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13. zbka. 2014ko ekaina www.etxarriaranatz.comETXARRI ARANAZKO UDAL BULETINA

Aurten, San Kiriko eta San Adrin 
egunetan hondakinak biltzeko 
gunea prestatuko da, eta ber-
tan Mankomunitateak frakzio 
guztietako edukiontzi handiak 
jarriko ditu, hondakinak ongi sai-
lkatzeko. Gogoratu ezingo dela 
hondakinik beste inon utzi: ez 
mahaien inguruan, ez zuhaitze-
tan, ezta bide bazterretan ere.

Plastikozko poltsa 
transparenteak erabili 
beharko dira derrigorrez
Hondakinak ongi sailkatze-
ko, Udalak plastikozko poltsa 
transparenteak banatuko ditu,  
eta ezingo da transparentea ez 

den poltsarik utzi edukiontzie-
tan, zabor bil tzaileek barruan da-
goen frakzioa ongi identifikatu 
dezaten.

Bestalde, honako 
aholkuok betetzea 
komeni da, hondakinak 
gutxitzeko: 
- Plater berrerabilgarriak 

edo konpostagarriak era-
bili, eta ez botatzekoak. 

- Telazko mantel eta ahozapiak 
erabili, eta ez paperezkoak. 

- Sukaldeko gaiak (gatza, 
haragia…) ontzi berrerabil-
garrietan eraman, eta ez film 
edo aluminiozko paperetan. 

Gogoratu,  
zaborrik onena, 
sortzen ez dena!

Hondakinak San Kiriko eta San Adrinetan

Edukiontzi handiak jarriko dira eta poltsa transparenteak banatuko dira, 
hondakinak ongi sailkatzeko. Derrigorrezkoa izanen da poltsa horiek erabiltzea. 

RECOGIDA DE LA BASURA EN 
SAN KIRIKO Y SAN ADRIAN: 
Se repartirán bolsas de plástico 
transparente para la recogida de la 
basura y su utilización será obliga-
toria.  No se podrá dejar la basura 
ni en las mesas, ni en los árboles ni 
al lado de los caminos ,sino en los 
contenedores que la Mancomunidad 
colocará para este propósito.
Se aconseja:  utilizar platos reutili-
zables y compostables y no de usar 
y tirar; los manteles y servilletas de 
tela, no de papel; la comida en reci-
pientes reutilizables y no en papel de 
aluminio o film. Recordad: la mejor 
basura  es la que no se genera.
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Aurten ez baduzu San Adrin egu-
nean norekin bazkaldu, udalaren 
mahaian bazkaltzeko aukera 
izanen duzu. Garai batean, San 
Adrian egunean herritarrek korpo-
razioarekin mahaian bazkaltzeko 
aukera izaten zuten, eta ohitura 
hori berreskuratu nahi da, proba 
moduan. Aukera hau, batez ere, 
taldean bazkaltzeko aukerarik ez 
dutenei dago zuzendua.

Tokia mugatua egonen da 
(hamabosten bat toki). Lekua 
hartzeko, udaletxeko bulegoan 
bazkarirako tiketa erosi beharko 
da (18 €), ekainaren 9a baino le-
hen. Izena eman ahala beteko dira 

tokiak, baina banakakoek izanen 
dute lehentasuna. Ez da egonen 
zerbitzaririk, eta mahaikideen 
artean zerbitzatuko eta jasoko 
dira gauzak.

En San Adrian habrá oportu-
nidad de comer en la mesa del 
ayuntamiento: Como en épocas 
anteriores, este año la vecindad ten-
drá la oportunidad de comer con la 
corporación. Habrá sitio solo para 
unas 15 personas y el ticket se podrá 
adquirir antes del 9 de junio en las 
oficinas del ayuntamiento (18 €). 
Tendrán preferencia las personas 
que se apunten de forma individual. 

Aurten, San Adrin egunean udalaren 
mahaian bazkaltzeko aukera izanen da

Goza ditzagun gure erromeriak
Kotxeak, ahalik 
eta gutxien
- Ahal den joan-etorri gutxien egin 

herritik basora. Kotxeak konpar-
titzea komeni da.

- Saiatu kotxeak bidean zehar uzten. 
Ez da  beharrezkoa kotxe guztiak 
mahairaino eramatea.

- Bidearen aldeetara ongi aparkatu, 
beste ibilgailuei pasatzeko bidea 
uzteko.

- Autoekin bideetatik ez atera, ezpon-
dak ez kaltetzeko edo lohirik ez 
sortzeko. 

- Arratsaldean, komeni da kotxeak 
udaletxeko kamioia atera aurretik 
basotik ateratzea. Hori egiten ez 
bada, kotxeek kamioiaren atzetik 
joan beharko dute, aurreratu gabe 
eta bere erritmoa errespetatzen. 

Denok 
prestatu, 
denok gozatu
Gogorarazi nahi dugu 
erromeria eguneko pres-
taketa eta lana denon ar-
dura dela, gizonena zein 
emakumeena. Hortaz, 
denok inplika gaitezen 
bezperako eta eguneko 
lanetan, erromeria egu-
nean denok elkarrekin 
gozatzeko.
Saia gaitezen zaintzak eta 
etxeko bazkarien ardurak 
gizon eta emakumeen 
artean partekatzen, jaiaz 
denok elkarrekin goza de-
zagun! Jai parekideen alde!

Ongi pasa, 
pasatu gabe
San Adrin nahiz San 
Kiriko egunetan, ardoa 
banatzeaz gain, alkoholik 
gabeko edaria ere bana-
tuko zaie ardorik edan 
nahi ez duten guztiei. Era 
berean, Udalak ardoaren 
eta alkoholaren kontsumo 
arduratsua egiteko deia 
egiten du. 

Sua, neurrian
- Sua konpartitzea komeni da. Ho-

rrela, ingurua gutxiago kaltetuko 
dugu.

- Udalak egin ohi duen sua erabilt-
zeko aukera ere badago. Horrela 
egin nahi izanez gero, aldez au-
rretik abisatu.

Gogoratu: ez surik egin zuhaitz 
txikien ondoan. 

Piperropilen errezeta 
Jakina da San Adrin egunean 
tipikoak izaten dela piperropilak 
jatea. Etxarriko Emakumeen 
Ba tzordeak piperropil ikastaroa 
egin zuen, eta errezeta udalaren 
WEBorrian daukazue, irakurri 
eta prestatzeko. On egin!

Para que tod@s disfrutemos de nuestras romerías, es importante que respetemos al-
gunas pautas. Recomendamos utilizar lo menos posible los coches en San Adrián, y aparcar 
los que se puedan fuera de la campa. Además, es preferible sacar los coches antes de la salida 
del camión del Ayuntamiento, si no, se tendrá que respetar el ritmo del camión. Del mismo 
modo, no deberá de hacerse fuego al lado de árboles pequeños, y es preferible compartir el 
fuego. Para usar la hoguera del Ayuntamiento, hay que solicitarlo de antemano. Se aconseja 
hacer un consumo responsable del alcohol. Además de vino, se repartirá bebida no alcohólica. 
Recordad que es deber de tod@s, hombres y mujeres, participar en los preparativos de la fiesta.
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Etxarri Aranazko Udalbatzak 
kultur, kirol eta jendarte enti-
tateei diru-laguntzak lehiaketa 
bidez emateko deialdia onartu 

ondoren, zabalik dago eskaerak 
jasotzeko epea. 

Diru-laguntza deialdiaren 
helburua da Etxarri Aranatzen 

parte hartzea bultzatu, bizi- 
kalitatea hobetu, eta heziketa, 
arte, kultura, kirola eta jendarte 
arloko jardueren bidez jakintza 
eta kultur garapena suspertuko 
dituzten ekintzak eta jarduerak 
sustatu eta laguntzea, eta, bide 
batez, udalaren kultur eta kirol 
ekintza osatzea. Etxarri Arana-
tzen edota etxarriarrak onuradu-
nak diren egitarau edo ekimenak 
izango dira diruz lagunduak izan-
go direnak. 

Eskaerak Udalaren erregis-
troan aurkeztuko beharko dira 
2014ko ekainaren 13a baino le-

hen. Deialdiaren oinarriak esku-
ragai daude www.etxarriaranatz.
com helbidea edo udal bulegoan.

Abierta la convocatoria de 
subvenciones para grupos: 
Las peticiones serán presen-
tadas antes del día 13 de junio 
de 2014.  Más información en 
www.etxarriaranatz.com o en 
las oficinas del ayuntamiento. 
La finalidad es la de impulsar 
la participación para mejorar 
la calidad de vida, educación, 
arte, cultura y deporte. 

Taldeendako diru-laguntza deialdia
Maiatzaren 30ean festa ba-

tzorde irekia egin zen 2014ko 
festak prestatzen hasteko. Hu-
rrengo asteetan, beste hainbat 

bilera eginen dira, eta horietan 
guztietan parte-hartzeko gonbi-
tea luzatu nahi dugu ohar honen 
bidez. Horretaz gain, ekarpenik 

edukiz gero, udaletxera jo ezazu 
zure ideia azaltzeko, edota bida-
li zure proposamena kultura@
etxarriaranatz.com helbidera.

Festak prestatzen ari gara, 
baduzu ekarpenik?

Musika eskolako 
matrikula ireki da
Musika Eskolan matrikula egiteko epea ekainaren 17 eta 30 bitartean 
egonen da irekita. Honako hauek dira eskaintzen diren ikasgaiak: 
musika lengoaia, pianoa, txistua, gitarra, biolina, zeharkako flauta, 
akordeoia, kantua, saxofoia, tronpeta, tronboia, bonbardinoa eta ba-
teria. Informazio gehiago: udalaren web orrian, edo udal bulegoetan.

Se ha abierto el plazo de inscripción en la escuela de música: 
El plazo de inscripción será del 17 al 30 de junio. Más información 
en la web y en las oficinas del ayuntamiento.

Aurten ere lehiaketa bidez egingo 
da festetako egitaraua iragarriko 
duen kartela. Lanak aurkezteko 
epea zabalik dago jadanik. Aur-
tengoan, kategoria bakarra anto-
latu da, eta 300 €-ko saria jasoko 
du kartel irabazlearen egileak. 
Haurren mailan, lanketa berezia 
egingo da ikastetxeekin. 

Kartelak aurkezteko epea 
uztailaren 4an amaituko da. 
Etxarri Aranazko Udaleko erre-
gistroan aurkeztu beharko dira 
eguerdiko 14:00ak baino lehen. 
Aurkeztu beharreko lanak ori-
ginalak izan beharko dira, eta 
kartela egiteko teknika librea 
izango da. 

Kartelean nahitaez honako 
testua agertu beharko da: 
ETX ARRI AR ANATZ FES-
TAK 2014.

Etxarri Aranazko Kultura 
Sailak izendatutako epaima-
haiak kartel irabazlea zein den 
erabakiko du. Kartelak A2 ta-
maina izan beharko du; hau da 
420mm x 594mm-ko neurria. 

Concurso de carteles de fiestas,  
300 € de  premio: Este año habrá 
una sola categoría y el ganador o 
ganadora recibirá un premio de 
300 €.  El plazo para la entrega de  
carteles, finalizará el día 4 de julio 
antes de las 14:00h.  Los trabajos 
serán originales y la técnica libre. 
El tamaño del cartel será A2 y 
tendrá el siguiente texto:  ETXA-
RRI ARANATZ FESTAK 2014.
El departamento de Cultura será 
el encargado de elegir el jurado, 
y éste será el que decida el cartel 
ganador.

Festetako kartel lehiaketa,  
300 €ko saria

Estamos preparando las fiestas 
¿tienes aportaciones? Puedes 
aportar asistiendo a las reunio-
nes, acudiendo a las oficinas 
del ayuntamiento o a través de 
correo electrónico (kultura@
etxarriaranatz.com). ¡Anímate!

Hemendik aurrera, Udalak 
igandero kaleko garbiketa zer-
bitzua izanen du, asteburuan ere 
plaza eta inguruak garbitzeko. 
Orain arte kalea astez bakarrik 
garbitu izan da, eta asteburuetan 
ospakizun bereziak zeudenean 
besterik ez. Ikusirik plaza eta 
inguruak asko zikintzen direla, 
Udalak erabaki du igandeetan 
ere gutxieneko garbiketa zer-
bitzua eskaintzea. 

Nolanahi ere, Garbiketa Zer-
bitzuak ikusi du jendeak zabor 

ugari botatzen duela lurrera, eta 
gero zabor horiek haizeak ingu-
ruko kale, zelai, erreka eta sasieta-
ra barreiatzen dituela. Udalak dei 
egiten die etxarriar guztiei plaza 
eta herria txukun mantentzeko 
ahalegina egin dezaten, eta ez 
dezaten zaborrik lurrera bota. 

Poltsak, paperak, 
zigarroak,  
pipak… 
zakarrontzira!

Etxarriko plaza garbi manten 
dezagun!

Mantengamos limpia la plaza de Etxarri: El ayuntamiento va a 
poner en marcha un servicio de limpieza de calles todos los domingos. 
Se ruega a la vecindad que no tiren basura al suelo y que mantengan 
limpias las calles. ¡Bolsas, papeles, colillas, pipas… a la papelera!
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Udako ibilbide 
toponimikoa 
uztailaren 5ean

Aurten, lehenengo aldiz ospa-
tuko da Udalerri Euskaldunen 
eguna, EUSKARAZ NAIZ lelo-
pean. Izan ere, orain arte UEMA 
eguna ospatu izan da, baina eus-
kararen normalizazioan udalerri 
euskaldunetatik egin daitezkeen 
ekarpenak elkarlanerako eremu 
zabalagoa behar duelakoan, aur-

ten UEMA egunetik Udalerri 
Euskaldunen Eguna antolatzeko 
jauzia ematea erabaki da. Uda-
lerri euskaldunen artean zubiak 
eraikiz, udalen arteko elkarlana 
sustatu eta euskalgintza nahiz he-
rri eragileen ekarpenak baliatuz 
arnasguneak sendotu nahi dira. 
Etxarri ere UEMAko kidea de-

nez, maiatzaren 31n  argazki erral-
doia atera zen plazan, euskararen 
arnasguneen alde. Ekainaren 
14an denok Tolosara! 

Informazio gehiago: 
http://www.uema.org/

Con el lema EUSKARAZ NAIZ, 
este año se celebrará en Tolosa el 
Día de los Municipios Euskaldu-
nes: Este año se ha querido dar un 
paso más construyendo puentes 
entre los municipios euskaldunes. 
Etxarri está integrada en UEMA. 
Así 31 de mayo se llenó la plaza para 
la gran foto a favor del euskera.

Ekainaren 14an denok Tolosara!
Udalerri Euskaldunen Eguna ekainaren 14an ospatuko da Tolosan. 
Maiatzaren 31n argazki erraldoia atera zen Etxarriko plazan, euskararen 
arnasguneen alde. 

Heldu den ekainaren 29an, Etxa-
rri Aranazko lehendabiziko Triku 
Trail lasterketa eginen da, beheko 
basoko trikuharrien ibilbideren in-
guruan. Etxarriko Triku Trail Kirol 
Taldeak antolatu du, eta Etxarriko 
Udala babesle ofiziala da.

Irteera zein helmuga kanpi-
nean izango dira. Inskripzioa 
egiterakoan, 18 € ordaindu behar 
dute federatuek, eta 20 € federatu 
gabeek. Sari eta opari bikainak 
izango dira parte hartzaileen-
dako. Animatu eta apuntatu! 

Informazio gehiago: 
http://trikutrail.
wordpress.com/

Primera carrera de Triku Trail 
de Etxarri Aranatz: El próximo 
29 de junio, se celebrará la pri-
mera carrera de Triku Trail en las 
inmediaciones del recorrido de 
los dólmenes.  A la hora de ins-
cribirse la gente federada pagará 
18 € y la no federadas 20 €.  

Etxarriko 1. Triku 
Trail lasterketa

Igerilekuak maiatzaren 31ean 
(larunbata), zabaldu zituzten. 
Txartelak kanpineko harreran 
aterako dira, ordainketa, berriz, 
kutxetan edota kanpineko ha-
rreran egin ahal izanen da. Be-
harrezkoa da argazkia ematea.

Jubilatuek NANa aurkeztu 
beharko dute sarrera dohainik 
izateko.

Igeriketa ikastaroak
Ikastaroak uztailaren 1ean, goi-
zeko 10:00etan hasiko dira eta 
ordainketa izena ematerakoan 
egingo da. Izena emateko epea 
ekainaren 5etik 30era.

Igerilekuan sartzeko beha-
rrezkoa da bainu-txanoa  era-
matea.

Igerilekuen irekiera

Erabakitzeko eskubidearen alde-
ko hurrengo hitzordua ekainaren 
8an dugu etxarriarrok. Etxarria-
rroi 84. kilometroko metroak  
egokitu zaizkigu. Eros itzazu 
zure metroa eta zure kamiseta, 
eta lotu itzazu zure eskuak Du-
rango-Iruñea giza-katean! Katean 
12:00etatik 12:30ak arte egon 

beharko dugu. 10:00etarako de-
nok dagokigun kilometroan egon 
behar dugu, katea antolatzeko.

Giza katea bukatu ondoren, 
jaialdiak egingo dituzte Euskal 
Herriko bost herritan. 14:00etan 
hasiko dira ekitaldiak, Iruñean, 
Etxarri Aranatzen, Durangon, 
Lazkaon  ata Bergaran. Eta 

20:00etara arteko egitarauak 
osatu dituzte bost herrietan. Ho-
rietara joateko deia egin du Gure 
Esku Dago-ko kideak: «Euskal 
Herriarentzat egun berezia izan-
go da».    

Gure etorkizuna 
gure esku dago!

La próxima cita a favor del 
derecho a decidir será el 8 
de junio: A Etxarri Aranatz le 
corresponderán los metros del 
km 84. ¡Compra ya tu metro y 
tu camiseta y únete a la cadena 
humana! A partir de las 14:00 
horas la fiesta continuará en 
Etxarri Aranatz. 

Ekainak 8:  
etxarriar guztiok 
gizakatea lotzera!

El 5 de julio, recorrido toponímico de verano: Durante el reco-
rrido se contará la historia sobre txabolas, ermitas y caseríos de la 
parte sur de Etxarri. Realizad las inscribirse antes del 3 de julio.

Apertura de la piscina el 31 de mayo: Los tickets deben solici-
tarse en la recepción del camping. La inscripción para los cursos 
de natación es del 5 al 30 de junio. El gorro de baño es obligatorio.

Toponimia Batzordeak udako 
ibilbide toponimikoa antolatu 
du. 2012an udazkeneko ibilbi-
dea egin zuen, eta 2013an udabe-
rrikoa; oraingoan, ordea, udakoa 
egitea erabaki du, “Etxarriko 
hegoaldeko dermioko toponi-
moak” lantzeko. Bestalde, ibilbi-
de horretan, dermioan dauden 
txabolak (Zaldua…), baseliza, 
baserria eta istorio labur bat-
zuk ere landuko dira. Ibilbidea 
uztailaren 5ean egitea aurreikusi 
da, baina aldaketak egon litezke 

eguraldiaren arabera. Azalpenak 
Jose Luis Erdoziak emanen ditu.

Udako ibilbide 
toponimikoa: Hegoaleko  
dermioa
Eguna: uztailaren 5ean 
Luzera: 10 bat kilometro
Hitzordua: 09:00etan, Etxarriko 

plazan
Oharra: joateko asmorik baldin 

baduzu, asistentzia konfirma-
tu uztailaren 3a baino lehen: 
Tf. 948460930-948460004 / 
kultura@etxarriaranatz.com

Etxarrin ere

euskaraz gara
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Udal ikastaroei buruzko galdeketa

1. Ikastaro berriren bat egin nahiko zenuke? Zein? ¿Te gustaría realizar algun curso nuevo? ¿Cuál?

..................................................................................................................................................................................................................................

2. Eskaintzen diren ikastaroetatik, zein mantenduko zenuke?  
¿De los cursos que se imparten, cuál prefieres mantener?

..................................................................................................................................................................................................................................

3. Ikastaroen iraupena: ikastaro motzak edo urte osokoak nahiago dituzu? 
¿En cuanto a la duración, prefieres los cursos cortos o los cursos anuales?

..................................................................................................................................................................................................................................

4. Adin tartea: eskaintza adin tarte bereziren bati egin beharko litzaioke? 
¿En cuanto a la edad, opinas que se debería ofertar a algun rango de edad en concreto?

..................................................................................................................................................................................................................................

5. Besterik? ¿Te gustaría añadir algo más?

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Etxarri Aranazko Udalak, antolatzen dituen ikastaroen inguruan 
herritarren proposamenak jaso nahi ditu, datorren ikasturteari be-
gira. Eskaintza berritzea eta herritarren nahi eta beharrei egokitzea 
da asmoa.

Cara al próximo curso, el ayuntamiento quiere recibir las propuestas 
en relación a los cursos de formación que organiza. El objetivo es 
renovar la oferta y atender las necesidades del pueblo. 

¡Rellena este formulario y 
entrégalo en el buzón del 
ayuntamiento, danos tu 
opinión! Tienes plazo hasta 
el 20 de junio. 

Galdetegi hau bete eta sartu 
udaletxeko ateko buzoian! Ekainaren 
20ra arte duzu zure iritzia emateko 
aukera! Eman zure iritzia!


