteak eta Baztan, Ur-
dazubietaZugarramur-
diko Gizarte Zerbitzu-
ek. LehiakideekBaztan
eta Urdazubi-Zugarra-
murdiko ikastetxe edo
Gizarte Zerbitzuen bi-
dez parte hartzen ahal
duteeta lanakaurkezte-
koazkenegunaazaroa-
ren 14a izanen da.

Lehiaketa ikasleeizu-
zenduta dago eta lau
kategoriatan banatua
egonen da : Lehen
Hezkuntzako 3. eta 4.

mailak; Lehen Hezkun-
tzako 5. eta 6. mailak;
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 1. eta 2.
mailaketaDBHko3.eta
4. mailak.

Aurkezten diren lan
guztiek argazki bat eta
lelo bat izan behar du-
te,Bestearen larruan ja-
rri, zu zertarako zaude
prest? gaiaren inguru-
an. Leloak, guttienez
esaldi bat eta gehienez
hiru esaldi izanen ditu,
euskaraz.Lanak forma-
tu digitalean aurkeztu-
ko dira azaroaren 14a
baino lehenbidelagun@
hotmail.com helbide
elektronikoanedoBaz-
tan,UrdazubietaZuga-
rramurdiko ikastetxee-
tan edo Gizarte Zerbi-
tzuetako bulegoetan.

Epaimahaia Bidela-
gun elkarteko kide ba-
tek,GizarteZerbitzueta-
ko langile batek, argaz-
kilaribatek,euskaratek-
nikariak eta Baztango
udalekozinegotzibatek
osatukoduteeta lansa-
rituakabenduaren5ean
aurkeztukodira,Bolun-
tarioen Egunaren ba-
rrenean.
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UTZITAKO ARGAZKIA

ELA eritasunarengatik busti da BRT Menditarrak taldea
BRT Menditarrak errugbi taldeak denboraldiko lehen partida erraz irabazi zu-
en urriaren 4an Lekarozen. Horretaz gain, Amaiurko sokatira taldearen erron-
kari eutsiz, ELA eritasuna ezagutarazteko eta ikerketa bultzatzeko busti ziren
partidaren ondotik. Orain, eurek ere erronka luzatu diete La Unica rugby talde-
ko emakumeei, Xixongo errugbi taldeari eta Lekarozko instalazioak zaintzen
dituen Patziku Pernaute oronoztarrari. Batzar Nagusiko kideak ere busti ziren
urriaren 11n eguerdian Balleko Etxearen aitzinaldean.

BAZTAN

GIZARTEA � IKASLEEI ZUZENDUA

Sentsibilizazio
kanpainaren
baitan argazki
eta lelo
lehiaketa

TTIPI-TTAPA
Herriko adin ttikiko emakume ba-

tek urte eta erdian jasandako eraso
sexistaksalatudituzteBallekoBatzar
Nagusiak eta Udalak.

Batzar Nagusiak eta Udalak onar-
tutakoakordioakdioenez, «hauezda
gertakari isolatubat izan,egungo jen-
dartean bizi ditugun sexuen arteko
botere harremanen ondorio zuzena
baizik». Bi erakundeen ustez, «gaur
egungo errealitateak erakusten digu
gazteen artean indarkeria sexista ba-
dagoela eta gertakari hau adinez txi-
kikoenartekoaizateakezkagarriada».
Emakumeen aurkako indarkeria de-
sagerrarazteko modu bakarra ber-
dintasuna dela uste dute, «eta horre-
tarako emakume eta gizonen parte-
hartze aktiboa ezinbertzekoa da».

Nafarroako Adingabeen epaitegi-

ak emandako autoarekin erabateko
desadostasuna adierazi dute Batzar
Nagusiak etaUdalak: «Mutilak urrun-
tze agindua dauka ekainetik eta irai-
lean ikasturtea bi gazteek ikastetxe
bereanmatrikulatutahasizuten.Epai-
leak erabaki du aldentze neurria du-
en salatuari lehentasuna ematea eta
biktimarengainean jarri duteurruntze
aginduaren pisu guztia».

Hau dena kontuan hartuz, bere el-
kartasuna helaraztendiote erasoa ja-
san duen emakumeari eta bere fami-
liari eta «edozein motatako indarkeri
sexista, agerian dagoena eta ikusten
ez dena» errefusatzen dute. Bere es-
kumenen esparruan eta indarreko le-
geria aplikatuz, emakumeenganako
indarkeriaren aurkako udal politika
aktibo, osoa eta koordinatua gara-
tzeko konpromisoa ere hartu dute.

BALLEKO BATZAR NAGUSIAK ETA UDALAK

Adin ttikiko emakume batek jasandako
eraso sexista salatu dute



Lehen aldiz
egin da eta
esperientziaren
beharra eta
balioa
goraipatu dute

Iñigo IMAZ
Gan den uztailean

ZugarramurdikoAkela-

rrenean antolaturiko
udalekuaren gainean
balorazio baikorra egin
du Guraso Elkarteak.
Uztaileanzehar, astele-
henetikortziralerabitar-
tean,etagoizeko10eta-
tik eguardiko 1ak arte,
30 ume inguruk parte
hartu zuten Itziar, Izas-
kun eta Maialen begi-
raleek antolaturiko eki-
taldi ezberdinetan.

Aurtengoa lehen al-
diz antolaturiko udale-
kua izan da eta espe-
rientziaren beharra eta
balioa goraipatu nahi
izandutegurasoek. Izan
ere, gurasoen asmoe-
tariko bat, umeek udan

ongi pasatzeaz aparte,
urtean zehar Zugarra-
murdi eta Urdazubiko
eskoletatik kanpo ikas-
ten duten umeak eta
herrian bertan ikasten
dutenak elkartzea izan
da.Doike,Zugarramur-

diko nahiz Urdazubiko
Herriko Etxeen lagun-
tzaereeskertunahi izan
dute, etaaurrerantzean
ere elkarlanean jarrai-
tzeko asmoa adierazi
duteprentsaoharbitar-
tez.
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ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � OTSAILEAN GERTATU ZEN

Zortzi herritarrek
isuna jaso dute
plazan
elkartzeagatik
450 euroko
multa jaso du
bakoitzak

Margari eta Koro
2014 urte huntan bi

gauza harrigarri bizi di-
tugu herri mailan. Le-
henbizikoa urte hasie-
ran izan zen, Herriko
Etxean banderak zin-
tzilikatu behar izatea-
rekin (sekulan ikusia ez
ginuena),niorekkonpre-
nitzen ez duen lege ba-
tengatik. Eta orain, irai-
lean, bigarren harridu-

ra: zortzi herritarrek se-
kulako isuna jaso dute
(450 euro bakoitzak),
igande eguerdi batez ,
plazan, ostatuko atean
aperitifa hartzen ari zi-
ren momentuan, hogei
lagunbainogehiagoel-
kartzeagatik. Hau ere
kanore gutti duen lege
baten ondorioz. Bi ka-
suetan lege betetze
kontuak dira, eta kitto,
baina penagarria da le-
geaknolaaplikatzendi-
ren: hain zorrotz batzu-
endako, eta hainmalgu
bertze batzuendako.

SOS Alkerdi
ZugarramurdietaUr-

dazubi herriek Alkerdi
auzoanegitendutemu-
ga, eta azken hilabete
hauetan alarma gorria
piztuta dago auzo ho-
netan, harrobiko lanak
azkarki haunditu behar
dituztela,eta ingurume-
neankaltehaundiaksor-
tuko baitira.

Lanhoriekbertanbe-
hera gelditzeko eska-
tuz, irailaren28anXare-
tako lau herriak kurri-
tzen zituen ibilaldi bat
egin zen. Jendeketa

haundiabilduzenekital-
di honetan, Urdazubia-
rrakbatezere,bainabai-
ta gaineko hiru herrie-

takoak ere, beren ba-
besa eta laguntza es-
kaintzen.. Animoaunitz
SOS Alkerdikoei!

UTZITAKO ARGAZKIA

Irailaren 26an, isunen kontra egindako prentsaurrekoa.

ARGAZKIA: INTERVIDEO
SOS Alkerdi ibilaldia Zugarramurdiko plazan.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � UZTAILEAN EGIN ZEN AKELARRENEAN

Udalekuaren
balorazio ona egin
dute gurasoek

UTZITAKO ARGAZKIA

Urdazubi eta Zugarramurdiko neska-mutikoek lehen aldiz izan dituzte udalekuak.
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SENPERE

KULTURA � URRIAREN 26AN, 16:00ETAN

Oskorri eta
artista andana
kantuz ariko dira
ikastolaren alde
Larreko
kulturgunean
izanen da

Franck DOLOSOR

Oskorrimusika talde
ospetsua eta Ipar Eus-
kal Herri osoko artista
ainitz kantuz ariko dira
Zaldubi ikastolaren al-
de u r r i a ren 26an ,
16:00etan Larreko kul-
turgunean. Boz asko
preziatzen ahalko da
kantaldi hortan, hauen
artean Magali Zubilla-
ga, Izarrak, Maddi Zu-
beldia,Artxeroak,Amaia
Rioupeyrous eta Erra-
mun Martikorenarenak
bertzeak bertze.

Nicolas gogoan
Bete beharko ez di-

ren4hilabetekopreson-
degi zigorraemateaeta
urte batez gida baime-
na kentzea deliberatu
du Baionako epaitegi
korrekzionalak iazko

abenduan Helbarrun
auzoan autoz haur bat
jo eta hil zuen azkain-
darraren kontrako afe-
ran. IstripuaHerrixkaal-
de hortan gertatu zen
mutiko batek bidea ze-
harkatzen zuelarik oi-
nezkoen pasabidetik
autobusa hartzeko.
Azkainetik zetorren gi-
dariak ez zuen mutila
ikusi goizeko 7:30 bai-
tziren eta argi guti bai-
tzengunehortan.Nico-
las Lartigue 12 urteko
senpertarra Baionako
ospitalerat eraman zu-
ten helikopteroz baina
bertan hil zen oren ba-
tzuen buruan.

Epaiketatikateratze-
an biktimaren guraso-
ek erran zuten lasaiago
sentitzen direla orain.
Badakite Nicolas ez
zaiela itzulikoetanekez
bizi dute dolua aldizka
ospitalerat joan behar
baitutemedikuekberen
buruazaindezaten.Era-
kutsi zaien elkartasuna

bihotzetik eskertu dute
aitamek. Istripua izan
zenetik segurtasun
neurriakhobetudira to-
kihortanetaabiadamu-
ga apaldubainanNico-
lasren gurasoek diote
jendeainitzek legehaus-
teak egiten dituela ora-
in ere, hil zen mutikoa-
rentzatemanakdiren lo-
reen ondoan.

Defentsakgidariaren
xuritzea galdetzen zu-

en eta ez du baztertzen
helegitea aurkeztea.
Urriaren7anhamaregu-
nekoepeahasizenerre-
kurtso hori plazaratze-

ko bainan lerro hauek
idazten ziren momen-
tuan abokatuek ez zu-
tenoraindikdeusikegin
zentzu horretan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Nicolas Lartigue hil zen 12 urteko mutikoaren gurasoak Baionako auzitegitik ate-
ratzean urriaren 7an.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Farmazialariak kexu
Frantziako gobernua legea aldatzekotan da sendagai batzuk supermerkatuetan
eta internet bidez saltzeko eta horrek farmazialarien haserrea sortu du. Buruila-
ren 30ean, Ipar Euskal Herriko 10 botiketatik 9 hetsiak egon ziren, horien artean
Senperekoak. Arratsaldean 300 bat profesional bildu ziren Frantziako gobernu-
ak Baionan duen ordezkaritzaren aintzinean eta hantxe zegoen bertzeak bertze
Evelyne Poncini 1999az geroz Senperen lanean ari den farmazialaria. Botikari
hunek ez du batere begi onez ikusten lege aldaketa, bere ustez aholkurik ez
baizaie eskainiko bezeroei supermerkatuetan, gehiegikeria frango gertatuko bai-
ta eta horrek arriskuak haundituko baititu kontsumitzaileentzat. Evelyne Ponci-
nik azpimarratzen du farmazialari aunitzen diru iturriak apalduko direla eta hori
arazo haundia izanen dela gazteentzat ez baitituzte oraino ordaindu lanean ari-
tzeko egin zituzten diru prestamu guziak. Arau berriekin gaur egun duena baino
toki haundiagoa beharko du eta horregatik Ibarrun aldeko Lizardia komertzio gu-
nerat joanen da Evelyne Ponciniren farmazia 2015eko urte hastapenean.

Ba al zenekien
Hatsa Elkarteak antolatuta Bardoitzara (Ur-
basa) ateraldia eginen dela urriaren 26an.
08:30eandutehitzorduaLarraldeanetaegun-
pasa eginen dute, olerkiak irakurriz, txala-
parta, Legaireko jentilbaratzak eta Lezea bi-
sitatuz, Mirutegiko gailurrean bazkalduz…

?



Igande honetan
Usoaren
Kofradiaren
desfilea eginen
da Larrunen

Joana GERENDIAIN
Urriaren 19tik urria-

ren 29ra usoaren besta
ospatuko da Saran.
Gertakari horren karie-
taraeguneroekitaldibe-
reziakantolatuak izanen
dira.

Urriaren 19an, igan-
dearekin,Larrunengoi-
zeko 10etan Usoaren
kofradiarendesfilea iza-
nen da. Astelehenean
arratsaldeko4etatikgoi-

ti pilota partidak izanen
dira plazan. Urriaren
21ean, astearte arra-
tseko6etanZazpiakBat
taldeak dantza ikusga-
rri bat emanen du pla-
zan. Urriaren 22an, as-
teazkengoizeko11etan
usotegiaren bisita bat
antolatuada. Izenak ai-
tzinetik eman beharko
dira turismo bulegoan.
Ur r i a ren 23an , o r -
tzegunean Erlauntza
abesbatzakkantaldibat
emanen du Santa Ka-
talinako kaperan gaue-
ko 8:30ean. Urriaren
24an,ortziraleangoize-
ko 10etan herriaren bi-
sitabatproposatua iza-
nen da. Igandean, urri-

ak 26, goizeko 11etan
usotegiaren bertze bi-
sita bat antolatua da.

Aste osoan zehar
Usoak sarean erakus-
keta ikusten ahalko da
turismobulegoan.Urria-
ren 15etik goiti herriko
jatetxeguziekusoapro-
posatuko dute beraien
menuetan.

Usopop
Usopopelkarteaku-

rriaren 19an, igandea-

rekin, kontzertuak an-
tolatuko ditu Santa Ka-
talina kaperan. Kalifor-
niakoDorianWoodkan-
taria eta Gipuzkoako
Napoka Iria taldea en-
tzuteko parade ukanen
duzue. Kontzertuak ar-
ratsaldeko 5 etan hasi-
ko dira eta sartzeak 6
euro balio du.

Kirol emaitzak
Kirol sasoi berria ha-

sia da herriko taldeen-

tzat. Esku baloian, 11
urtezazpikoekipakgal-
du du 21-4 Buroseko
ekiparen kontra, 13 ur-
tez azpikoek ere galdu
dute Hendaiaren kon-
tra31-11,15urtezazpi-
koekLucqdeBéarn-en
kontra galdu dute 25-
18. 18 urtez azpiko eki-
pakBuros-enkontra ira-
bazi du 17-10 eta se-
niorrek Escoubes-en
kontra irabazi dute 22-
14.

SARA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 19TIK 29RA

Ekitaldi bereziak
antolatu dituzte
Usoaren Besta
ospatzeko

ARGAZKIA: WWW.DENA FLOWS.COM
Napoka Hiria talde elgoibartarrak emanaldia eskainiko du igandean Santa Katalinan.
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HERIOTZAK
Jose Antonio Gonzalez de Andres,
Elizondokoa, irailaren 26an, 79 urte.
Jose Cia Lazkoz, Leitzakoa, irailaren
26an, 87 urte.
Dionisia Lazkano Arrieta, Arantza-
koa, irailaren 27an, 92 urte.
Xanti Olaizola Mitxelena, Goizueta-
koa, irailaren 27an, 79 urte.
Dolores Escudero Santesteban, Zu-
bietakoa, urriaren 1ean, 94 urte.
Ana Garralda Labaien, Elizondon,
urriaren 5ean, 87 urte.
Ana Maria Muñoz Invernon, Dona-
mariakoa, urriaren 5ean, 96 urte.
Miguel Saralegi Zabaleta, Donama-
riakoa, urriaren 5ean, 80 urte.
Maixan Jorajuria, Sarakoa, irailaren
30ean, 100 urte.
JoseEstebanMentaberriEtxeberria,
Zugarramurdikoa, urriaren 6an, 72 ur-
te.
Maria Angeles Huizi Gogortza, Lei-
tzakoa, urriaren 8an.

AreneOtxandorenaZubillaga,Dona-
mariakoa, irailaren 16an.
EkhiJaurenaEizagirre,Urdazubikoa,
urriaren 1ean.
Enara Barandarain Mitxaus, Areso-
koa, urriaren 3an.
Imo Lopez Rodriguez, Lesakakoa,
irailaren 17an.
Enara Ariztegi Antxordoki, Lesaka-
koa, irailaren 24an.
XabierMendiburuElizondo, Legasa-
koa, irailaren 24an.
Oier Salaberri Bertiz, Narbartekoa,
irailaren 26an.

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

EZKONTZAK
Maite Iriarte Iantzi etaEstebanMen-
diburu Bidart, Narbarte eta Azpilkue-
takoa, irailaren 27an Narbarten.
Jon Larrinaga Etxarri etaMaite Yan-
guasAmatriain,Donostiaeta Irungoa,
Iturengoak, irailaren 27an.
Aritz Joseba Peña Escobar eta Irina
Villanueva Negrete, Iruña eta Bera-
koa, Igantziko San Juan Xarren, iraila-
ren 27an.
Peio Tomasena etaMarlène Garcia,
Sarakoak, irailaren 27an.
Olivier Brouiller eta Christelle Goie-
netxe, Sarakoak, urriaren 4ean.

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

SORTZEAK

.

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI

Zubietan, 2009ko urriaren 20an

V. URTEURRENA

Udazkeneko hostoen antzera joan zinen
eta gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizitzen garen artean,

ez zaitugu ahaztuko.
ASKO MAITE ZAITUGU

IZASKUN, JONE, LANDER ETA FAMILIA

Anastasia
ERRANDONEA ERRANDONEA

Beran, 2007ko urriaren 16an

VII. URTEURRENA

Seguru urte aunitz pasako direla
eta hau zazpigarrena bertzerik ez dela izanen.

Baina urteak kontatu ahal izateak berak
zurekin ahazten ez garela adierazten du.

ZURE FAMILIA

ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.16 HERRIZ HERRI | 39

Jose Angel ‘KOTTO’
ALTZUGUREN PERURENA

Beran, 1966-III-03/Sorian, 2005-X-31

IX. URTEURRENA

Eman zenuen bizia euskaragatik,
herriarengatik, Euskal Herriagatik,
eta azken bederatzi hilabeteetan

familia eta lagunei eman zenien bizia,
joan arte.

ETXEKOAK
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Santu Guztien egunean lore freskoak
(moztuak eta landareak) hilerrietara
eramateko ohiturari eusten dio jen-
deak. Horregatik, lore-denda eta minte-
gietan milaka lore izaten dira aukeran
urte sasoi honetan, mota guztietako
eska kizunei erantzuteko. 

Krabelinak, krisantemoak eta liliumak
dira gehien saltzen direnak eta aukera
egokia dira frexko mantentzen direlako
denbora dezentean.Larrosaketamar-
garitakere aukera tuenen artean egoten
dira, sorta dotore bezain modernoak
osa tuaz. 

Koloreari dagokionez, berriz, zuria da
gehien eskatzen dena baina bada kolore
biziakeskatzeko joera ere: morea, fuk-
sia, arro sa, horia… Lore sortari ele-
mentu berderen bat gehitzea ere
gomendatzen dute. Hostoak, iratzeak,
kamelia adarrak... loreekin konbinatzen
badira,  konposizioak itxura osoagoa
lortzen du.

Lore sorta eta landareak jarriko diren
euskarri edo ontziak ere badu ga -
rrantzia. Lore fresko hauek ez direnez
oso maiz ureztatzen, ontzia bera urez
beteaegotea komeni da. Bestela, lore-
dendetan saltzen dituzten mossi espon-
jak ere  oso egokiak dira, hezetasuna
mantendu eta loreari tente eusten
 dietelako.

LORE FRESKOAK

Falta direnak omentzeko
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Hilerriko bisitaren ondotik, familiak mahaira bildu eta jaki gozoak
dasta tzeko ohitura izaten da. Data honekin lotuta, hauek dira go-
zotegietan aur ki ditzakegun sasoiko gozokiak:

HAIZE KRUXPETAK: Tipikoak dira Aste
Santu eta Omia saindu egu ne an. Ura,
gurina, azukrea eta gatz ximiko
batekin egi ten da orea, gero irina
gehitu eta arrautzak azkenik. Olio
ugari tan frijitu eta, ongi xuka tu on-
dotik, azukre hautsa botatzen zaie
gainetik. Gozo-zaleenek  krema, es-
ne-gaina edota txokolatearekin bete-
tako kruxpetak ere topatuko dituzte.

SANTU-HEZURRAK: Mazapan ore-
arekin egindako tututxo hauek, duten
hezur itxuragatik hartzen dute izen
berezi hori. Santu-hezurrak hain-
bat gairekin betetzen dituzte go-
zotegietan: tradizio nalenak arrautza
gorringo arekin, baina badira txoko-
latez, marmeladaz, aingeru-ada -
tsez… beteak. Norberaren esku
gelditzen da gustukoena hautatzea.

HILOBIAK ETA HILARRIAK

Hilerri-baratzeak
Euskal Herrian gaindi, eta batez ere Ipar Euskal Herrian, hilerri-
baratzeak nahiago dituzte arrazoi estetiko eta sinbolikoengatik.
Joka bide berri honek gaur ko hilerrien itsuskeriari buruzko  gogoeta
egitera gonbidatzen du. Horretan ari den
elkarte bat ere bada antolatua, Laubu-
ru Elkartea, eta hainbat Herriko  Etxek
(Ainhoa, Itsasu, Senpere, Bidarrai…)
elkar te honekin bat egin dute hilerri-
baratzeen  proposamenak aitzinera era-
mateko.
Nagusiki, lehengo ondarea inspirazio
 iturri bezala hartu eta ideia berriak
sortzen dituzte, oroitarri garaikideak
 osatuz.

OMISAINDU EGUNEKO GOZOKIAK

Haize kruxpetak, santu hezurrak...
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TTIPI-TTAPA
Erreka Elkarteak antolatu-

tako Malerrekako XIII. eskuz
binakako pilota txapelketan
izen emateko epea zabaldu
dute azaroaren 2ra arte. Hel-
du den urteko urtarrilaren er-
dialdera hasita, zazpi katego-
riatan banatuak ariko dira pi-
lotariak:benjaminak,alebinak,
infantilak,kadeteak, jubenilak,
bigarrenmailakoseniorraketa
senior elite. Kategoria guztie-
tan lehiaketa irekia izanen da,
seniorelitekategorianizanezik,

hemen pilotariak gonbidatu
eginen baitituzte.

Kanporaketamoduanjoka-
tuko da txapelketa eta finalak
otsailaren azken astean edo
martxokolehendabizikoaniza-
nen dira. Izen ematea posta
elektroniko bidez egin daiteke
(salaae@gmail.com) eta izen
emateko orrian, telefonoaren
zenbakia eta posta elektroni-
kokohelbidebat jarribehardi-
ra. Parte hartzeko federazio
lizentziaeguneratuaedukitzea
ere derrigorrezkoa da.

MALERREKAKO ESKUZ BINAKAKO XIII. TXAPELKETA

Izen emateko epea azaroaren 2ra arte zabalik

Beratarra sub-22
mailan eta lesakarra
jubeniletan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako pilotari gazte

onenakbildudituenJavierHer-
nandez Memoriala jokatu da
lehen aldiz. Irailaren 27an jo-
katu ziren bi finalak Iruñeko
Labriten eta Bortzirietako bi
pilotarik lortu zuten txapela
janztea: Iñigo Martinez bera-
tarrak 22 urtez beheitiko ka-
tegorian eta Jon Olaizola le-
sakarrak gazte mailan.

Jubeniletan, Jon Olaizolak
Etxarri Aranazko Joanes Ba-
kaikoa izan zuen lagun aitzi-
nekokoadroetaneta22-21 ira-
bazi zieten Aitor eta Oier Etx-
eberria bizkaitarrei.

22 urtez beheitiko finala ez
zen hain berdindua joan, bai-
na emozioa izan zuen. Iñigo
Martinez beratarrak Zugarral-
dekoAsierAgirre izan zuen la-
gun aitzinean eta Iker Irribar-
ria eta Jon Erasun gipuzkoar-
rei 22-17 irabazi zieten.

Gainera, pilotari nobleena-
ri emandako Shanti Andia sa-
ria jasozuen IñigoMartinezek.

PILOTA � JAVIER HERNANDEZ ZENAREN OMENEZ

Iñigo Martinez eta
Jon Olaizola txapeldun
suertatu dira Iruñean

ARG.: JOSE MARI TELLETXEA
Martinez eta Olaizola,
gustora iruñean lortu-
tako sariekin.
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Jon Rekondo
bigarren eta
Oihan Larretxea
hirugarren izan
ziren Etxarrin

TTIPI-TTAPA
Nafarroako aizkolari

txapelketa nagusiaren
finala jokatu zen urria-
ren 5ean Etxarri Arana-
tzen. Pronostikoak be-
te eta bederatzigarren
aldiz txapela jantzi zu-
en Floren Nazabalek,
herrikosemeak.JonRe-
kondo leitzarraazpitxa-
peldun izan zen eta Oi-
han Larretxea hiruga-
rren.

Aizkoran belaunaldi

berria badator, baina
oraindik ere Floren Na-
zabalek bertzeen gai-
netik koxka bat edo bi
goitiago dagoela era-
kutsi zuen berriz ere
Etxarri Aranatzen. Aiz-
kolariek launa kanaer-
diko, launa 60 ontzako
etabioinbikomoztube-
har zituzten eta Etxa-
rrikoa, oinazeekin bal-
din badabil ere, hasie-
ratik ibili zen aitzinetik.
Lehen postu horretara-
ko ez zen emozio han-
dirik izaneta azkenean,
33minutueta33segun-
dotan akitu zituen la-
nak, iaz Doneztebeko
finalean baino 5 minu-
tu gehiago behar izan
zituen. «Asko sufritu

dut» aipatu zuen txa-
peldunak,disko-hernia-
rekin minekin baitabil
eta horrela segitzeko-
tan, ez omen du urria-
ren 26an Beasainen jo-
katzekoa den Euskal
Herriko finalean parte
hartuko.

Bigarren posturako
lehia gehiago izan zen
Jon Rekondo eta Oihan

Larretxearenartean,bai-
naazkeneanleitzarraizan
zen azpitxapeldun, iaz
bezalaxe. 35minutu eta
46 segundo behar izan
zituen lana burutzeko,
txapeldunakbainobimi-
nutu luze gehiago. Oi-
han Larretxeak 48 se-
gundo beranduago bu-
katuzuenlana,36minu-
tu eta 34 segundotan.

LaugarrenpostuaRuben
Saralegi leitzarrarentzat
izan zen eta bosgarren
postua Ander Erasunek
eskuratu zuen. Aurtizta-
rra ere arazo fisikoekin
dabil eta ez zuen bere
onena ematerik izan.

NAFARROAKO AIZKOLARI TXAPELKETA

Nazabalek
bederatzigarrena
jantzi du

Sprint
modalitatean
bigarren izan
da Iñigo Arregi
sailkapen
orokorrean eta
txapeldun Santi
San Miguel
beteranoetan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Duatloi

Txapelketan,sprintmo-
dalitatean, lana bikaina
egin zuen Erreka Tria-
tloi taldeak Valtierran.

Iñigo Arregi, Santi
San Miguel, Rafa Ma-
ritxalar, Xabi Bañares
IñigoMangadoeta Izas-
kun Etxeberria oiartzu-
arrak osatu zuten Erre-
kako ordezkaritza txa-

pelketan.Denekere lan
bikaina egin zuten. Iñi-
goArregihirugarren izan
zen proban, baina bi-
garren Nafarroako txa-
pelketan (1:03:11).San-
tiSanMiguelbosgarren
izan zen eta lehenbizi-
koa be te ranoe tan

(1:03:55) eta Rafa Ma-
ritxalarzortzigarrenoro-
korrean eta hirugarren
beteranoetan (1:05:25).
XabiBañaresek34.pos-
tuan bukatu zuen eta
Iñigo Mangadok 58.

Emakumezkoetan,
Izaskun Etxeberria hi-

r uga r ren i zan zen
(1:25:42).

Beraz, maila bikaina
erakutsi zuen Errekak.
Horren erakusgarri, tal-
dekako sailkapena iza-
tekotan, orain Erreka
txapelduna izanen zela
sprint modalitatean.

DUATLOIA � IRAILEKO AZKEN ASTEBURUAN

Errekako
kirolariak bikain
Nafarroako
txapelketan

SAILKAPENA

1 F. Nazabal 33:33

2 J. Rekondo 35:46

3 O. Larretxea 36:34

4 R. Saralegi 38:04

5 A. Erasun 40:39

ARGAZKIA: DIARIO NOTICIAS

Floren Nazabal txapelduna eta Jon Rekondo eta Oihan
Larretxea podiumean.

ARGAZKIA: ERREKA K.E.
Ezker-eskuin: Maritxalar, Mangado, Arregi, Bañares, Etxeberria eta San Miguel.
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Kasik 49 plaza
egin zituen
irailaren 27an
Barakaldon

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean

azpitxapeldun izan on-
dotik, aurtengoan Eus-
kadiko txinga eramate
txapelketa irabazi du

XantaSouza Santos le-
sakarrak. Irailaren27an
BarakaldokoGurutzeta
auzoan egindako saio-
an 48 plaza, hiru laur-
deneta2,35metroegin
zituen 25 kiloko txin-
gekin, erraz nagusituz
(Plazabakoitzak28me-
tro ditu). Euskal Herri-
komarka berria ere ho-
betu du. Souzak berak
zuen errekorra, 2012an

ElizondoneginzenEus-
kadiko txapelketan 47
plaza eta erdi pasatxo
egin baitzituen.

Lesakarraren ondo-
tik sailkatu zen Garazi
Arruti bizkaitarrak 23
plaza eskas egin zitu-
en,SandraPerezbizkai-
tarrakkasik19plazaeta
Ka rme le G i saso l a
bizkaitarra 14 plazatan
gelditu zen. 2011n eta

2012an ere Euskadiko
txapelketa irabazia zen
Xanta, baina iaz biga-
rren izan zen.Nafarroa-
ko txapelketa, berriz,
azken lauurtetan iraba-
zi du, 2011, 2012, 2013
eta 2014an.

Gizonezkoentxapel-
ketan, 50 kiloko txin-

gekin,ArabakoKerman
Perez de Heredia izan
zen txapeldun, 28 pla-
zarekin. Oscar Perez
bizkaitarrak 25 plaza
egin zituen, Ousmane
Drame bizkaitarrak 22
plaza eta Eloy Salte-
rain bizkaitarrak 9 pla-
za eta erdi.

HERRI KIROLA � EUSKADIKO TXAPELKETA

Txapela eta marka berria
Xanta Souzarentzat
txinga eramaten

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

Xanta Souzak Barakaldon lortu du marka berria.

Sei bikote
lehiatu ziren
bigarren
edizioan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako arpana

txapelketamistoa joka-
tudabigarrenurtez.Aur-
ten ere, Igantziko bes-
tenbaitan jokatudatxa-
pelketa eta parte hartu
duten sei bikoteren ar-
tean,Baztan-Bidasoko
Gure Kirolen Klubean
aritzen diren Nerea So-
rondoberatarra eta Xa-
bierUrrutia arraioztarra
nagusitu ziren. Beun-

tzakoMikelEugietaSa-
kanako Irati Astondoa
bigarren izan ziren eta
Berako Amaia Garcia
etaArraiozkoDanielSal-
diashirugarren.Bibiko-
te hauen artean segun-
doerdikoaldea izanzen.

Bikote bakoitzak 10
ebaketa egin behar
zizkion etzanda jarrita-
ko45ontzakoenborra-
ri. Ondotik sailkatu zi-
renLezagungoAnaLo-
pez eta LarragetakoAl-
berto Oteiza, Iberoko
Adrian Berruezo eta
Lezaungo Itziar Nuñez
etaBerriozarkoOierAiz-
korbe eta Ilargi Gonza-
lez.Abiadurakoproban

(korte bat zeinek azka-
rragoeman),AnaLopez
eta Alberto Oteiza na-
gusitu ziren.

HERRI KIROL JAIALDI
BIKAINA

BainaNafarroakoar-
pana txapelketamisto-
az aparte, herri kirol ja-
ialdibikaina ikusgai izan
zen irailaren 27an Igan-
tzin. InaxioPerurenaari-
tuzenharri jasotzeneta
herriko gazteek, bi tal-
detan banatuak, proba
konbinatu polita eskai-
ni zuten, lastoaltxatzen,
zaku lasterketan, kox-
korbiltzenetaarpanan,
bertzeak bertze.

HERRI KIROLA � IGANTZIN IRAILAREN 27AN

Nerea Sorondo
eta Xabier Urrutia
garaile arpana
txapelketa
mistoan ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Arpana txapelketan eta herri kirol jaialdian parte hartu zuten kirolariak ageri dira goitiko
argazkian. Nerea Sorondo eta Xabier Urrutia txapelarekin, beheitian.

SAILKAPENA
1 Nerea Sorondo-Xabier Urrutia 4:32
2 Irati Astondoa-Mikel Eugi 4:55.31
3 Amaia Garcia-Daniel Saldis 4:55.82
4 Ana Lopez-Alberto Oteiza 5:13
5 Itziar Nuñez-Adrian Berruezo 6:06
6 Ilargi Gonzalez-Oier Aizkorbe 6:08
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Erakusketak
LEITZA
‘Diruaren sexu ezkutua’

Azaroaren 4ra arte
udaletxeko lehenengo
solairuan, euskal ema-
kumeen ekonomiaren
inguruan.

BERA
‘Bera eta Don Julio’

Urriaren 25 eta 26an
Rosa Mari Errandonea-
ren erakusketa Labiaga
ikastolan.

Margolari beratarrak

Urriaren 26ra arte
Berako dendetako
erakusleihoetan.

‘Don Julioren arrastoa’

Urriaren 24tik azaroa-
ren 23ra Kultur Etxean.

SARA
‘Usoak Sarea’

Urriaren 20tik 24ra
Turismo Bulegoan.

Hitzaldiak
BERA
Julio Caro Baroja
gogoan

Urriaren 17an Bizipe-
nak, Julio Caro Barojaz
solasean. Herritarren
testigantzak. Beralan-
detan 19:30ean.

IRURITA
Liburuen aurkezpen
gurutzatua

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

LEITZA
Etxeko zaintzaileentzat

Urriaren 20an,Manejo
de Alteraciones de
conductas, 15:30ean
udaletxean.

LESAKA
Julio Sotorekin

Urriaren 17an,
17:30ean Harriondoan.

DONEZTEBE
‘Emakumea eta kirola’

Urriaren 31n, Malerre-
kako Mankomunitate-
an, 11:30ean.

Ipuin-kontalariak
ARANTZA
Kultur Egunen barne

Urriaren 31n 3-11
urteko haurrentzako,
17:00etan Baskulan.

Tailerrak
BERA
Serigrafia tailerra

Urriaren 30ean Gaz-
tetxean, 17:30ean.

Baratze Biodinamikoen
topaketa

Urriaren 31tik azaroa-
ren 2ra Gaztetxean.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte Elkartearen
argazki lehiaketa

Urriaren 31ra arte
aurkez daitezke ar-

gazkiak, Elkartearen
egoitzara bidalita.

ORONOZ
Argazki rally-a
Urriaren 19an.

BERA
Barazki-opil lehiaketa

Urriaren 25ean.

Ospakizunak
BAZTAN
Larrazken kulturala
Jo ala jo Kultur Taldeak
15 urte bete dituela eta
Urriaren 18an Iruritako
jauregiarten Ttun Ttun
Eguna II.
Urriaren 23an Elizon-
doko Aise elkartean
sagardo dastaketa eta
ikastaroa.
Urriaren 30ean Ariz-
kungo Gamioxarrean
sagar dastaketa eta
ikastaroa.
Azaroaren 1ean
Arizkungo Gamioxarre-
ko Dolaretxean,
XV. Kirikoketa Besta.

LESAKA
Jubilatuen besta

Urriaren 24an.

ETXALAR
Usategietako igandea

Urriaren 19an.

SARA
Usoaren Astea

Urriaren 19tik 29ra.

DONEZTEBE
Arkupeak Elkarteko
Bazkideen Eguna

Urriaren 16an.

LEITZA
VII. Mikologialdia

Urriaren 20tik 26ra.

Ikuskizunak
URROZ
Kiki, Koko eta Moko
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne
Urriaren 25ean paila-

ARANTZA | 2014.10.31
‘Arrakala’ dokumentala
ikusgai Kultur Egunen barne

Topatu gazte proiektu komuni-
katiboak eta Bilgune Feministak
elkarlanean, heteroarauei buruz
egin duten dokumentala ikusgai
izanen da Baskulan, 19:30ean.

Dokumentalak

ELIZONDO | 2014.10.24-25
Aziendak eta bertze hainbat
aukera Udazkeneko Ferietan

Azienda ederrak eta bertzelako
produktuak ikusietaerostekoau-
kera izanen daElizondoko Ferie-
tan. Bertsolariak eta pilota parti-
dak ere izanen dira.

Feriak

LEITZA | 2014.10.20-26
Mikologialdia antolatu dute
zazpigarren aldiz

Onddo eta zizekin lotuta, hain-
bat ekitaldi eginen dituzte aur-
tenereLeitzan: tailerrak, jolasak,
mendi ateraldia, erakusketami-
kologikoa, pintxo dastaketa...

Ospakizunak

urriak 16 - 30

PROPOSAMENA
BERA
28. Lurraren Eguna
urriaren 26an

Hitzorduari hutsik egin
gabe, aurten 28. aldiz
Lurraren Eguna antolatu
dute Beran. Urriaren
26an izanen da egun
haundia, orduan izanen
baitira eskulangileen
azoka, barazki erakus-
keta, gasna eta sagardo
lehiaketak, herri kirolak,
dantzariak, bertsolariak,
musika... Bezperan ere
ekitaldi gehiago izanen
dira: Lizuniagako Igoera,
argazki erakusketa, ba-
razki opil lehiaketa...

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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zoak frontoian (17:00).

ETXALAR
‘Karakola eta barea’
antzerkia
Urriaren 18an Kultur
Etxean 18:30ean.

IRURITA
Haurrendako antzerkia
Urriaren 26an Zirika
Zirkus taldearen Kon-
post Eroak Gizarte Bil-
gunean, 18:00etan.

Bertsoak
LESAKA
Bertso musikatuak
Urriaren 25ean
20:00etan
Harriondoan.

Zahar Etxean saioa
Azaroaren 1ean Andra
Mari egoitzan saioa,
17:00etan.

Bertso desafioa
Azaroaren 1ean Iurre-
ta eta Lesakaren arte-
an Haizegua ostatuan,
23:00etan.

Gaztain jatea
bertsolariekin
Azaroaren 8an Sustrai
Colina eta Jon Maia,
Josu Goikoetxearen gi-
daritzapean, 20:00etan
Basurden.

IPAR EUSKAL HERRIA
Xilaba Bertsulari
Xapelketa
Urriaren 18an Aiherra-
ko Denen Etxea gelan
kanporaketa (17:00).
Urriaren 26an Larre-
soroko herriko gelan,
finalaurrekoa (17:00).
Azaroaren 2an Aiziri-
tzeko herriko gelan,
finalaurrekoa (17:00).
Azaroaren 15ean
Baionako Lauga gelan
finala (17:00).

Kontzertuak
BEINTZA-LABAIEN
Mikel Markez eta
Erramun Martikorena
Malerrekako Kultur
Ibilbidearen barne

›

Etorkizunakeraikitzekobideannabigatzeko tres-
naberriadaetzi.pmwebgunea.Talaioskoopera-

tibarenproiektubatda.Bultzatzaileeketorkizuneko
estrategiakhainbatgaietanplanteatzerakoan,Eus-
kalHerrianetorkizunposiblehorien ingurukoeztabai-
da eta hausnarketa falta zela ikusi zuten, eta hori
izan zen egitasmoaren abiapuntua. Hedabide di-
gital bat da; etorkizunari begirakoa. Hainbat atal
ditu, eta edukiak gai ezberdinetan adituak diren ar-
tikulugileek lantzendituzte.Atal horiekDenboraeta
Espazioaren arabera banatuak daude. Denborare-
kin loturik IparrorratzaetaAstrolabioangaurtiketor-
kizunera garrantzitsuak izanen diren gaiak identi-
fikatu eta aztertzen dituzte. Espazioarekin lotuta,
berriz, Uhartea eta Itsasoa ataletan, hurbileko eta
urrutiko eremuetan etorkizunabaldintzatukoduten
gaiekin aritzen dira. Kanpoko eduki aukeratuen-
tzako espazioa Faroa atala da.

Nafarroan,EuskararenLegearenondorioz,eremu
ez euskaldunean bizi diren guraso batzuk orain

dela urte bat sortu zuten Euskaraz Bizi eta Ikasi he-
rri ekimena. Euskarazbizi eta ikastekoeskubideaal-
darrikatzen dute. Bada talde horrek, Garesko Tor-
totxiki Fundazioaren laguntzarekin, hogei abestiko
CDaargitaratudu,auzolanean.Nafarroaosokohain-
battaldekpartehartudutediskoan: Leihotikan,Kan-
nibo,NonNahi,Timbakada,EzenBalea,Jaleo,Jonny
Walltrash,Sagundiles,Zaunk,BerrotzaAranekoAbes-
batza, Xoriñoak Kaloian, Agresion Permanente, Los
Goma, Hipotekaos, Shoot&Erre, Leonor Maritxalar,
Marianitoz Blai, Bolbora, Trikidantz eta Maria Mo-
rentin. CDan Euskararen Legeak Nafarroako erdial-
dean eta hegoaldean eragindako ondorioak jasaten
dituzten familien bizipenak ere bildu dituzte: Berrue-
za, Tutera eta Larragako hiru familiren esperientzia,
orain dela 15 urte Oteizatik Lizarrako eskolara joa-
teko bidean semea galdu zuen familiarena...

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2014

Euskaraz bizi eta ikasi

Musika

EUSKARAZ BIZI ETA IKASI

Etorkizunari begirako
hedabide digitala

Internet

ETZI.PM

Sasian zegoela ekin zion sortzez Berriozarkoa
baina Elizondon bizi den Ernesto Prat Urzainki

idazleak klandestinitatea, sexua eta umorea nahas-
ten dituen kontakizun hau idazteari. Liburu honeta-
ko protagonistak, Karlosek, ihesari ekin behar dio
Guardia Zibilak herrian egindako atxiloketa batzuk
medio.Nafarroanhasi etaEuskalHerritik arrasurru-
ti akituko den alde-egite eroan, aberriaren edo so-
zialismoarenmilitante baino sexuarenmilitante den
Karlosek inguruan dauzkan guztiak dantzan jarriko
ditu: laguntza emanen dioten kideak, poliziak, Era-
kundea... Hala, bada, estutzen doan bidean, ihes-
lariak orpoz orpo izanen ditu txakurrak, atxiloketa,
espetxea, heriotza eta erlojua. Orpoz orpo Ernesto
Praten bigarren nobela da eta oraingoan Txalapar-
tarekin argitaratu du Literotura bilduman, kontaki-
zun erotikoen sailean. Aitzinekoa,Hiru ilargi laurden
Baztango Metaziri aldizkari-kolektiboak argitaratu
zuen.

Txalaparta, 2014

Orpoz orpo

Liburua

ERNESTO PRAT URZAINKI

Urriaren 18an elizan,
19:00etan.

ETXALAR
Beira taldea
Urriaren 18an plazan
arratsalde-ilunabarre-
an.

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

BERA
Bera kantari
Urriaren 25ean Ille-
kuetatik abiatuta,
19:00etan.

SARA
III. Uso Pop jaialdia
Urriaren 19an Santa
Katarina kaperan,
17:00etatik aitzinera.

SENPERE
Oskorri taldea Zaldubi
ikastolaren alde
Urriaren 26an Larreko
Kulturgunean (16:00).

Filmak
DONEZTEBE
Zinema
Urriaren 26an Perez
ametsetako sagutxoa
16:30ean etaMalefica
18:30ean.

ARANTZA
‘Arrakala’ dokumentala
Urriaren 31n 19:30ean
Baskulan.

Azokak
ELIZONDO
Azienda feria
Urriaren 24an.

BERA
Lurraren Eguna

Urriaren 26an.

ARANTZA
Baserritarren Eguna

Azaroaren 1ean.



48 | MERKATU TTIKIA
ttipi-ttapa | 624 zk.

2014.10.16

egiteko aukerarekin.
Gasa, ura eta arginda-
rra sartuak ditu. �609
445769.
LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai.8.100euro.�948
630474.

LANA
eskaintzak

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.
ZUGARRAMURDI. Ja-
tetxe batean zerbitza-
riabehardaasteburue-
tan lan egiteko. Fran-
tsesez pixka bat jakin
behardu.�948599082
(Goizeanedo17:00eta-
tikaitzineradeitu,eguer-
dietan ez).
SARA. Urtxola jatetxe-
anzerbitzariabehardu-
teasteburuetan lanegi-
teko, jatetxeanetaosta-
tuan.Esperientziarekin.
�(0033) 559 542131/
686 561525.

LANA
eskariak

HaurHezkuntzako ikas-
ketakdituenemakume
euskaldunak arratsal-

90.000 euro. � 660
856246 / 634 406302.
LESAKA. 98 m2ko pi-
suasalgai.3 logela,bai-
nugela 1, egongela su
bajuarekin, sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederrarekin. Bizitzera
sartzeko prest. �609
445769.
ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio ekonomi-
koa. �646 774177.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO. Giltxaurdi
karrikan pisu berria
errentan emateko. Ga-
rajea eta trastelekua. 3
logela, 2 bainugela eta
egongela. 450 euro.
�600 418207 (Mertxe).
IRURITA. Etxea erren-
tan emateko. 3 logela
eta garajearekin. �659
764375.

tan emateko. Argitsua
eta lasaia.Wifi.Prezioa:
300 euro. �677 765753
/domekenea1@gmail.
com.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

BAZTAN ALDEA. Ba-
serri bat errentan har-
tukonuke.Baratzeaedo
lur eremu ttiki batekin.
�626 263011.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.
LESAKA. 93 m2ko ba-
jerasalgai,Koskontako
Bidea 11n. Etxebizitza

DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 350
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

BERA. Pisua errentan
emateko, 65m2, traste-
lekua eta garajeko ma-
rrarekin. Pisuamoblez-
tatuadago, komunbat,
2 logela, sukaldea, te-
rraza eta jangela. Ondo
komunikatua eta bista
onekin. �687 926414.
BERA. Agerra auzoan
pisua errentan emate-
ko. 3 logela, 2 bainuge-
laetaegongela. Igogai-
lua. Mobleztatu gabe.
�615 707323.
NARBARTE.Hiru loge-
lakoetxeberrituaerren-

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): 35 € (-6,00)

Zerri gizena
1,212 € kiloa. (-0,055)

Zerramak:
0,590 € Kg/bizirik. (-0,040)

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 228,00

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: 7,10/7,70
8-10 kilokoak: 6,30/6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(irailaren 26tik urriaren 3ra bitarteko prezioak)
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dez laneginenluke,hau-
rrak zaintzen edo edo-
zein lanetan. �663
695410.
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.
Emakume euskaldu-
naasteburuetan lanegi-
teko prest. Doneztebe
edo Elizondo inguruan
badahobe.Edozein lan
dela ere, deitu eta hitz
egingo dugu. �636
751487.
ELIZONDO. Emaku-
mea orduka garbiketa
lanetan ariko litzateke.
�626 507436.
Doneztebeko emaku-
mebatek etxeakgarbi-
tzen,hauredoadinduak
zaintzen lan eginen lu-
ke. �673 372938.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Euskal Filologian lizen-
tziatuaEuskarakokla-
seak emateko prest,

idatzia nahiz ahozkoa,
maila guztietan. Deitu
konpromisorik gabe.
�661 772065.
Lehen Hezkuntzako ti-
tulua duen mutil bat,
DBHetaLehenHezkun-
tzako klase partikula-
rrak emateko prest da-
go, ingelesabarne.Do-
neztebe eta zonaldea.
�677 193134.

ZERBITZUAK
eskariak

MALERREKA edo
BAZTAN INGURUAN
zeharkako txirula ikas-
tekoklasepartikularrak
hartuko nituzke. �948
920020.
LEITZA eta INGU-
RUAN josten ikasi nahi
dut. �695 716894.

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

Suzuki Bandit 600 N
salgai. 2001.ekoa. Oso
egoeraonean,1.900eu-
ro. �626 684311.

Pascuali traktoreasal-
gai. 18 zaldikoa. Direk-
zioeta frenomekaniko-
ak ditu. Egoera onean.
2.500 euro negoziaga-
rriak. �665 731414.

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.

DENETARIK
salerosketak

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

ORONOZ. Egurra xe- hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

LESAKA. Hustutako
baserri baten biga za-
harrak salgai. �948
630474.

Herriko Ostatuaren alokairua

Udalak, erabakidu lehiaketapublikoarenbidezUrrozkoHerriko
Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak bertze, baldintza
hauek arautuko du:
—Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
—Hilabeteko errenta: 200 euro/hilabetea gehi BEZa.
—Lehiaketan,bideragarritasunplana, eskarmentua,hobekuntzak

eta diru eskaintza baloratuko dira.
—Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
—Eskaintzak aurkezteko epea: 2014ko azaroaren 13ko, eguer-

diko11,00akarte.Eskaintzak,UrrozkoUdalekoIdazkaritzan
aurkeztuko dira, horretarako onetsitako administrazio baldin-
tzen agirian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@urroz.es eta 948-450013 telefono-
ra deituz (asteartea eta ortzeguna 08:00etatik -11:00etara)

Urrozen, 2014eko urriaren 8an
Alkatea, Inaxio Urroz Grajirena

URROZ

Gazteluko Ostatuaren alokairua
Udalak, erabaki du lehiaketa publikoaren bidez GAZTELUko
Herriko Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak bertze,
baldintza hauek arautuko du:
—Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
—Hilabeteko errenta: 150 euro/hilabetea gehi BEZa.
—Lehiaketan,bideragarritasunplana, eskarmentua,hobekuntzak

eta diru eskaintza baloratuko dira.
—Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
—Eskaintzak aurkezteko epea: 2014ko azaroaren 19ko, eguer-

diko 14,00ak arte. Eskaintzak, Donamariako Udaleko Idaz-
karitzan aurkeztuko dira, horretarako onetsitako administra-
zio baldintzen agirian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@donamaria.es eta 948-450046 te-
lefonora deituz (astelehena eta ortzirala 12-15etara, eta asteazke-
netan 8-15etara).

Donamarian, 2014eko urriaren 8an
Alkatea, Mikel Arregi Mindegia

DONAMARIAKO UDALA
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

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

ANARTZ SANCHEZ
APEZETXEAk 8 ur-
te egin ditu urria-
ren 10ean. Gi-
zontxo bat! Zorio-
nak eta muxu
asko aitatxo,
amatxo, Ania eta
Goizuetako fami-

Aunitz urtez
AMAIA! Urriko
gure bertze
neskatxari
bertze muxu
haundi bat lan-
kideen partetik.
Ongi pasa zure
eguna!

Sunbillako XUBAN JAUREGI
GARTXITORENAk 4 urte beteko ditu
urriaren 28an. Ongi pasa eguna
eta prestatu txokolate goxo-goxoa.
Urte askoz Doneztebeko familiaren
partetik eta bereziki osaba
Koldoren partetik.

MAIALEN ALMAN-
DOZ ANSALAS zu-
garramurdiarrak
2 urte beteko ditu
urriaren 19an.
Aunitz urtez Le-
saka eta Zuga-
rramurdiko fami-
liaren partetik.

Aunitz urtez IORITZ! Arantzako gure
gizontxoak 2 urte beteko ditu
urriaren 27an. Bi muxu potolo Oier,
Enea, Ainere, Alaitz, Ane, Intza,
Aroa, Beñat, Udane eta Elaiaren
partetik.

Urdazubiko JULEN eta IBAI AGESTA

MIHURAk 2 eta 4 urte bete dituzte
uztailaren 27an eta urriaren 15ean,
eta PABLO IRAZOKI OLAIZOLA k 10
urte eta ZUHAITZ BAZTERRIKA

MASKOTENAk 12 urte bete dituzte
urriaren 10ean eta 7an. Zorionak
aunitz lau bihurriei!

Sunbillako PABLO IRAZOKI
OLAIZOLA ri aunitz urtez urriaren
10eko partez! Ia 10 urte, muxu pila
amatxi Beatriz eta Xoleren partetik.

IORITZ IGUZKIAGI-
RRE IRIGOIENek 2
urte beteko ditu
urriaren 27an.
Zorionak eta
muxu bat familia
guztiaren eta
batez ere Ainere-
ren partetik.

Arantzako ASIER

MUTUBERRIA PA-
GOLAk urteak be-
teko ditu urriaren
20an. Zorionak 5.
urtebetetzean.
Muxu bat familia-
ren partetik. Ongi
pasa zure eguna!

Eratsungo IZARO
ESKUDERO

BERNALek urtea
bete du urriaren
5ean. Zorionak
familia guziaren
partetik.

Etxalarko ENERITZ ARANBURU

GALARREGIk 5 urte beteko ditu
urriaren 23an. Aunitz urtez atatxi,
amatxi eta anaiaren partetik.
Muxuak.

Zubietako MAIALEN HUALDE GOÑI

gure etxeko printzesak 2 urte
bete ditu urriaren 11n. Zorionak
Zubieta eta Zozaiako familiaren
partetik. Muxu eta besarkada
haundia, maitia.

Txio Txio Txorro Txio,
HELENE, gure udazkeneko txoritxo
honek, Arantzan 5 urte bete ditu
urriaren 14an. Mila pila muxu
potolo!

Sunbillako AIMAR BERTIZ BABAZE

gure etxeko gixontxoak urtea
beteko du urriaren 22an. Zorionak
Sunbillako eta Urrozko familia
guziaren partetik, batez ere
hainbertze maite duzun zure
arreba Nahiaren partetik. Muxu
haundi bat potxolo!

Berako ATATXI

SEBASek urteak
beteko ditu
urriaren 18an
Zorionak ATATXI!

Leitzako ROSARIO MONACOk 85 urte
bete ditu urriaren 7an. Zorionak
eta muxu haundi-haundi bat
Aurtizko familiaren partetik eta
berexiki Leiane bibilobaren
partetik.

Igantziko OLAIA HITA ARANGURENek
2 urte beteko ditu urriaren 18an.
Aunitz urtez etxeko pintxexa. Muxu
aunitz atta eta amatxoren partetik.

Zorionak OLAIA ! Prestatu tarta
goxoa atatxi-amatxientzat,
osaba-izeba, eta noski, Aneider,
Julen, Unai, Naia, Oihan eta
Larraitzentzat. Muxu aunitz
mari sorgintxo!

Altzako ITSASO LIZARRAGA CEREZOk
5 urte beteko ditu urriaren 20an.
Zorionak eta muxu haundi bat
Lesakako atatxi, amatxi eta
osabaren partetik. Ez hartu inor
arre konkon!

Berako KAIET ERKIZIA ORDOKI eta
ATATXI JAVIERrek urriaren 24an
4 eta 64 urte beteko dituzte.
Zorionak eta bi muxu haundi
familia guztiaren partetik.

Berako LAURAk
urriaren 16an
urteak beteko
ditu. Zorionak
familia guztiaren
partetik.

Bizikleta salgai, berri-
berria. Konpromisorik
gabe ikusten ahal da.
150euro.�630180805.

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

DENETARIK
oparitzeko

Larungo harria opari
emateko, pareta zahar
batean dagoena. Ga-
rrioa norberaren esku.
�626 774582.

MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAA

Urriaren 11n Zubietako MAIALEN

HUALDE GOÑI gure lehengusina 
ttikiak 2 urte bete ditu. Zorionak
Lorea, Enaitz, Amets, Goizane eta
Oihanen partetik. Muxu eta besar-
kada haundia.
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