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Herriko bestak � 11-21
Arizkun, Erratzu,
Doneztebe eta Saldias

BERA � 22
Altzateko bestak
asteburuan

SARA � 46
Sara VTT ibilaldia
ekainaren 21ean

DONEZTEBE � 29
Errekaren Eguna eta
Herri Krosa datoz

BAZTAN � 40
I. Berdintasun Plana
aurkeztu du Udalak

ZOZKETAK � 35

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz
18 urteko gazte
beratarra.

KIROLAK � 11

Bengoetxea VI
Olaizola II
Buruz buruko fina-
la jokatuko dute
ekainaren 14an.
Goizuetarrarentzat
eskuz banakako
9. finala da,
bigarrena
leitzarrarentzat.
� 48

ERREPORTAJEA

Hamar senidetik
gorako familiak
11, 15, 17 eta 18
anai-arrebeko
familiarik imajina-
tzea ez da batere
erraza gaurko
begiekin. Bizipen
horrek, ordea,
bizitza-ikuspegi
berezia eman die
Leitza, Arantza,
Beintza-Labaien
Zugarramurdi eta
Urroz-Igantziko
familia hauei.� 3-5

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
Adi! ttipi txartel berria
egunotan hartuko duzu!

San Joan bezperako suak

Usaian bezala
Txarrak kanpora,

onak barnera,
sarna fuera!

oihu eginez eta
soilik belarkiz egindako

su ttikien gainetik jauzika
ibiliko dira Txuputo karrikatik Larrain

karrikaraino Arizkunen ekainaren 23an.

Akordeoilari
beteranoa omendu
dute Arizkunen � 41

Josetxo AZANZA

Arizkun eta Saldias bezala herriko bestak
San Joanetan ospatzen dituzten
herriez gain, herri gehienetako
auzoetan eta baserri atarietan
ere suak piztuko dituzte
urteko gaurik laburrena
argitu eta ospatzeko.
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Eneritz IRAOLA
Hamarkada desber-

dinetan osatutako fami-
liak izan arren, antzeko
errealitatea bizi izan du-
te. Urtetik urtera familia
hazten zihoala ikusita,
etxetik kanpo bilatu be-
har izan zuten gurasoek
beren seme-alabentza-
ko aterabidea. Zortzi ur-

terekin,neskatoedomu-
tiko bidaltzen zituzten
inguruko baserri, ostatu
edo etxeetara. Lanean
hasi eta lanean segi zu-
tengehienek,etxeanahal
zenneurrianlaguntzeko.

Horren ondorioz eta
baitasenideenarteanzu-
ten adin tarteagatik ere,
(batzuetan20urtebaino

gehiagokoa)
gehienek ez zuten
elkarrekin bizitzeko
aukerarik izan. Banake-
ta horrek ordea, ez du
familiako loturak puska-
tzea lortu. Garai batean
iganderoeginohizituzten
bazkarietan, ospakizun
berezietanedogauregun
elkarri egiten dizkieten

bisitetan... Guztiak
mahaiaren bueltan
biltzea lortzendute:
adaxka guz t i ak
enborraren bueltan
bilduz.

GIZARTEA � 10 ANAI-ARREBA BAINO GEHIAGO

Enbor beretik
sortutako adaxkak
Senide aunitzeko familiekin solasean

Gaur egun ohikoa den kide kopu-
rua aisa gainditzen dute Leitza,
Arantza, Zugarramurdi, Urroz eta
Beintza-Labaiengo bost familiek.
10 senidetik goiti eta 20tik hurbil
daude: 11, 15, 17 eta 18 anai-

arreba baitira. Ez direla ezti-
mamitan bizi izan diote eta denek
azpimarratzen dute hainbeste
izateak, bizitza ulertzeko ikuspegi
berexi bat eman diela: benetan
balioa duenari balioa emanaz.

ARBURUA-IPARRAGIRRE FAMILIA | ZUGARRAMURDI

«Hainbertze haurride izateak
gaur egun tristezia bat dakar
senideak galtzen ikustea»
ZugarramurdikoIparreko-bordakoTeodoroArburua,EtxalarkoMaix-
terreneko-Bordako Juxta Iparragirrekin ezkondu zen 1932ko apiri-
laren 16an. 1933an sortu zen lehenbiziko haurra Pedro eta ondo-
tik Juanatxo, Mertxe, Patxi, Joxe, Manolo, Kontxi, Mari Angeles,
Antonio,Miguel,Maria Jesus, Angel, Domi, Fermin, Jesus, Fernan-
do, Maria, eta Mari Karmen etorri ziren, azkena 1956 urtean. Hain-
bertze seme-alaba zirenez, «bataioko aitatxi-amatxi batzuk fa-
miliatik kanpo hartu behar izan zituzten, horien artean, he-
rriko sekretarioa eta herriko irakaslea».
Etxean lekua ere ez zen soberan izanen, «senideetako lau hau-
rrak zirela hil ziren baina 14k aitzinera egin eta gurasoez gain,
amatxi Juana, Patro izeba, eta Bernardino eta Norberto osa-
bak ere Iparreko-bordan bizi ziren». Halako familia haundia iza-
nik, bi aldiz jaso zuten jaiotza-saria, «15.000 pezetako saria».
Dena den, senide guztiek ez zuten elkarrekin bizitzerik izan «hau-
rride gazteenak sortu zirenerakoz, zaharrenak ia
kanpora lanerat ganak ziren: Joxe, eta Patxi Fran-
tziakooihanetara,JuanatxoSararat,etaKontxi osa-
ba-izebabatzuenetxeraneskato.Garaihaietannor-
mal zen bezala, bertze bi seminariotik pasatu ziren
Miguel eta Fernando». Etxean geratzen zirenak ere,
ahalik eta gehien laguntzen saiatzen ziren «Mertxek
adibidez, ileamoztenetapikurakematen ikasi zue-

nez pelukera eta enfermera etxean berean zuten». Ez zutela
«deus faltan sumatzen» ere erran digute. «Jatekoa kontu, etxe-
an egiten zutenarekin nahikoa» zuten. Diru aldetik ere, ez omen
zen «gaur bezain bat behar, eta behar zutena arrautzak, oilas-
koak, esnea eta txerrikumeak saltzetik» ateratzen zuten.
Ordutik gaur egunera, «dena ikaragarri aldatu»dela diote. Eta go-
goan dute orduan estutasun haundiak izaten zirela, «bai eliza al-

detik, etabaitahelduenaldetik ere».Mertxeoroitzen
da adibidez, nola, ezkontzeko egun gutti batzuk falta
zirenean, eta etxeko atean gizongaiarekin solasean ari
zenean, aita etorri eta senargaia partiarazi zuela «An-
gelusa joa dik, hoa etxera!» erranaz.
Pozik elkartzen dira oraindik ere denak, baina urteak
pasa ahala, hainbeste izateak ere alde txarra baduela
diote«tristeziabaitakarsenideakgaltzen ikusteak».

FAMILIA BANATU BEHAR
«Haurride gazteenak
sortu zirenerakoz
zaharrenak ia kanpora
lanerat ganak ziren:
Oihanera, neskato...»

UTZITAKO ARGAZKIA

1969an egina da argazki hau, Joxeren ezkontza egunean.

Lazkano
Arrieta

17 senide

Arburua
Iparragirre
18 senide

Zabaleta
Zabaleta
17 senide

Telletxea
Arozena
15 senide

Grajirena
Mutuberria
11 senide
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LAZKANO-ARRIETA | ARANTZA

«Ttikitan kanpora lanera atera
zirenez, ez zuten amarekin nahi
adina egoteko aukerarik izan»
Aientsa auzoko Jose Lorenzo Lazkano eta Maria Arrieta Auztiko-
bordara ezkondu ziren eta urte betera izan zuten lehenbiziko hau-
rra, Fermin. Segidan etorri ziren besteak «21 urtean hamazazpi
seme-alaba izan zituzten» azaldu diguMari Josek, Jose Lorenzo
eta Mariaren bilobak. Auztikorbordatik Martxepen bordara joan zi-
ren bizitzera eta handik Etxeberri baserrira «Gobernuak duela 65
urte inguru eman zien baserria, senide gazteenak 7 urte zitue-
nean,askozirelako». Aipagarriada, izanakemanziola izenabase-
rriari, «izen ofiziala Etxeberri den arren, herrian denek 17n bor-
da deitzen zioten».
Senide guztiek ez zuten elkarrekin bizitzerik izan, «ttiki ttikitatik
kanpoan lan egin behar izan zuten:mutiko eta neskato joan zi-
ren herriko ostatuan, izeba-osaben etxean edo inguruko ba-
serrietan eta mendira» guztiaren beharra zegoen. Horren ondo-
rioz, ez zuten denek eskolara joateko aukera izan «idazten ikasi
zuten denek baina irakurtzen batzuk ez».
Ttikitan kabia utzi behar izan zutenez, «amarekin ez
zuten nahi adina egoteko aukerarik izan» eta hori
da agian hainbeste senide izatearen alderik txarrena.
Igandetan gehienak elkartzeko ohitura zuten «handik
eta hemendik etorrita». Kuadrila galanta biltzen zi-
ren eta ohituak zeuden espazioa ahalik eta gehien
probestera, bitxikeria modura «herriko etxe batera

bisitan joan zirenean, hangoa harrituta geratu zela esan izan
dit amak. Aski toki txikian, banku txiki batean lekutu zirelako
guztiak».
Baserriaetakanpokolanabeharrezkoakzituztenbizirauteko,«ema-
kumeak etxeko lanak martxan jarri eta kanpokoetan aritzen
ziren gero,mutilak kanpoko lanetan normalean». Jatekorik ere
ez omen zuten faltan izan «eltzaria, opila... izaten ziren, baina

haragia oso tarteka jaten zuten, oiloren bat noiz-
behinka». Baserriko arrautzak ere «saltzeko izaten
ziren, arrautza osoa eritzen zirelarik jaten zuten,
bestela ez». Mendi mutilek ekarritako diruak eman
omen zien kapritxoetarako aukera, horri esker erosi
zuten «lehenbiziko telebistaeta labadoraekarri zu-
tenean ere ama ezin sinistuz geratu omen zen,
dena eskuz garbitu behar zuen ordura arte!».

ARRAUTZAK
«Baserriko arrautzak
saltzeko izaten ziren,
arrautza osoa eritzen
zirelarik jaten zuten,
bestela ez»

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxeberriko atarian, gurasoak, amatxi eta seme-alabak.

TELLETXEA-AROZENA FAMILIA | URROZ-IGANTZI

«Anai-arrebak ez ginen elkarre-
kin bizi baina igandero mahaia-
ren bueltan elkartzen ginen»
Manuel Telletxea eta JuanaArozenak27eta 25urte zituzten ezkon-
du zirenean. Urtetik urtera joan zen familia handitzen eta 15 seme-
alaba izatera iritsi ziren «urte batean ez zuten haurrik izan eta
kontent ziren, baina hurrengoan bixkiak izan zituzten» aipatu
digu Rosak seme-alabetan bederatzigarrenak. Ezkondutakoan
«maizter egon ziren, Urrozko baserri batetik bertzera joanaz.
Eta beranduago familia handia zirelakoz Gobernuak Igantziko
Larritz baserria eman zien».
Baserria zen familiaren sostengu nagusia «etxeko gauzak jaten
genituen. 22 arroa banabar biltzen genituen baserrian eta hu-
ra akitu arte segi. Txerri bat edo bi ere hiltzen genuen eta ardi
eta bildotsak salduz lortzen genuen dirua». Gogoan du Rosak
«bildotsaksaldutakoanlortutakodiruarekinjanztenzigunamak.
Berak josten zituen arropak eta ahizpaMartzelinak ere lagun-
tzen zion». Aitak zurgin eta argin lanak egiten zituen baserriko la-
nez gain eta seme-alabak ere «etxetik kanpo lanean
aritu ginen ttikitatik, neskato, haurtzain, rantxero,
mendian...». Gurasoei eman behar izaten zieten kan-
poan lortzenzutendiruguztia«mutilakmenditiketxe-
ra etortzen zirenean aitak zapela paratzen zuen».
Anai-arreba gazteenak jaiotzerako zaharrenak etxetik
kanpo ziren dagoeneko eta horregatik «ez ginen el-
karrekin bizi baina igandero denok elkartzen ginen

mahaiaren bueltan». Festak ailegatzen zirenean ere gogoan du
«amak garbantzuak eta oilasko errea prestatzen zituen. Orain
noiznahi jaten dugu oilaskoa baina orduan ez».
Gaur egun «gauzak arras desberdinak dira, orduan gurasoei
obeditu beharra zegoen, beldurra zitzaien. Adibidez igande
arratsaldetan bezperak izaten ziren, ordu bat edo ordu eta er-
diko dantzaldia. Ilun ezkilak jotzen zutenean dantzatzeari utzi

eta lasterka joaten ginen etxera. Aitak erranen zi-
gunaren beldur izaten ginen. Eta argi, etxean kan-
poko inor sartu...». Elizara ere, goizeko seietan faro-
la argitan joatenomenziren txintik errangabenahiz eta
«ordubeteko bidea genuen elizara».
Urrozen,Igantzin,Gipuzkoan,Frantzian...bizidiraorain
Telletxea-Arozenatarrak.Distantziaezdamugaordea,
«harat eta honat elkarri bisitak egiten dizkiogu».

JATEKOA
«Etxeko gauzak jaten
genituen. 22 arroa
banabar biltzen
genuen baserrian eta
hura akitu arte segi»

UTZITAKO ARGAZKIA

Urrozko baserrietan maizter izan ziren, Gobernuak Igantzin etxea eman arte.
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GRAJIRENA-MUTUBERRIA | BEINTZA-LABAIEN

«Asteko kapritxoa igandetan
izaten genuen, ontza bat
txokolate jaten genuen guztiok»
Jose Grajirena eta Juanita Mutuberria 1945eko otsailaren 7an
ezkondu ziren. Hamaika seme alaba izan zituzten: Agustin, Ja-
bier eta Pedro Mari (bixkiak), Maria Luisa, Graxela, Lorentzo, Jo-
setxo, Konsuelo, Imatxo, Arantxa eta Karmen. Senide zaharre-
naren eta gazteenaren artean 19 urteko aldea dute. Gainera, be-
raiek familia izan aurretik «beste mutil bat, Antonio hartu zu-
ten etxean. Seme bat bezala hezi zuten eta gurekin bizi izan
zen ezkondu zen arte».
Grajirena-Mutuberria familian, ez da monjarik edo apaizik izan,
ezta senideen etxean bizitako seme-alabarik ere. Guztiak elka-
rrekin bizi izan ziren etxean eta horrek elkarren arteko loturak ge-
hiago indartu zituen. Gaur egun ere, maiz elkartzen dira, «Agus-
tin izan ezik, oso gaztetan joan zen Ameriketara
lanera eta bertan geratu zelako».
Etxean hainbeste izanik, lana ere pilatzen zenez, de-
nek egin behar izaten zuten bere apurtxoa «denek
bazekiten denetik egiten,mutilak etxean eta kan-
poan aritzen ziren lanean eta neskak ere berdin.
Gureangehienakneskakginen.Berdin ibiltzengi-
nen traktorean eta etxeko lanak egiten». Beha-
rrezkoa zuten sosa «aziendak eta esnea saltzetik
lortzen zen». Eta asteko kapritxoa igandetan izaten
zuten «ontza bat txokolate jaten genuen guztiok».

Senide asko izatearen abantaila, lana banatzeko orduan nabari
zutela diote «beti umore onarekin aritzen ginen, asko izanda
hori zen bentaja, denak oso ongi eraman baikara beti. Garai
gogorrenak belarretako garaiak izaten ziren eta jende gehia-

go izanda, aisago egiten zen lan».
Beraien gazte garaiak eta gaur egungo bizimoduak
«ez du deus ikustekorik». Nabarmentzen dute
«gauza materialik ez genuen eta ezta ikasten ja-
rraitzeko modurik ere. Gaur egun hori dena bada
eta gehiago ere, lehen eskas eta orain berriz so-
beran».
Azpimarratzen dute «ongi eraman garela beti eta
elkar laguntzeko beti prest egon gara eta gaude».
Horrela erakutsi zietelako bizitzen, «beti elkarrekin
egon eta elkarri laguntzen».

LAN BANAKETA
«Denek bagenekien
denetik egiten. Mutilak
etxean eta kanpoan
aritzen ziren lanean
eta neskak ere bai.
Berdin ibiltzen ginen
traktore gainean eta
etxeko lanak egiten»

ZABALETA-ZABALETA FAMILIA | LEITZA

«Elkarren arrimoan beste
animoa izaten da gauzak egin
edo laguntza behar duzunean»
Erasote auzoko Migel eta Feliziana 1956an ezkondu eta Aurtxi-
kenea baserrian hasi ziren familia osatzen. Urteko seme-alaba bat
izan eta 8-9 urteren buruan «baserriz aldatu ziren etxearen ingu-
ru malkartsuak lan haundia eman eta azienda kopurua haun-
ditzeko aukerarik ere ez zuelako ematen». Gorriztaran auzoko
Bordaberri baserrira joan ziren bizitzera orduan eta familia bertan
osatu dute, 17ra iritsi arte. Jokinek, senideetan 15.ak azaldu digu-
nez «23 urterekin izan zuen amak lehenbiziko alaba eta 46re-
kin azkena. 23 urteko aldea dago senide gazteenaren eta za-
harrenaren artean». Adin aldea halakoa izanik, ez zuten senide
guztiek elkarrekin bizitzeko aukerarik izan «arreba zaharrena 13
urterekin atera zen etxetik auzoko baten etxean
laguntzera joateko, hamaikagarrena jaio zenean».
Asko izan arren, baserriak ematen zien beharrezko zu-
tena «mantenua etxeko gauzekin izaten zen eta jan
faltarik ez genuen nabaritu». Baina hori bai,
bestelako balioa zuten orain arruntak diren elikagaiek
«arreba zaharrenak esaten zuen arrautzak lehen
herrira joan eta gauzak erosteko erabiltzen zirela,
trukerako. Horregatik arrautza osoa jateko aukera
tarteka izaten zenez, kriston festa izaten zen auke-
ra zegoenean». Eguberriak ere ilusio bereziarekin bi-
zitzen zituela aipatu digu «Erregeak etortzen zirene-

anezzendeushaundirik izaten,galtzerdibatzuk, jogurtenbat..
etajostailurenbatakasodenokelkarrekinjolastekobainagure-
tzat asko izaten zen, berezia».

Etxean lan asko pilatzen zen «amona eta ama base-
rrianbizita etxeko lanakberaiek egiten zituzteneta
arrebak ere etxean geratzen ziren. Mutilak aritzen
ginen azienda lanetan eta uda garaian, belarretan
arrebek ere laguntzen zuten». Senide askoko fami-
lia izatearenabantaila«etxeanbeti jendeaegotende-
la da. Edozein gauza egiteko edo laguntza behar
duzunean beste animo bat izaten da». Eta edozein
bazkari edoegunberexitanelkartzenden jendepilaere
«bereziadela»dio.Desabantailaberriz«umetanaten-
tzio berdina ez dugula jasotzen gurasoen aldetik.
Lan pila izaten dute eta ezin dute gehiago eman».

ILUSIO BEREZIAK
«Erregeak etortzen
zirenean ez zen deus
haundirik izaten, gal-
tzerdi batzuk, jogurten
bat... eta jostailuren
bat akaso, denok
elkarrekin jolasteko
baina guretzat asko
izaten zen, berezia»

UTZITAKO ARGAZKIA

Ezkerrean anai-arreba guztiak ageri dira, Agustin (bakarkakoan) izan ezik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Duela 20 bat urte inguruko argazkia da, senideetako baten ezkontzakoa.

Agustin
(goian)
Ameriketara
joan zen
gaztetan.
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Buruz buruko txapela lehen aldiz Goizuetara
«Esku pilotaren zapelik handiena Goizuetan da lehenbiziko aldiz» izenburupe-
an, Aimar Olaizolak lehen aldiz lortu zuen buruz buruko txapelketaren berri
emanzuenTtipi-Ttapakduelahamarurte. «Edozeinpilotarirentzakopozikhandi-
ena mano-manoko txapela irabaztea da. Denek amets egiten dugu berekin eta
azkenean lortu dut» zioen kontent. Ez zen partida xamurra izan goizuetarra-
rentzat, 15-6 galtzen hasi baitzen, baina azkenean 18-22 nagusitu zen. Bitxi-
keri moduan, Aimarrek ordurako eta geroztik eskaini dituen ehundaka elkarriz-
keten artean, lehenbizikoa Ttipi-ttapari eman ziola, 12 urte besterik ez zituela.

Maiatzaren 24ko udal eta foru hauteskun-
deen ondotik aunitzek ekainaren 13 eta
17an jarria izanendutebegirada.Egunho-

rietan osatuko dira udalak eta parlamentua hu-
rrenez hurren.
Lerro hauek irakurtzerako hartu beharreko eraba-
ki guztiak hartuak izanen dituzte protagonistek,
erabakiak ofizialki izkiria-
tzea soilik geratuko da.
Bide orriak sinatu eta bi-
dean aitzinet egitea gel-
dituko dabakarrik. Baka-
rrik? Ez da gutti! Pauso
zailena eman du jada na-
far jendarteak. Orain ete-
nik gabe pausu sendoak
ematea falta da.
780 karakteretan ezin da
zerrendatu azken urte luzeetan gaizki egin diren
gauza guztiak. Baina lerro bakar batean ager dai-
teke hurrengo urteetan egin beharrekoa: herriak
erabakitakoagauzatzea,herriarenborondateaera-
baki politikoz janztea. Borondate kontua da.

Zorionak eta animo!

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Josetxo AZANZA
Omendua Arizkunen

Baztango Udal Musika
Eskolako akordeoilari
taldeko ikasleeta ikasle
ohiek ongi merezitako
omena ld ia eska in i
ziotenmaiatzaren24an
Zaldizuriko 84 urteko
akordeoilaribeteranoari.

Guillermo ETXENIKE
Berroetako apustuan garaile

Iruritako kirolariak ordu
laurdenbainogehiagoko
aldeaaterazionLegorre-
tako Igor Esnaolari,
Mendekoste egunez
Berroetan ikusmin han-
dia piztu zuen apustu
gogorrean.

Luis GARDE
Lehen eleberria idatzi du

Berezortzigarren lanean
poesiatiknobelara jauzi
egin du Doneztebeko
idazlean eta Ehiztarien
isilaldiaaurkeztudu,Ez-
kabakako gotorlekuko
ihesaldianoinarritutako
idazlana.

Aztoratuak dabiltza kirola eta politika nahasi
beharezdireladiotenak, futbolekoEspainia-
ko Errege Koparen finalaren atarian himno-

ak aditu behar izan zituen ziztuengatik. Zigorra,
isuna… Beharbada, ziztuak txalo bihurtuko direla
uste dute horrela, Xalbadorrek 1967ko Donostia-
ko bertso final hartan lortu zuen bezala: Txistuak
jo dituzute bainan, maite zaituztet orainik. Enpin!

Maite zaituztet orainik

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Lerro bakar
batean ager
daiteke hurrengo
urteetan egin
beharrekoa:
herriak
erabakitakoa
gauzatzea»
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Kolaborazioak

derako. Azterketak zirela eta, urte batean, Martin Ugal-
de ezagutu nuen, Venezuelatik, atzerritik, etorri berria.
Idazlea, historiagilea zen, eta bere Síntesis de la histo-
ria del País Vasco liburua oparitu zidan. Hemen, bere
beste liburu bat ere aipatzea merezi du: Hablando con
los Vascos. Bertan, beste euskal pertsonen tartean, Isi-
doro Fagoaga (Bera 1893-1976) idazleari eta, batez ere,
tenorospetsuari,egindakoelkarrizketa interesgarriaager-
tzen da. Francoren diktaduraren garaian, Isidoro Fagoa-
gaz aparte, Hegoaldeko euskaldun asko Iparraldean bi-
zi ziren. Horien artean Anton Irala zegoen, Jose Antonio
Agirre Lehendakariaren Idazkaria,Bat bitan banatzen da
liburuaren egilea. Bere semea, Xabier, behar bada, eza-
gunagoa egingo da; 1996tik-2003arte Horacio Etxeba-
rrieta bilbotarrak 1927an sortutako Iberia Aerolinearen,
eta ondoren, 2003tik 2009ra arte BBKren Zuzendaria
izan zelako. Donibane Lohizunen ihes egindakoen arte-
an, Onaindia apez markinarrak (Alberto eta Txominen
anaiak) inoiz, bisitatu nituen. Bien artean, Alberto askoz
ezagunagoa zen. Erantzukizun handiak izan zituen: ELA
sindikatuaren ideologoa, Eusko JaurlaritzarenOrdezka-
ria Batikanoan etaAgintarimilitar italiarren aurrean, bes-
teak beste. Zelestinok, beste anaiak (hau ere apeza) ez
zuen zorte berdina izan, fusilatu baitzuten. Erbesteratua
ez, Iparraldean jaio eta bertan bizi zelako, baina erbes-
teratueiaskolagunduziena,PiarresLarzabal (1915-1988)
Sokoako Erretorea eta euskal idazlea izan zen. "Anai Ar-
tea" euskal iheslariei laguntzeko Elkarteko buruzagieta-
ko bat. Garai haietan, Iparraldea askatasunaren lurral-
dea zen guretzat. Hegoaldean ikurrina debekatuta ze-
goen bitartean, Iparraldean libre zen; eta Michel Labe-
guerien abestiak ezkutuan pasatu eta entzun behar iza-
ten genituen. Gaur, panorama beste bat da.
Urrutian, Renon (Nevada 1939) jaioa, baina Euskal kultu-
ran izenhandia izangozuena, WiliamDouglasseuskalza-
lea, gogora ekarri nahi dut. Euskal Herrira etorri zen, be-
re kultura bereziak erakarrita; eta bertan bizitzeko, Etxa-
lar eta Bizkaiko Aulesti herria aukeratu zituen. Etxalarren
ezagutu nuen 1963n. Gero, urte asko pasa ondoren,
2010ean,Renokounibertsitateanomenduzutenean,be-
rriroberarekinegotekoaukera izannuen,DurangokoGe-
rediagaElkarteak, 2013n, saritu zueneanbezala.Bere al-
detik,NafarroakoUnibertsitateri6.000liburuoparitudizkio.
EginzuenlanaipagarrienaetanabarmenenaRenokoUni-
bertsitateanEuskal-Kultura IkasketenGuneasortzea,eta
30 urtetan ikasketa horien ardura izatea da.
Azkenik, musikari aipamen berri bat egin nahi diot; ze-
hazki,gaurkoLesakakoAbesbatzari.MariSolPerezande-
rearen zuzendaritzapean, eta Agustin Arriolak, organoz
lagunduz, aurrera, aitzinera egiten duela ikusiz, poz han-
dia ematen dit. Benetan,lan ederra egiten ari dira, berai-
en aurrekoek egin zuten bezala. Partaide batzuk, nere
denborakoakdira.Lesakatikkanpobizigarenok,ezdauka-
guaukeragehiegiberenahotsezgozatzeko;baina,askoren-
tzat, San Fermin eguneko hamaiketako meza nagusia,
uztailaren 7an, egokia izaten da horretarako.

Artikulu hau aurrekoaren jarraipena da. Irakurri ez
zutenek jakin behar dute 1960tik 1978ra artean
Lesakan pasatutako urteei buruz ari naizela.

Bizkaitik edoGipuzkoaMendebaldetik iritsi ginenok, oi-
narrian euskara berdinarekin aurkitu ginen; desberdin-
tasunak txikiak ziren; hori bai, ahozkera gozoagoa, leu-
nagoa zela, argi zegoen. Sarritan eztabaidatzen da han-
go edo hemengo euskara hobea dela eta ez dela. Alpe-
rrikako eztabaida da. Euskaraz hitz egitea da garrantzi-
tsuena. Eta Lesakan, garai zail haietan, euskaraz asko
hitz egiten zen. Euskal Herriko beste herri gehienetan
bezala, euskara hain bizirik izatearen arrazoietako bat,
baserritarrak ziren. Beraiek ziren "euskara-zuhaitzaren"
sustrai sendoena. Herri guztietan, gehienak, erdigune-
tik urruti bizi ziren, beti lurrari eta euskarari lotuta eta la-
nak ahal zen hobekien eginez, beraien arteko "lehiake-
ta ezkutu bat" egongo balitz bezala: Nork hobeki bela-
rra moztu; nork aizkora trebeago erabili; nork zama as-
tunagoa lepora jaso… Horrela sortu ziren Herri kirolak.
Eta horrela ulertzen da Wilhem Humbold (1767-1835)
aleman jakintsu handiak esandakoa euskaldunen bizi-
tza eta kultura ezagutu ondoren: "Euskaldunek bere lu-
rrak, alemaniarrek bere lorategiak bezala zaintzen di-
tuztela". Beste esaldi hau ere berea da: "Euskal gizarte-
an, inon baino desberdintasun txikiagoa zegoela, eta
Euskara Europakohizkuntza zaharrena zela". Berak 200
bat hizkuntza ezagutzen zituen; tartean euskara. Garai
hartako hizkuntzalari handiena zen, Berlingo Unibertsi-
tatearen sortzailea eta lehen errektorea.
1960an Oiartzun-Lesaka lotzen duen bidea, Espainiako
azkenekogudabukatuondorenegindakoa,asfaltatuga-
be zegoen, Igantzirakoa bezala. Lehenbiziko telebista-
aparatuak orduan agertu ziren herrian, apezen bedein-
kapenaz. Elizak egite askotan parte hartzen zuen. Lesa-
kan lau erlijioso komunitate zeuden. Ni horietako baten
bizi nintzen: Otxogorrinean. Etxearen beheko solairuan,
Beti-Gazte elkartearen gunea, antzokia eta zine-tokia
zeuden. Apezen eskuetan zegoen pelikulen balorazioa
egitea. Eta, behar bada, askoren ezusterako, apezok,
zabalago, irekiago jokatzen genuen pelikularen fitxa be-
rak adierazten zuenabaino.Hauda, kontuan izanik hau-
rraketagazteak, sarritan, ez zutelabesteaukerarik, hau-
rrak gazteen kategorian sartzen genituen, eta gazteak
helduenean,betikontuan izanik,gureerabakiakzeinera-
gin izan zezakeen beraiengan. Etxearen goiko solairua
ikastetxea zen. Bertan OHOko mutikoei eskola ematen
genien. Baina, guraso batzuen eskaerei erantzunez, Ba-
txilergoa jarri genuen.Komunitatekobeste kideakOHO-
az jarraitu zuten bitartean, nik hartu nuen Batxilergoaren
ardura. Talde oso ona tokatu zitzaidan; benetan, ikasle
bikainakziren. IrungoInstitutoraeramatengenituenazter-
ketak egitera, eta bertako zuzendariak zoriontzea lortu
zuten. Hau izan zen hasiera. Bide berri honek jarraipe-
na behar zuen, eta bakoitza bere aldetik ibili beharrean,
Aita Patxi Lasa eta Zita Arriola andereñoarekin bat egi-
nez, aurrera egin genuen herriko neska-mutilen mese-

Lesakako oroitzapenak (II)

Esteban IRUSTA MALLEA
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Aldaketa atarian
Jexux BULDAIN

Hauteskundeak izan
berriak ditugu eta garai
berribatenaurreangau-
dela agerian geratu da.
Ikusi egin beharko du-
gu zer ekartzen digun
egoera berri honek eta
errazena itxaropentsu
itxoitea da baina espe-
rientziak esaten dit, al-
daketa berriak gauza-
tzeko, denboraz gain,
lan asko egin behar de-
la eta lan ona egitea
ezinbestekoa dela.
Akats galanta iruditzen
zait, aldaketa guztiaren
zama, alderdi eta poli-
tikarien esku uzten bal-
din bada. Ni herri exi-
jente baten aldekoa
naiz.Non, txandaeska-
tu ondoren, alderdi edo
politikari batekin zuze-
neanhitzegiteaetapro-
posamenak luzaraztea
normala ikusten duda-
na. Politikari onen be-
harra daukagu. Be-
rritzaileak, sormeneko-
ak,diskurtsoaaldatueta
gauzaberriakproposa-
tzeko gaitasuna dute-
nak, sexiak, benetako-
ak eta mentalitate ire-
kia dutenak. Iragana
atzean uzteko gaitasu-
na dutenak eta alderdi
guztiekin hitz egiteko
gaitasunadutenak. Nik
lehen mailako herri ba-
tean bizi nahi dut eta
horretarako gauza as-
ko aldatu behar dira.
Hezkuntza, politika so-
zialak,osasunpublikoa,
amatasuna, pentsioak,
euskararenbabesa,he-
rri kultura,presoenger-
turatzea, sexu arteko
berdintasunaetabeste-
en artean, adin guztie-
tarako jendearentzat,
lan aukerak. Politikari
ona izatea, ez da txan-
txa. Erantzukizun han-
diko karguak dira eta
hor dauden bitartean,
bere onena emateko
mentalizatuakegonbe-

har dute. Herri eta po-
litikarienartekoelkarla-
na funtsezkoa iruditzen
zait helburuak lortzeko.
Gai izan behar gara au-
rrean ditugun arazoak
menperatzeko eta be-
launaldi berriei, zutabe
sendoakdituenherriba-
ten aurrean

Fco Joaquin Iri-
arte Patronatuari
zuzenduta
Enpresa Komitea

Enpresa Komiteak
enpresan egondako
kontratazio batzuk di-
rela eta egindako sala-
keta publiko batek sor-
turiko egoera eta gaiz-
ki ulertua ikusitaEnpre-
sa Komiteak honakoa
adierazi nahi du:

1- Enpresa Komite-
tik onartzen dugu era-
bili genituen hitzak ez
zirela egokienak izan.
Uste dugu gure jokabi-
de hau adierazpen as-
katasunaren parame-
troenbarruankokatzen
dela, baino aldi berean
erran nahi dugu erabili
genituen adierazpenak
ez zirela egokiak izan.
Gure intentzioa IDEA
enpresarekiko kritika
sindikal bat publikoa
egiteazenez,barkame-
nak eskatu nahi ditugu
Patronatukokiderenbat
mindua sentitu bada.

2- Barkamen honek
ez du kentzen gure us-
tez IDEAenpresaren jo-
kaera nahiz eta legali-
tatearen barruan egon
ez zaigula egokia irudi-
tzen. Zahar Etxeko lan-
gileenbarnepromozioa-
ri dagokionez hutsune
handiak daude. Enpre-
sak zahar etxeko langi-
leen lan baldintzak ho-
betzeari uko egiten ja-
rraitzendio, eta aldi be-
rean zahar etxe kanpo-
ko langilekkontratatzea
bultzatzen du.

3- Egoera aprobe-
txatzen dugu zuei jaki-
narazteko gure ustez
Patronatuaren inplika-
zio handiago bat beha-
rrezkoa dela lan harre-

man eta lan baldintzen
hobekuntzari dagokio-
nez; hala nola, lanaldi
handitzeak. Uste dugu
inplikaziogarrantzitsua
litzatekeela kanpoko

langileakkontratatzera-
koorduangardentasun
gehiago egoteko eta
aurrerantzean horrela-
ko egoerak berriro ere
ez errepikatzeko.

Irakurleak mintzo
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Bota bertsoa
Ixiar ELORTZA JAUREGI • Doinua: Gure aurreko guraso zaharrak

Baztan-Bidasoaldeko XXVIII. Bertsopaper lehiaketan aipamen berezia

1
Mila bederatziehun eta
hogeita hamaseigarren
espainiako gerra zibilean
sartuak hurrenez-hurren.
Zazpi umeren ama gazte naiz
loriosa eta lerden,
senarra ikazkin aritzen da
familia altxatzearren
bizitza duin irabazteko
zenbat lan egin behar den!

2
Gure aterpe ta bizileku
Gazteluko Arretxea
senarra frontera joana da
nire ardura etxea.
Hau da neronek hautatu gabe
tokatu zaidan trantzea
ez da samurra eguna hasiz
arratseraino heltzea
gerra minean zail betetzen da
zortzirendako eltzea.

3
Gazteluarron etxeetara
gosetea iritsi zan
ahoratzeko deus guti eta
lurra agorra baratzan
auzokideei zerbait ebatsiz
jana eskura ahal bazan
"oilo batzuek faltatu dire"
zabaldu zuten eleizan
begiratzeek erraten zuten
geu omen ginala izan.

4
Erdi gordeka nor ibilki den
dago argitu beharra
berriki dute arratsaldean
egina herri-batzarra.
Istantekoz zen etxe atarin
ordezkari herritarra
hala erran dit esku artean
ekarki zuen oharra:
"etxea uztea da duzuen
aterabide bakarra".

5
Inguru hontan zer bizi dugun
Pedro zaitezen ohartu
herritik bota nahi gaituzte
beharko azkar mugitu!
mendi tontorrin borda koxkor bat
beharko dugu aurkitu
senarra bizkor Gaztelurantza
hor denean gerturatu
Guardia Zibilak zortzi egunez
berekin du atxikitu.

6
Uda beteko abuztu gori
bero sargori ta idor
hogei egunez borda hontarat
ez da hurreratu inor.
Baina ekaitza lehertzear dago
tentsioz odola bor-bor
sei haurrak ta ni bortxarat jarriz
zutik zulo parean hor
orduzgeroztik leize hontarat
mendeku usaina dator.

7
Hil maindireak xuri ta zabal
estali du Malerreka
laurogei urte daramazkigu
ahaleginez zuei deika.
Aunitz etorri izan zarete
bisitan erdi gordeka
zauri ireki ta sakonetan
odolez zazpi erreka
egiak duen ukendu goxo
eta leunaz fereka.

8
Tresna ona ta eraginkorra
suertatzen da beldurra
izuaren bakardade hori
oroimenarekin urra.
Isiltasuna ez baita beti
uste dugun bezain zuhurra
Frankismoaren erregimenak
behingoz hartu dezan lurra
zuen geroak merezia du
dakigun egi apurra.

Legarreako leizea



Prentsatik bildutakoak

«Egia da lanpostu
berri honek bertigo
pixka bat ematen
zidala, toki delikatua
da eta beti jendearen
ahotan zaude. Halere,
bizi honetan eraba-
kiak hartu behar dira
eta intendentea izatea
eskatu zidatenean
ilusio handiarekin
hartu nuen, nahiz eta
jakin lan zaila izanen
dela. Honetarako bizi
den batentzat, pilotan
lanean segitu ahal
izatea oso polita da».

Jon APEZETXEA
ASPEko intendente berria
D. NOTICIAS 2015.05.23

«Ikusteko gaitasuna
dugunok, pertsona
bat ezagutzen dugu-
nean, ezinbertzean,
begietara begiratzen
diogu lehenik, eta,
ahoa ireki edo ezagu-
tu baino lehen, jada
aitzin-juzku bat egiten
dugu gustuko dugun
edo ez erabakitzeko».
«Anime, manga, tele-
sailak… Frikikeriatzat
jotzen diren horiek
maite ditut, oso zalea
naiz. Eta nire bertsioa
egin nahi nuen».

Mikel RODRIGUEZ
Lesakako idazlea
D. VASCO 2015.06.02
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Euskal herri-jakintzaren maitale
eta ekintzailea.

Zer da zailagoa xixtuarekin errit-
moa mantentzea edo dantzak
erakustea?
Dantzak ongi erakustea, mugi-
menduaren razionalizazioa eska-
tzen duelakoz.

Nor jarriko zenuke gustura dan-
tzan?
Amazigh, Baztanen bizi den an-
dere bereber zapidun bat, Man-
do zaharraren mutildantza dan-
tzaren buru paratuko nuke.

Zein da plaza idealena?
Dantzari eta soinulariz be-
tea dagoena.

Gureanbadadantza-
tzeko ohitura?
Bai, nahiz eta iru-
diari begira sobera
dantzatzen den.

Zein da herri ba-
ten memoria
kulturalabizi-
rik manten-
tzekosekre-
tua?
Trasmi-
sioa, hau
da,

emaileaketahartzaileakharrema-
netan egotea.

Folklorerik gabeko herria...
Taupadarik gabeko herria.

Zer dute berezi Baztango mutil
dantzek?
Aldebatetikmemoriari egitendio-
ten erronka, bertze aldetik dau-
kan gora beherako mugimendu
errebotatua.

Zein da Arizkungo besten bere-
xitasuna?
San Juan bezperako suak, suzi-
riak, ezkilek... denak batera egi-
ten direla eta horrek sortzen duen
giro edeki eta partehartzailea.

Bestetako egunik maiteena?
San Juan bezpera, aitzinetik
aipatutako arrazoiengatik.

Amets bat?
Nire ametsak betetzea.

11 galdera labur

� Patxi LARRALDE � Jo ala Jo kultur taldeko arizkundarra
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Julen Zelaietak
irabazi du
kategoria
nagusian

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Bertso

EskolaketaBerakoKul-
tur Batzordeak Bortzi-
rietakoEuskaraManko-
munitatearekin batera
antolatutakoBaztan-Bi-
dasoko XXVIII. Bertso-
paper lehiaketako sari-
ak banatu zituen maia-
tzaren29anBerakoKul-

tur Etxean. Guztira 74
lan entregatu ziren.

Amailan, (10urtear-
te), lehen saria Lesaka-
koOrti ArotzenaPortuk
eskuratu zuen, Nere
etxekokaosa lanarekin.
Bigarren saria, Berako
Amaiur Goñi Elortzak
lortuzuenTxapelketa la-
narekin. Lesakako Ma-
len IgoaFontanekepai-
mahaiarenaipamena ja-
so zuen, Urtebetetzea
lanarengatik.

B mailan (11-14 ur-
te), lehen saria Lesaka-
ko IontxuUrrusoloElgo-

rriagak eskuratu du, A-
rroparengarrantziaber-
tso-xortarengatik.Biga-
rren saria Berako Ekhi-
ñe Zapian Arlegik lortu
du, Nerekin nahi zaitu-
dalako lanarekin. Lesa-
kako IratxeMuxikaCa-
rrionenAhizpa lanakai-
pamena jaso zuen.

C mailan (15-18 ur-
te) lehen saria Lesaka-

ko Ane Telletxea Igoa-
ren Euskara lanak jaso
zuen.

Dmailanagusian (18
urtetik goiti), iaz beza-
la,BerakoJulenZelaie-
ta Iriarte nagusitu da,
Hogeitabortz udazken
bertso-xortarekin. Bi-
garren saria, Lesakako
Aitor Arotzena Albitzuk
lortu du Beti Gaztek 75

urte lanarekin. Berako
Ixiar Elortza Jauregik
epaimahaiarenaipame-
na jaso du, Legarreako
Leizea lanarekin.

Sari banaketaren ai-
tzinetik, Bortzirietako
bertso eskoletako tti-
kienekantzerkitxoaegin
zuten eta ondotik, par-
tehartzaileentzako be-
rendutxoa izan zen.

BERTSOLARITZA � MAIATZAREN 29AN

Baztan-Bidasoko
28. Bertsopaper
lehiaketako
sariak emanak

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Aurtengo saridunak, maiatzaren 29an Berako Kultur Etxean.

KULTURA

Oihana Arruti
eta Lide Igoa
lesakarrek
bertsopaper
lehiaketak
irabazi dituzte

TTIPI-TTAPA
Ikasturte bukaerara

iritsita,maiatzaren24an
ospatuzenLesakanNa-
farroako gazteen Ber-

tso Eskolen Eguna. Le-
saka, Bera, Igantzi,
Etxalar, Iruñea,Baraña-
in eta Sakanako 9-15
urtebitarteko60gazte-
txo bildu ziren Harri-
ondoa Kultur Etxean.

BERTSOPAPER
LEHIAKETAKO
SARIDUNAK

Nafarroako Bertso-
paperLehiaketakosari-
dunen lanak entzun eta
sari banaketa egin zen.

LHko 3. eta 4.mai-
lan, irabazlea: Oihana
Arruti (Lesaka)etaaipa-
menak: Ainhize Garro
(Lesaka), Lore Atondo
(Etxalar)etaZiortzaGoia
(Bera).

LHko 5. eta 6.mai-
lan, irabazlea:Lide Igoa
(Lesaka)etaaipamenak:
ManexRamos(Lesaka),
Idoia Sabuki (Baraña-
in), Nahia Milla (Iruñea)
eta Lizar Sein (Igantzi).

DBHko1.eta2.mai-

lan, irabazlea: Ekain
Alegre (Altsasu) eta ai-
pamenak: Ekhiñe Za-
piain (Bera),AinhoaSa-
buki (Barañain) eta Ira-
ti Nuin Del Rio (Iruñea).

DBHko3.eta4.mai-
lan, irabazlea: IdoiaGra-
nizo (Altsasu).

Bertsopaperen tar-
tea bukatuta, inprobi-
satzekoaukera izanzu-
tengazteek.Gaioroko-
rra, bukaerako puntua
eta lau oinak emanda

bat-batean aritu ziren,
beti ere jolas gisa par-
te-hartzea bultzatuz.

Arratsaldean berriz,
taldeenartekoharrema-
nak indartzeko, herrian
barrena pista-jolasean
aritu ziren ikasleak. Le-
sakako hainbat bertso-
lari identifikatu eta hai-
en bertso bana kanta-
tuz eman z i t za i on
amaiera aurtengo Na-
farroako Bertso Esko-
len Egunari.

BERTSOLARITZA � MAIATZAREN 24AN

Nafarroako
Bertso Eskolen
Eguna Lesakan
ospatu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertso Eskolen Egunean parte hartu zutenak, beraien diplomekin Lesakan.



EKAINAK 26, ORTZIRALA

20:00 Suziria botatzea Herriko Etxetik.
Ondotik KarrikadantzaCorco txarangaketaDoneztebeko txistulariekalaitua.
Segidan Ohituradenbezala,Doneztebekoostatuetanetaelkarteetanzopak.

00:30-03:30 Dantzaldia Laiotz taldearekin.

EKAINAK 27, LARUNBATA

09:00 Diana Corco txarangak girotuta.
10:30 Doneztebeko mus txapelketa.
11:00 Zaharren aldeko meza eta omenaldia. Opari bat emanen zaio

herriko pertsona zaharrenari.
12:00 Buruhaundiak eta zezen ttikiak ibiliko dira herrian barna.
18:00 Esku-pilota partidak, banaka eta bikoteka.
20:00 Dantzaldia Oharkabe taldearekin eta rantxerak Chuchin Ibañezen

eskutik.
22:15 Zezen suzkoa Bear Zana frontoian.

01:00-04:00 Dantzaldia Oharkabe musika taldearekin.
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EKAINAK 29, ASTELEHENA

09:00 Diana Corco txarangak girotua.
11:00 San Pedro Apostoluaren omenezko Meza Nagusia. Mendi Abesbatzak

abestuko du. Bandera dantza, Trapatana eta bertze dantza
tradizional batzuk Erreka dantza taldearen eta txistularien eskutik.

11:00 Erraldoi eta buruhaundiak aterako dituzte Txistularien bandak girotuta.
13:30 Aperitiboa Herriko Etxeko behealdean.
18:30 Kalejira Erreka dantza taldekoekin.
19:00 Erreka Dantza taldearen eskutik, dantza tradizionalak Bear Zana

frontoian.
20:00 Dantzaldia Gaubela musika taldearekin.

22:15 Zezen suzkoa Bear Zana frontoian.
00:30 Dantzaldia Gaubela musika taldearekin

EKAINAK 30, ASTEARTEA

09:00 Diana Corco txarangak girotua.
11:00 Buruhaundiak eta zezen ttikiak.
14:00 Herri bazkaria.
17:00 Haurrentzako jokoak.
20:00 Dantzaldia Oharkaberekin.

Bukatzeko Gaixoa ni

EKAINAK 28, IGANDEA

09:00 Diana Corco txarangak girotua.
11:00 Herriko Etxean ongi etorria Txikien Udalari. Ondotik alkate txikiak

eta zinegotziek suziria botako dute.
11:30 Meza eta lore eskaintza San Pedrori, Txikien Udalbatza buru

dela eta erraldoiek, buruhaundiek eta txistulariek lagunduta. Euskal
dantzak, dantzari txikien eta txistularien eskutik. Buruhaundiak
herriko karriketan barna ibiliko dira.

14:30 Txikien udala aukeratzen parte hartu duten haur guztientzako bazkaria.
16:00-20:00 Haurrentzako Kart eta puzgarriak Bear Zana pilotalekuan eta tren txu-txua.

20:00 Herriko Etxean, Txikien Udalbatzak agintaritza utziko du.
20:00 Bezperak San Pedro Elizan.Mendi Abesbatzak kantatuko du

19:00-20:30 Trikitilarien kalejira eta kontzertua Martin eta zonaldeko bere ikasleekin.
20:30-22:00 Dantzaldia Martin eta taldea musika taldearekin.

22:30 Su artifizialak.
01:00-04:00 Dantzaldia Martin eta taldea musika taldearekin.
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JUANTXO
Xanti UTERGA | Doneztebeko alkate berria

«Polita litzateke erreka goitzea
berreskuratzea, blai eginda
primeran pasatzen genuen»

Erremonteko saskia, alkate makilarekin partekatzea tokatuko zaio datozen lau urteetan
XantiUtergari.Alkatepostua lortuberritan,hau-
teskundeetakoemaitzekin«osopozik»dagoela
dio «herriak guregan konfiantza izan du eta
hilabete hauek guztietan egin dugun lanak
zerbaitetarako balio izan duela ikusi dugu».
Orain «lehendabiziko lana udaletxeari mar-
txa hartzea» izanen da eta «hortik aurrera
gure programan jarritako puntuei helduko
diegu poliki poliki. Beti ere herritarrekin
batera noski».

Ekainaren 13an eginen du debuta udalean
eta ate joka dauden herriko bestetan ardura
gehiago izanen dituen arren «bestak bizitze-
ko modua sobera ez aldatzea» espero du.
«Juergapixkabat egiteko asmoaere badut!
Saiatuko naiz kargua eta bestak ongi era-
maten, ea lortzen dudan».

Doneztebar gehienak bezalaxe, «bezpera
gogo askorekin hartzen dut» erran digu, -
kuadrilakoekin zopak afaldu eta bueltaxka
egiten dugu». Besten hasierako egun hau iru-
ditzen zaio bereziena «arratsaldetik giro be-
rezia egoten da. Oraindik iazko besten hasierako emozio hori gogoan dut. Jendea go-
go askorekin egoten da eta normalean adin guzietako herritarrak egoten gara juer-
gan. Giro arras polita izaten da».

Biharamunean trapatan dantzatzen dute normalean, baina «aurten San Pedro eguna
astelehena da eta bestak ostiralean hasten direnez ekitaldien ordena zertxobait al-
datuko» dela dio. Eguneko besta zalea da, «gaztegoa nintzenean gaua nahiago nuen bai-
na, orain, bazkari on bat ta bazkalondo ederra gustora hartzen ditut. Hori bai, arra-
tsalde partean giro gehiago egotea eskertuko zen herrian».

Bestetako egitaraua eskuan hartuta,
hitzordu gutxietara egiten du kale «ekitaldi
gehienetara joaten naiz. Gazteen egune-
an, ahal badut, Burrunbak antolatzen du-
enbazkarira joatennaizetaazkenegunean
herri bazkarira. Eta egunero ahal bada
juerga pixka bat egiten dut, gorputzaren
arabera». Urteetako esperientzia soinean,
ajeari aurre egitekohutsik egitenezduen for-
mula ere ezagutzen du «kuadrila arteko gi-
roak eta poztasunak kentzen du ajea» dio
irriz.

Bestetako ekitaldirik gustokoena ere argi du «bandera dantza, momentu arras bere-
xia delako». Horretaz gain, bada gustoko duen beste ekitaldi bat ere «erreka goitzea».
Azaldu digu «azken urteetan galdu den ohitura» dela, «garai batean herri bazkaria eta
gero txaranga errekan sartzen zen bazkariko jendearekin ta Inzakardiko presatik

Ardurak albo batera utzi gabe, bestarako
tartea hartuko du Xantik.

«Garai batean herri bazkaria
eta gero txaranga errekan
sartzen zen bazkariko jendea-
rekin eta Intzakardiko presatik
Shanti ostaturaino joaten ziren
uretan barrena. Ea aurten
jendea animatzen den!»
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Shanti ostaturaino joaten ziren uretan barrena. Ea aurten jendea animatzen den. Po-
lita litzateke berreskuratzea, blai eginda primeran pasatzen baikenuen».

Aurtengo besten antolakuntza aitzineko udalari egokitu zaionez, udal talde berriak ez du
esku hartu egitarauan. Hurrengo urtekoei begira, zer gehitu eta zer kenduko lukeen galde-
tuta, «soberan deus ez dagoela» erantzun digu, faltan berriz «ekitaldi gehixeago jarriko
nituzke eta era askotakoak, desberdinagoak. Arratsaldean ordu hil batzuk egoten dira
eta».

ERREMONTEA AFIZIO ETA OFIZIO
Erremontemunduan izen ezaguna da Xantirena eta bes-

tak eta kirola nola uztartzen dituen galdetuta, dagoeneko
ohitua dagoela erantzun digu «biak batera eramatea as-
kotan tokatu zait, urte asko daramatzat erremontean
eta dagoeneko ohitura badut. Kirolerako eta bestara-
ko tartea izaten da ongi antolatuz gero eta aurten ere
biakegitekoasmoadut».Aurtengourteari errepasoaema-
teko eskatu diogu eta «beti bezalaxe, urtean zehar bo-
ladak izaten dira, gorabeherak, baina hala ere, gusto-
ra nago emandakomailarekin».Argi du ezin dela beti ira-
bazi, «pasa den udan banakakoan Urrizaren aurka par-
tida ona egin eta tanto bakarragatik galdu nuen baina itxura ona eman nuen. Urte
bukaeran, binakakoan, Endikarekin finalerdietan sartu ginen eta gerora txapeldunak
izan zirenen kontra galdu genuen. Horren ondotik mastersa irabazi nuen banaka eta
pozgarria izan zen udakoa eta gero maila eman nuelako. Azken bolada honetan sa-
gardo txapelketaren finala galdu nuen Olazarrekin eta frontoi motzean bi final jokatu
ditut, Labriten eta Madrilen, bat galdu eta bestea irabazita».

Pilotak astintzen trebea dela erakutsi du Xantik orain artean, ea alkate postuari ere neurria
hartu eta tanto eder batzuk biltzen dituen hastear duen ibilbidean.

«Erremontean, beti
bezalaxe urtean
zehar boladak izaten
dira, gorabeherak,
baina hala ere,
gustora nago aurten
emandako
mailarekin»
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CChhaarroo EEZZKKUURRRRAA | Doneztebeko irakaslea eta Mendi abesbatzako kidea

«Ekainaren 30ean aurorak
abestera aterako gara gautxoriak
etxera joaten direnean»

Doneztebeko eta inguruko haur aunitz igaro dira Charoren ikasgelatik, «26 urte dara-
matzat irakasle lanean eta azken 20 urte in-
guru herriko San Migel eskola publikoan ari
naiz». Maiatz aldean hasi omen zen nabaritzen
eskolan bes tak laister zirela «urduritasuna eta
bestelako giro bat nabaritzen hasten da, de-
nok ere opor eta besta gogoz egoten baikara».

Mendi abesbatzako kidea ere bada  «aunitz
betetzen nau abesbatzan abesteak» aitortu di-
gu eta «entsegu eta emanaldietan primeran»
pasatzen duela dio. Doneztebar peto-petoa izanik
bezpera ikaragarri gustatzen zaio «lehengo urte-
ko altxaferoa botatzeko momentua gogoratu-
ta oraindik oilo ipurdia  jartzen zait». Altxafero-
aren ondotik zopak afaltzera joan ohi da «lagu-
nekin, kuadrilarekin, familiarekin... Belarra edo
Shanti ostatuan hartzen ditugu eta gero buel-
tatxo bat eman eta etxera joaten gara». 

San Pedro eguneko goiza ere maitea du oso
«abesbatzako kideok mezetan abesten dugu». Abesten dituzten kantuen artean Perosi-
ren meza interpretatzen dute eta amaitzeko «Agur Doneztebe kantua, Jose Antonio Iri-
goienek sortu zuena. Bera izatez oiartzuarra zen baina Doneztebera espostu zen Ma-
ritxu Ibarrolarekin.  Duen esanahiagatik, obra ede rra da benetan». Meza eta gero eli-
zako plazan Doneztebeko ikurra eta trapatan dantzatzen dira, azaldu digunez «dantza-luze
dei tzen zioten  lehen». Familiarekin bazkaltzen du-
te gero eta  «erremonteko partidaren bat badago
ikustera ere joaten gara, pilotari familia bate-
koa izanik ez da harri tzekoa»dio irri artean.  Erreka
dantza taldearen emanaldia ere ez du aipatu gabe
utzi «ikusgarria izaten da oso, zerbaitegatik bi-
hurtu da bestetako ekitaldi jendetsuena».

Ekitaldi guztietara gerturatzen da eta egunez,
gauez baino gehiago bizi ditu bestak. Aurten ekai-
naren 30ean egitekoak diren aurorak ere gogotsu
abestu eta gozatuko ditu «gogoratzen naiz mo-
mentu hunkiga rria izaten zela arras, ttikitan  Mer-
katari karrikan bizi nintzen eta zazpiak aldera
ateratzen ziren Doneztebeko gazteak apezare-
kin aurorak abestera. Jose Maria Zelaietak bultzatu zuen eta gero galdu egin zen ohi-
tura». Duela bost edo sei urte atera omen ziren berriro kantura baina geroztik ez, aurten ar-
te «Nafarroako folklore eguna izan zen maiatzean eta bertan  aurorak abestera atera
ginen eta erabaki genuen bestetan ere atera behar genuela. Garai  batean San Pedro
egunean egiten zen baina orain San Pedro egunean gaupasa izaten denez, ekainaren
30ean egitea erabaki genuen. Azken gautxoriak etxe ra joaten direnean ate rako gara
gu».

Bestetako egitaraua «orokorrean ongi» dagoela iruditzen zaio, baina herritarrak  «gehixeago
inplikatu» beharko liratekeela uste du «zer antolatzen duten itxaron beharrean, guk mu-
gitu eta antolatu beharko genuke zerbait». Horrela, «herrian bertan sortutako ekital -
diei lehentasuna emanen litzaieke, kanpotik ekarri beharrean».

Charo Ezkurra. 

«Gogoratzen naiz
 momentu hunkigarria
 izaten zela oso. Ttikitan
Merkatari karrikan bizi
nintzen ni eta zazpiak
aldera ateratzen ziren au-
rorak abestera
Doneztebeko gazteak
apezarekin batera»
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JJoossee LLuuiiss AARROOZZEENNAA |   Laxoako eskularru egilea

«Eskularruak egiteko prozesua
arras geldoa da eta horregatik
eskariak pilatzen zaizkit»

Larru usaina nagusi da Jose Luisen etxeko sabaian. Bertan du la xoako  eskularruak egin
eta pilotei larrua aldatzeko txokoa. Duela lau urte inguru hasi zen, Eusebio Arregik eraku tsita,
«Laxoan jokatu izan dut betidanik eta hortik  datorkit
afizioa. Eusebiori erosten genizkion guk eskula -
rruak eta bera adinean aurrera zihoala ikusita,
 langintza eraku tsiko ote zidan galdetu nion. Bera
izan nuen maisu hiruzpalau hilabetez». Jokorako
erabiltzen zituzten piloten larrua aldatzen hasi eta  «gero
bi esku-larru bere laguntzaz egin eta hiruga rrena
bakarrik egin nuen». Harribitxien pare gorde tzen  ditu
Eusebiok ida tziz eman zizkion azalpenak ere, eta ez
da harritzekoa, egun Jose Luis bera baita inguruan afi-
zioz  laxoako eskularruak egiten dituen bakarretakoa,
«nik ikasi izan ez banu, zaila izanen zen ohitura
hau manten tzea. Laxoan ibiltzen diren taldeek ere
 eskertu  didate hasi izana».

Pilota bati larrua aldatzeko 18 minutu aski dituela
azaldu digu, baina «esku-larrua egiteko prozesua
luzeago da, mantso xamarra». Behi larrua izaten da
material nagusia eta hori eskuratzea ere geroz eta
 zailagoa omen da «hiltegian erosi izan dut larrua
orain arte baina araudiak zorrozten ari dira eta
 trabak jar tzen hasi dira. Horregatik inguruko
 baserrietara joan behar izaten dut eskean». Behin
la rrua lortuta, karetan sartu eta hilabetez eduki behar
da bertan eta «gero ilea kendu eta txukundu» azal-
du digu. Larrua prest dagoenean moldearen gainean
lehenengo kapa jarri behar da, «garrantzitsua da ongi
iltzatzea, ongi lehortzeko». Hiru kapa osatu arte
 errepikatzen da prozesua, elkarri itsatsita geratu arte.
Larruzko eskua josten zaio gero, «kalamuzko haria
eta jostorratz bezala basurde ilea erabiltzen da,
material gogorrak direlako. Prozesu guztia eskuz
egiten da eta indarra ere beharrezkoa da, kolarik
gabe, hiru kapak lotu behar direlako».  Prozesua
bukatutakoan, azken pausoa behi larruari kolore horixka ematea izaten da, horretarako «aza-
frana erabiltzen da, etxeetan lurrari dizdira emateko erabiltzen zen argizariarekin
 nahasita». 200 eurotan saltzen ditu eta prezioa merkea ez den arren, «lanean pasatako
orduak kontatuz gero kontuak ez dira ateratzen». Azokaz azoka ibiltzeko aukerarik ere
ez du, «enkarguzko lanak dira guztiak eta ez da soberan eduki dezakezun produktua».
Oraintxe, txapelketako pilotak konpontzen ari da «hamar talderen pilotei larrua aldatzen
diet, partidaro larrua aldatutako lau pilota atera behar ditu talde bakoitzak».

Lana eta eskariak ez zaizkio falta, baina datozen asteetan bestarako gordeko ditu egun
batzuk. Bezpera da bere ustez  egunik politena «jendea gogotsu egoten delako». Oroko -
rrean bestak ez direla asko aldatu irudi tzen zaio, «astegunak herrikoentzat dira eta aste-
buruetan kanpoko jende aunitz etortzen da». Egitaraua ere egokia iruditzen zaio,  «adin
guztietako herritarrentzat ekitaldiak izaten direlako». Hori bai, bere esku balego «su-
artifizia lak kenduko nituzke, botatzen den dirutza ikaragarria delako, badaude zen tzu
 gehiago duten beste premia batzuk».

Arozena bere tailerrean 



EKAINAK 19, ORTZIRALA

12:00 Dianak, txupinazoa eta gazteen luntxa. 13:00 Txopo goratzea. 14:00 Gazteen
bazkaria. 18:00 Herri kirolak: Arizkun vs. Erratzu 21:30 Baztan Zopak Beñatek  alaiturik
23:30 Kontzertuak: Sofokaus eta Juantxo Skalari & La rude band 03:00 DJ Tirry&Tery.

EKAINAK 20, LARUNBATA

10:00 Dianak. 10:30 Haurrendako puzgarriak eta tren txu-txua. 11:00 Ginkana (9
urtetik aurrera). 14:00 Haur, gazte eta jubilatuen bazkaria 18:00 Txokolatada 18:30
Triki-bertso poteoa 19:00 Trikitixa emanaldia 20:00 Dantzaldia Trikidantzekin 21:30
Mutildantzak eta gaita 00:00 Dantzaldia Trikidantzekin 05:00 Ziztor jatea.

EKAINAK 21, IGANDEA

10:00 Dianak. 11:00 Meza nagusia. 17:00 Baztango dantzarien ikuskizuna. 20:00
Mexikarrak: Los Tajudos taldearekin 21:00Mutildantzak eta gaita Ondotik, guatekea
soziedadean

EKAINAK 23, ASTEARTEA

10:00 Dianak. 10:30 Frontenis finala 11:30 Pala finala 12:30 Mus iñezture. 14:00
Zikiro jatea, Age rraldek alaiturik Ilunabarrean San Juan suak eta  ondotik, antzerkia.
(Afal orduan bokatak salgai jarriko dituzte) Gero, gaita, larrain dantza eta mutil dantzak
23:30 Dantzaldia Agerralderekin.

EKAINAK 24,
ASTEAZKENA

10:00 Dianak.11:00 Meza nagu-
sia 12:00 Mutil dantzak eta  haur
dantzak plazan Ondotik luntxa
frontoian. 17:00Antzar jokoa 18:00
Tortilla patata lehiaketa 20:00
Dantzaldia Joxe Angelekin 21:30
Gaita eta mutil dantzak 00:00Gai -
xua ni eta txopo botatzea.
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EKAINAK 26, ORTZIRALA

10:00 Argi soinuak. 10:00-14:00 Haur jokoak frontoian. 12:00 Txupinazoa eta ezkil
jotzea. 14:00 Haur eta gurasoen bazkaria Kastonean. 17:00 Izpegiko igoera VI.en bizi -
kleta martxa. Ondotik haurrendako  txokolatada eta sari banaketa. 20:00 Errepre-

saliatuen aldeko kontzentrazioa plazan.
21:30 Mutildantzak, gaita eta larrain
dantza. Baztan zopak Kastonean. Sa -
rrerak salgai Albantzenea eta Kas-
tonean. 23:00 Kontzertua Zubi pun-
tan. 00:30 DJ Txingudi plazan.

EKAINAK 27, LARUNBATA

10:00 Argi soinuak. 12:00 Aperitifa.
14:00 Paellada herrikoia elkartean.
17:30 Pilota part idak: Tit in I I I-
 Gorrotxategi vs. Asier Olaizola-Mikel
Goñi. Lau t’erdian: Olazabal-Saralegi. 
Ondotik Fronteniseko finala. 21:30
Mutildantzak, gaita eta larrain dantza.
23:00-03:00 Dantzaldia Trakets
taldearen eskutik. 03:00 Tirry&Terri.

EKAINAK 28, IGANDEA

10:00 Argi soinuak. 11:00 Pilota partidak Gorostapolon.  13:00 Bertso poteoa. 14:30
Zikiro jatea Modestok alaiturik. Sarrerak Zubi punta, Albantzenea eta Iparlan salgai. 
20:00 Dantzaldia plazan Modestok alaiturik. 21:30 Mutildantzak, gaita eta larrain
dantza. 22:30 Panpi Portugalen eskutik dantzaldia Iparla ostatuan. 23:30 Dantzaldia
Modestok alaiturik.

EKAINAK 29, ASTELEHENA

10:00 Argi soinuak. 11:00 Meza nagusia.  12:00 Mutil dantzak eta Luntxa herriko
plazan. 12:00 Herri jokoak. 20:00Mariatxiak herriko plazan: Los Tenanpas y sus mari-
atxis  21:30 Mutil dantza, gaita eta larrain dantza. 23:00 Dantzaldia Hauspolariek
taldeak alaiturik.

ARGAZKIAK: PELLO SAN MILLAN
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Ortziral eta
larunbat
arratsean
kontzertuak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Altzatekobestakos-

patuko dituzte astebu-
ru honetan, ekainaren
12tik 14ra.

Ortziralean, 20:00e-
tan botako dute txupi-
nazoaAltzatekoplazan.
Ondotik, karrikabuelta
txistulari,erraldoietabu-
ruhandiekin. 22:00etan
suzkozezena.22:30ean
kontzertuak Azken Tre-
na eta Selektah Stepi
&Kenitra (Bad Sound
System) taldeekin.

Larunbatean,10:00-
etan plater-tiroketa.
12:00etan karrikabuel-
ta txistulari, erraldoi eta
buruhandiekin.13:00e-
tatikaitzineraElutxatxa-
ranga. 14:00etan zikiro
jateaAltzaten (txartelak
15 eurotan salgai, hau-
rrentzat 5 euro, Xuga,
Purienea, Kataku eta
Errekalden). Salda, pi-
perrada, zikiro, edaria,
postrea eta kafea sar-
t zen da p rez ioan .
18:30eanpoteoaAltza-
tetik akordeoilariekin.
22:00etan suzko zeze-
na. 23:00etan kontzer-
tuak Aski da, Katez eta
DDMaia&Labadierekin.

Igandean,11:00etan
Meza Nagusia Altzate-
ko elizan. 12:00etan

euskal dantzak. 12:30-
ean entzierro ttikia.
13:00etan karrikabuel-
ta txistulari, erraldoi eta
buruhandiekin. 15:30-
etik 18:30era puzgarri-
ak eta aurpegiamargo-
tzeko tailerra. Ondoren
bonba japoniarrak.
18:30eanfunkyemanal-

dia.Gero,zozketaAltza-
teko Plazan (sariak au-

zoko komer-
tzioen eskutik).

BERA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 12TIK 14RA

Ekitaldiz beteak
datoz
asteburuan
Altzateko bestak

Ba al zenekien
Ttipi-Ttapa Mekna proiektuaren partaide de-
la. Eta zuk egiten diozun aportazioaren%80a
errenta aitorpenean bueltan jasoko duzula.
Deitu eta informatu 948 635458 telefonoan
(goizeko 8etatik arratsaldeko 4etara).

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Kaxerna Irrati librea hasia da lanean
Maiatzaren 28an egin zuen Kaxerna irrati libreak bere lehen emanaldia, FM
102.5ean. Hilabeteko azken ortzegunetan eginen dituzte saioak. Kaxerna gaz-
tetxeko proiektu komunikatibo berri honek zenbait irratsaio prestatu ditu: Ma-
ri Xulufrai ipuin kontalaria, Uhinen arrastoen bila musika saioa, Kalianbera al-
bisteak, Deus galdetu gabe eztabaida-elkarrizketa saioa eta Hautsontzi ta zer-
beza umore saioa, erraterako. Oraingoz Bera inguruan bakarrik adituko da uhin
bidez, baina Internetetik hedatzeko ere lanean ari dira Kaxerna Gaztetxean.
Halere, emisioa egin ondoko egunean, blogera igoko dituzte saioetako audio-
ak www.kaxerna-irratia.blogspot.com webgunera.
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Uztailaren 3ra
bitarte zabalik
dago epea

TTIPI-TTAPA
Urteroko moduan,

besten programarekin
batera,BerakoOihuaal-
dizkaria banatuko da
etxeetan. Artikuluak
idaztera animatzeko
deia egin dute Kultur
Batzordetik.Lanakaur-
keztekoepeauztailaren
3ra bitarte izanen da.
Epe berean, bestetako
egitarauaren azalerako
lehiaketako lanak ere
aurkez daitezke.

Berako Oihua aldiz-
karirako lanei dagokie-
nez, nahi dengai eta lu-
zerakoak izatenahaldi-
ra,eta irudiedoargazkiz
lagunduak joaten ahal
dira.Lanak,postaelek-
tronikoz kultura@bera-
koudala.net helbidera
edo zuzenean nahiz

postazKulturetxeraera-
man behar dira. Kultur
Batzordeak aunitz es-
kertuko luke, ahal iza-
nez gero, lanak forma-
tu digitalean ekarriko
balira. Gehienez ere bi
orrialdeko lanak entre-
gatzen ahal dira.

AZAL LEHIAKETA
Egitarauaren azale-

rako lehiaketarendeial-
dia ere egin du Udalak.
Hemen ere, lanak aur-
keztekoepeauztailaren
3an bukatuko da, gisa
honetako lehiaketetan
ohikoadensistemaera-
biliz. Sari bakarra iza-
nen da, 400 eurokoa,
bainahutsikereutzide-
zakeepaimahaiak.Aza-
lean Berako Bestak
2015 testua agertu be-
harko da nahitaez eta
ez du bertzelako testu-
rikeramanen.Azalaber-
tikala izanenda,18x27
zentimetrokoa.

BERA

GIZARTEA � BERAKO OIHUA ETA PORTADA

Bestetako
programaren
azala eta mamia
hornitzeko lanen
lehiaketak irekiak

UTZITAKO ARGAZKIA

Abesbatzaren emanaldia larunbatean Kultur Etxean
Berako Abesbatzak emanaldia eskainiko du ekainaren 13an, larunbat arratsal-
deko 8:30etik aitzinera Kultur Etxean. Berako Abesbatzak, Fatima Gonzalezen
zuzendaritzapean gisa guztietako abestiak kantatuko ditu, euskaraz, gaztele-
raz, italieraz, galegoz… Kontzertu honetan hainbat berrikuntza aurkeztuko di-
tuzte, hala nola, taldekide berriak diren gizaseme eta emakumeak, baita arro-
pa berria ere. Azken igandeetako erlijio ospakizunetan, lehen jaunartzean, sen-
dotzan eta hilaren 7ko Bestaberri egunean kantatu du Abesbatzak eta igande-
an, Irunen eskainiko du bertze emanaldi bat.

TTIPI-TTAPA
Maiatzeko aste hondarrean urte

honetarako jarria duen erronkaren
erdia bete zuenManttalek. Hain zu-
zen, bere hamargarren urteurrene-
an 100 lasterketa ezberdinetan par-
te hartzeko asmoa dumendi laster-
keta taldeak. Lehenbiziko lasterke-
ta Juanra Pikabeak egin zuen otsai-
laren27an (JoseGonzalezCanoMe-
moriala Irunen) eta 50. Txus Unsio-
nek egin zuen, EH Mendi Erronkan
parte hartuz Leitzan.

Hain zuzen, Unsion bera da pro-
ba gehienetan atera dena bortz hi-

labete hauetan (17), Andoni Lasa-
gak 9 egin ditu, Xabi Garmendiak
eta IñakiLarrañagakzazpinaetaJo-
sema Huizik, Iban Zubietak eta
GwendalLarquékseina. EuskalHe-
rrian ez ezik, Malaga, Cadiz eta Ka-
taluniako lasterketetan ere atera di-
ra. Oraingoz 39 korrikalarik parte
hartu dute erronkan etamendiko 36
lasterketetan eta errepideko 14tan
atera dira. Nola ez, Manttaleko ko-
rrikalari gehien hartu duen lasterke-
ta Berako Mendi Maratoi Erdia izan
da, 16 gizaseme eta emakume bat
atera baitziren.

50 LASTERKETETAN PARTE HARTU DUTE GAURGERO TALDEKO KIDEEK

10x100 erronkaren erdia bete du Manttalek



Gazte
Asanbladaren
eta Irrisarri
Land-en
laguntzarekin

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkartea-

ren75.urteurrenekoeki-
taldien baitan, Herri
Olinpiadak antolatu di-
tuzte ekainaren 13tik
uztailaren 4ra bitarteko
larunbatetan, Gazte
Asanbladaren eta Irri-
sarri Land-en laguntza-
rekin. Taldebakoitzak6
eta 10 kide artean izan
beharko dute eta adin
guztietako jokalariei ire-
kia da. Ekainaren 7an
bukatu zen izenemate-
ko epea eta parte-
hartzaileek IrrisarriLand
parkerako sarrera iza-
nen dute opari.

Ekainaren13an tal-
dekako triatloi ttikiaegi-
nendute16:00etatikai-
tzinera konbentuan.

Ekainaren 20an,
saskibaloia eta ping-
pong i zanen du te
10:30eanhasitaplazan.

Ekainaren27an, fut-
bito eta pilota, 16:00e-
tan hasita ikastolan.

Uztailaren4an, Gin-
kana eg inen du te
11:30eanhasitaplazan.

Taldebakoitzakpro-
ba guztietan parte har-
tu beharko du eta de-
netan neska eta muti-

lek aritu beharko dute.
Proba guztien ondotik
poteo animatua izanen
da eta azkeneko egu-
nean herri bazkaria eta
sari banaketa ekitaldi-
ak antolatu dituzte.

Mendi irteera
Agiñara hildako
mendizaleen
omenez

Bertze aldetik, Beti
Gaztekmendi irteeraan-
tolatu duAgiñara, ekai-
naren 28an, hildako
mendizaleen omenez.

LESAKA

GIZARTEA � EKAINAREN 13TIK UZTAILAREN 4RA BITARTEKO LAU LARUNBATETAN

Taldekako Herri Olinpiadak
antolatu ditu Beti Gaztek

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Arte eta Artisau Azokako lanak ekainaren 21a arte ikusgai
Bihotzkada Kolektiboak antolatutako Arte eta Artisau Azokaren bigarren edi-
zioa arrakastatsua izan zen maiatzaren 23an. Hainbat ekitaldi egin ziren egun
horretan, baina oraindik ere Gure artea, gure artean erakusketako lanak (mar-
goak, eskulturak, argazkiak, industria eta mugimendua…) ikusgai daude Harri-
ondoko liburutegiaren eremuan eta komentuko elizan ekainaren 21a arte, or-
tzegunetaortziraletan18:00etatik20:00etara, larunbatetan12:00etatik14:00eta-
ra eta 18:00etatik 20:00etara eta igandetan 12:00etatik 14:00etara.
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Mikel Rodriguezen
liburuaren
bigarren zatia
Herriko kazetari eta
idazleakbere lehenele-
berriaren bigarren za-
tia eman du argitara.
Aratz, begiradaren a-
tzetik izan zen lehen
zatia eta orain, Aratz II
Izuaren dorrea dator.

Instrumentu eta
gitarra taldearen
kontzertua
MusikaEskolakogita-
rraeta instrumentu tal-
deakkontzertuaeskai-
niko du ekainaren 12-
an, ortziralean 17:30-
eanHarriondoaKultur
EtxekoTxokobikoare-
toan.

Zumarragako
Goiargi abesbatza
Zumarragako Goiargi
Abesbatzak emanal-
dia eskainiko du ekai-
naren21ean, igandea-
rekin, 12:30ean Ha-
rriondoa Kultur Etxe-
an.LesakakoAbesba-
tzakantolatudusaioa.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Bertzeurteetanbezalaaurtenere

besta polita prestatu du Euskara
Batzordeakekainaren23anSanJu-
an bezperarekin bat eginez eta eus-
kararen erabilera sustatzeko helbu-
ru nagusiarekin.

Egitarauaridagokionez,17:30ean
kalejiran joanen dira plazatik Ha-
rriondora. 18:00etan haurrentzako
ginkanaeginendutekomentukoze-

laian. 19:00etan kalejiran berriz ere
plazara itzuli ondoren, Euskararen
fruitu goxoak familia eta lagun arte-
ko jokoanaritzekoaukera izanendu-
te. 20:00etan hasiko da ekitaldi na-
gusia plazan, bertsolari, abeslari,
dantzari eta trikirilariekin. Ondoren
sua piztuko da. 21:00etan herri afa-
ria eginen da, norberak eramanda-
koarekineta21:30etikaitzineradan-
tzaldia.

EKAINAREN 23AN

San Juan bezperarako berriz ere hainbat
ekitaldi antolatu ditu Euskara Batzordeak
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Bertako
produktuak
egonen dira
salgai

Irune ELIZAGOIEN
Ekainaren 13tik ai-

tzinera, larunbat goize-
tan herriko ekoizleen
produktuakerostekoau-
kera izanen da plazan.
Saltzaileek herriko pro-
duktuak, Etxalarrenber-
tan ekoiztutakoak jarri-
ko dituzte salgai eta le-
ge eta gainerako arau-
diek agindutakoa bete
beharko dute. Besteak
beste, behi eta ardi es-
nea, eztia, barazkiak,
ogia... erosteko aukera
izanen da.

Haurraren eguna
Azken urteetan be-

zala, aurten ere Hau-
rrareneguna,bi egunez
ospatukoda;ekainaren
12 eta 14an.

Ekainaren 14an es-
kulanen erakusketa
ikusgai egonen da es-
kolan, ikasleekgidatua.
Igandegoizeanereera-
kusketazabalikegonen
da.

Ekainaren16an,Me-
za ondotik, Altxata kul-
tur elkarteak eta esko-
lakantolatuta, Ipuin to-
paketa eginen da fron-
toian, trikitilariek alai-
tua.

Eguerdiko 13:30ean
Guraso Elkartearen es-
kutikbazkaria izanenda
plazan.Txartelaksalgai

daude eta apuntatzeko
guraso elkarteko edo-
zein kideri errateanahi-
koada.Arratsaldean,3-
etatik 4:30era, Udala-
reneskutik,musikatres-
nak eraikitzeko tailerra
izanen da, material
birziklatuenbidez (2mo-
nitoreegonendirahaur-
rei laguntzeko eta era-
kusteko).

Igerilekuen irekiera
Julen Aranburu eta

Amaia Zelaieta izanen
dira igerilekuko langile-
ak.Denboraldiaekaina-
ren 19an hasiko da eta
igerilekua abuztuaren
23raarteegonendaza-
balik.

Udalak kontratatu
dituen langileak

Udalak langabezian
dauden bi langile kon-
tratatu ditu: Unai Inda-
bere (ekainaren 1etik
abuztuaren 15era arte)
eta Jon Santesteban
(uztailaren 16tik urria-
ren31raarte) aritukodi-
ra herriko lanetan.

Oihan enkantea
Altxata eta Ezkutu

inguruko oihan apro-
betxamenduen enkan-
teamartxan dugu. Pro-
posamenak aurkezten
ahaldiraekainaren17ko
eguerdiko 12:00ak ar-
te. Baldintza pleguak
udalbulegoetanetaNa-
farroako Kontratazio
Atarian egonen dira in-
teresatuen eskura.

GIZARTEA � EKAINAREN 13AN HASITA

Herri merkatua
izanen da
larunbatero
plazan

ETXALAR

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA

Landagain eskolakoak kanpaldietan
Aurtengo ikasturte bukaera gertu dago eta sasoi honetan ohikoa denez, Lan-
dagain eskolako ikasleak kanpaldiak egiten ari dira. 2.ziklokoak maiatzaren
11,12 eta 13an Orion egon ziren. 3.ziklokoak berriz, maiatzaren 25, 26 eta 27an
Zuhatzan Arantza, Igantzi eta Lesakako ikasleekin batera. 2.mailakoak ere egin
dute kanpaldia. Hauek maiatzaren 26 eta 27an Beiren egon ziren. Azkeneko-
ak 4 eta 5 urtekoak eta 1.go mailakoak izan dira; hauek ekainaren 8 eta 9an
Pasai Donibaneko Piraten Etxera egin zuten ateraldia.

ARGAZKIA: INIGO ETXARTE

Lehen jaunartzea
Maiatzaren 31n, Lander Lasaga, Alazne eta Naroa Irigoien, Unax eta Luken
Etxarte eta Ekiñe Arozenak Lehen Jaunartzea egin zuten.

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Getariko Trikitilari gazteen XVI.trikitixa txapelketa
Maiatzaren 30ean ospatu zen Getariko XVI. Trikitixa txapelketa eta Ainhoa Te-
lletxeak trikitixarekin eta Martxel Larrazak panderoarekin, bikotea osatuz, par-
te hartu zuten. Lehenengo aldia zen Gipuzkoaldera txapelketetara ateratzen
zirena eta lehen hiru postuetan sailkatzerik izan ez bazuten ere lan bikaina egin
zuten trikitixa, fandangoa eta pot-pourria jota.



Batzarraren
ondotik,
bazkaria izanen
da Ekaitza
Elkartean

Nerea ALTZURI
Legegintzaldi berria

hastera doa. Larunbat
honetan, hainbat herri-
tan bezalaxe, udal be-
rriaren kargu hartzea
eginen da. 11:00etan
udal plenoa izanen da
etaegunalkateadeneta
hurrengo lau urteetan
zinegotzia izanen den
Ander Almandozek al-
katearen makila pasa-
ko dio Juan Migel Al-
mandoz Mitxelenari.
Gainerako zinegotziak
edo udal ordezkari be-
rriak hauek dira: Men-
txu Peña Lizarazu, An-
der Almandoz Indako-
etxea, Igor Ugalde Sa-
lazar,JoseJabierMitxe-
lena Ordoki, Juan Mari
Gonzalez Burgete eta
EnekoSarriasZoko.Udal
batzarra egin eta gero,
poteoa eginen da. On-
dotik bazkaria antolatu
dute Ekaitza Elkartean.

Legegintzaldiko
azken berriak

Etxez-etxe banatu-
takomaiatzekoudal in-
formazioa, balantzea
egin,eskerrakemaneta
agurtzekobaliatuzuten.
•Legealdikoobranagu-
siak eta diru kontuak
Azken urteetan diru la-
guntzenmurrizketahan-

dia izan denez, egoera
zaila izan dela aipatzen
dabertan.Halaere,uda-
laren zorra 110.000 eu-
roan jaustea lortu da.
Duela lau urte 475.000
euroko zorra zen eta
egunberriz,365.000eu-
rokoa da. Zenbait lan
garrantzitsu ere egin di-
ra: Herriko argiteria al-
datu; eskolan pellet gal-
dara jarri, leihoak aldatu
eta gela berri bat egin;
eta ur kontagailuak pa-
ratu. Bertzalde, kontri-
buzioak ez dira 2012az
geroztik igo.
• Aparkatzea
Behin eta berriz oharta-
razida legealdihonetan
nonahi ezin dela apar-
katu, trafikoarenmotel-
tzeaetaoztopoakekar-
tzen dituelako horrek.
Kasurik ez dela egiten
ikusi da eta kontu hau
foruzaingoaren eskue-
tan geldituko da. Beha-
rrezkoabada, isunakere
paratuko dituzte.
•Zakurkakaketaahun-
tzak
Herriagarbiedukitzeko,
zakurrenjabeeizakurrak
kontrolatzeko eskaera
egin da eta era berean,
ahuntzak mendian libre
uzteadebekatuadagoe-
la ere oroitarazi.
• Obra hondakinak
Istrigan, Imizartako e-
rrekan eta San Jose on-
dokoBordalarrekobide-
gurutzean obra honda-
kinak agertu dira. Zabor
horiek horrelako lekue-
tan botatzea debekatua
dagoela eta zabor hau-
en bilketa horretarako

baimenduak daudenen
bitartez egin behar dela
ohartarazi dute.
• Udal langile berria
Tartehonetanaipatuizan
dugun bezala, Imanol
Lukanbio herriko langi-
lea lanean ari da iraila
akabaila arte. Kontrata-
ziohonetarakoNafarro-
ako Gobernuak %50e-
ko laguntza ematen du.
Uda ondotik, Gizarte
Mankomunitatearen la-
guntzaren zain gelditu-
ko da udala langile be-
rria kontratatzeko.

• Zaborrontziak
Ingurumenarekiko kon-
tzientziaetabirziklapena
aintzathartuz,zaborron-
tziarruntakkenduetagai-
ka biltzekoak paratu di-
ra. Zaborrak bereizteko
lan horretan segitzeko
deia egin du udalak.
• Espainiako bandera
UdaletxekobalkoianEs-
painiakobanderapara-
tzerabehartuzuenesta-
tuko lege batek. Horre-
kin ezdela identifikatua
sentitzen oroitarazten
du berriz ere udalak.

GIZARTEA � EKAINAREN 13AN

Udal ordezkari
berriek kargua
hartuko dute
larunbatean
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ARANTZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Goizuetara ateraldia
Joan den maiatzaren 23an, Ekaitza Elkarteak Goizuetara antolaturiko ateraldia
egin zen. Herritar talde bat oinez joan zen eta bertan bazkaldu zuten.

ARGAZKIA: JOSE RAMON AMOROS

Hiru bildots umatu ditu Elbiztegiko ardiak
Azkilarrea auzoko Elbiztegi baserriko Paskual Oskozen artaldea haunditu da.
Joan den maiatzaren 29an ardi batek hiru ume izan zituen, bi urruxa eta aha-
rikoa. Argazki eder hau hartu dugu.



Abenduko
kultur egunen
baitan
antolatuko
dute

TTIPI-TTAPA
Herrian ez da udal

hauteskundetarako inor
aurkeztu.Ondorioz,ora-
ingo udalkideek 6 hila-
betez udalean jarraitu-
ko dute, jarduneko la-
nean. Epe hau bukatu-
ta, berriz hauteskunde-
ak deituko dituzte. Ea
norbait ordurako ani-
matzen den eta ez du-
gun herria edozeinen
eskuetan uzten. Ez ba-
da inor aurkezten, Na-
farroakoGobernutikKu-
deatzaile Taldea izen-
datuko dute eta.

Herritarrak anima-
tzeko Igantziko esko-
lan hauteskundeak an-
tolatu dituzte maiatza-
ren29anetabertakoal-

kateaaukeratudute.Es-
kolatik igorritako ida-
tziaren arabera, hiru
hautagaiaurkeztuziren:
Oier Sein, Ninbe Ur-
txegi eta Joritz Eugi.
Emaitzakhauek izanzi-
ren: IEP (Igantziko es-
kolako partidoa) lehe-
nengogeldituda,30bo-
torekin, % 54,5a ; IPP
(Ikasleen partido politi-
koa) bigarren, 15 boto-
rekin % 27,3a eta EPP
(Eskolako partido poli-
tikoa)hirugarren ,10bo-
torekin % 18,2a.

Abstentzioa%8,33-
koa izan zen eta parte
hartzea %91,67koa.

Irabazleekaginduzu-
tena bete egin behar-
ko dute orain, hau da,
«errekreotan jostailuak
eskolara eraman, ekai-
nean errekreotan piszi-
nara joatea eta astele-
henetan ikasleok nahi
dugun k l ase ba t
ematea». Lortuko ote
dute?

Uztailean irekiko
dute berriz La Villa

Bertzaldetik herrian
aldaketa bat heldu da;
Herriko Etxea, La Villa
ostatua,ekainaren14an
itxiko dute, errentan
hartzen duten maizte-
rrak aldatzen direlako.
Berriek berriz ere uztai-
lean irekitzeko asmoa
azaldu dute.

Igerilekua
larunbatean irekia

Bitartean igerilekuak
irekiko dira, ekainaren
13anhainzuzenere,eta

dagoeneko bonoak
hartzekoepea irekitada.
Hurrengo alean infor-
mazio gehiago
emanen dugu.
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IGANTZI

GIZARTEA � MAIATZAREN 29AN

Herriko Etxerako
ez baina eskolan
hauteskundeak
egin dituzte

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eskolako hauteskundeetara aurkeztu zen taldeetako bat goitian eta beheitian, ikasleak
bozkatzen, maiatzaren 29an.

Ba al zenekien
Eskolako jangelako sukaldean 26 urtez lane-
an aritu den Maria Jesus Telletxea ekainaren
12an jubilatuko dela. Korpus Txoperenak be-
teko du lana heldu den ikasturtetik aitzinera.

?
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Zortzi gazta
aurkeztu
zituzten

Maider PETRIRENA
Zazpigarren urtez

egindaherrikogazta le-
hiaketaAsteburuKultu-
ralaren baitan. Aurten-
goan8gaztakpartehar-
tudute lehiaketan.Mai-
la haundia izan dela ai-
patudiguteepaimahai-
kide lanean urtero ari-
tzendirenArkaitzVicen-
teadituak (Lizungaztan-
degikoa) eta Rakel Ur-
txegi eta Mañoli Agirre
laguntzaileek. Irabazlea,
iaz bezalaSantiagoEs-
pelosin izanda (Xibola),
bigarren Justa Ibarra
(Primenekoborda) eta
hirugarrenMiguelAnzi-
zar eta Koro Elizondo.

Zare eder baten
zozketaereeginzeneta
saria Leonor Latasari
suertatu zaio.

Ez zen hau izan as-
teburuko hitzordu ba-
karra. Ortziralean hau-
rrendakoekitaldiak izan
ziren, irriterapia saioa
ere jendetsua izan zen,
30 bat lagunek prime-
ran pasatu zuten, eta
ondotik afari autoges-
tionatuaneregiroapar-
ta izan zuten.

Larunbateko mendi
ibilaldira ere bizikletaz
eta oinez kuadrilla bat

animatu zen. Zumale-
kuko bordan gosaldu
ondotik itzuli ziren he-
rrira.Haurrentzatekital-
diak ere izan ziren eta
eguerdiangazteekAriz-
tigainkanpineanbazka-
ri legea egin zuten..

Igandea, Asteburu
Kulturala borobiltzeko
egun ederra izan zen.
33artisauen lanekinbe-
teta zegoen frontoia.
Herriko haurrak, herri-
ko talogileak, eskula-
nak,SunbillakoGuraso
Elkartea,BeñatetaJon,
etab. denetik bazen
ikusteko. Eguraldiak
goiz partean sobera la-
gunduezzuenez, herri-
kohaurdantzarienema-
naldia frontoianeginbe-
har izan zuten eta bika-
in dantzatu zuten nes-
ka mutiko ttikienek eta
gaztetxoek. Ondotik
Mendaur trikitixa eta
pandero eskolak ere
emanaldia eskaini zu-
en. Hasiera frontoian
eman zuten. Ondoren
Itturburu ostatura kale-
jiran joan ziren eta han
ere kanta batzuk jo zi-
tuzten. Berriz ere fron-
toiko plaza ttikira buel-
tatuziren.Euriahasi eta
azkeneko saioa frontoi
barrenean egin behar
izan zuten. Halere, de-
na ederki bete
zenetaegunbi-
kaina izan zen.

OSPAKIZUNAK � ASTEBURU KULTURALEAN

Aurten ere
Xibolako gaztak
irabazi du
lehiaketa

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Malerrekako Eguneko zenbait sari herrira
Ekainaren 30ean ospatu zen Elgorriagan IV. Malerrekako Eguna. Herriko dan-
tzarien emanaldiaz gain, aipatzekoa da herriko bikoteak, Agurtzane Zubietak
eta Maria Sarrateak, irabazi zuela mus txapelketa. Mankomunitateko Euskara
Zerbitzuak antolatutako Malerrekako leihotik begira argazki eta kontakizun le-
hiaketan ere sariak lortu zituzten herriko neska-mutikoek. 1. eta 2. mailan, ira-
bazlea Uxue Armendariz (Lagunen txokoa) eta bigarrena Uxue Ibarra (Ur jau-
zia, txoko berezia). 3. eta 4. mailan, bigarren saria Markel Agestarentzat (Uku-
lu) izan zen eta 5. eta 6. mailan irabazlea Iradi Arretxea (Ixkanda).

Ba al zenekien
Caja Ruralek antolatzen duen BTT Irekian
maiatzaren 31n Jaurrietan Eneko Herrera
zazpigarren izan zen eta Koldo berriz biga-
rren. Ekainaren 14an dute hurrengo karrera.

?
Udal igerilekurakobonoaksalgaidau-
de.6-12urtekoek,hiruhilabetekoa23
euro, hilabetekoa16,50euroetaegu-
nerokoa 3,50 euro. 12-18 urtekoek
hiruhilabetekoa, 29,50 euro, hilabe-

tekoa 23,50 euro eta egunerokoa 4
euro. 18 urtetik goitikoek, hiruhilabe-
tekoa 42 euro, hilabetekoa 29 euro
eta egunerokoa 5 euro. 6 urte arte-
koek doan dute (heldu batekin beti).

UDAKO DENBORALDIA

Igerilekurako bonoak salgai daude Udaletxean

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA, GARIKOITZ LARRABURU ETA GORETI ANZIZAR
Asteburu kulturalean, gazta lehiaketako sariak banatzen, dantzariak eta musikariak,
zarearen irabazlea, oinez eta bizikletaz egindako mendi ibilaldia eta irriterapia saioa.
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Larunbateko
ekitaldiak herri
afariarekin
borobilduko
dituzte

Marga ERDOZAIN
Erreka Kirol Elkarte-

ak ekaineko bi hitzordu
garrantzitsuantolatudi-
tu: taldearen eguna eta
herri krosa. Bi astebu-
ruhauekinelkarteakha-
gitzemankorra izanden
urteaborobildunahi izan
du; NafarroakoKirolEl-
karte hoberenaren sa-
ria jasobaituGobernua-
ren eskutik, baita esku-
baloiharrobihoberena-
rena ere.

Elkarteareneguneko
ospakizunak ekainaren
12an (ortzirala) hasiko
dira. 20:00etan Mendi-
diapositibak Roberto
Ordaxen eskutik Leku
Eder Zineman: Anna-
pu rnako t r ekk i na .
22:00etan Santa Luzia
Plazan Mus Txapelke-
ta.

Larunbatean berriz
programa hagitz zaba-
laprestatudute:09:30e-
tik aitzinera kiroldegian
eskubaloia: Errekako
harrobiko jokalariak.
12:00etanErrekakoJu-
do Eskolako erakustal-
dia.Arratsaldeanberriz,
16:00etan: Neska se-
niorrak vs kadete muti-
lak: urte osoan Txomin
Mindegiarekinentrena-
tzenaritudenneska tal-
deakantxaratukodaka-
deteen aurka aritzeko.
17:15ean: Beteranoak
Errekaren jokalari his-
torikoen aurka. (Atse-
denaldian aurre-alebi-
nak). 18:15ean:Erreka-

izarren taldea (Asoba-
leko jokalariez osatua).
AtsedenadianErrekako
Dantzarienerakustaldia
izanen da. Ondotik
zozketak. 21:00etan
HerriAfariaSantaLuzia
Plazan (txartelak erosi
Titi Ostatuan ekainaren
11 baino lehen). Erreka
sortu zenetik orain ar-
teko ibilbidearenproiek-
zioaeskainikodute,bil-
dudituztenargazkiekin.

XXXVII. HERRI KROSA
Ohitura den bezala,

San Pedro besten au-
rreko igandeanospatu-
ko da aurtengo herri
krossa, klasikoa bihur-
tu dena Bidasoaldean
eta azken urte hauetan
partehartzebikaina lor-
tu duena, 200 korrika-
la r i ba ino geh iago
bilduz.

Izen-emateaegune-
an bertan egin daiteke
edo www.herrikrossa.
comweborriarenbidez
edo Elkartearen Blog-
aren bidez: www.erre-
ka.org. 5 euro ordaindu
beharko dute jubenilek
etahortikaitzinerakoka-
tegoriek. Gazteagoen-

tzat debalde izanen da.
Aurre-benjaminak,ben-
jaminak,alebinaketa in-
fantilak 10:30etik aitzi-
neraaterakodira.Jube-
nilak, seniorrak eta be-
teranoak,aldiz,11:30e-
an.

Distantziei dagokie-
nez honako hauek iza-
nen dira: maila berezia:
75 m.; aurre-benjami-
nak: 420 m; benjami-
nak: 420m; alebin nes-
kak: 800 m; alebin mu-
tilak: 1.180 m; infantil
neskak: 1.180m; infan-
til mutilak: 1.560m; ka-
dete neskak: 1.825 m;
kadete mutilak: 3.650
m.Hortikaitzinekones-
kek 3.650 m. eta muti-
lek 7.300 m.

Partehartzaileek
ikusleen txaloez gain,
sariak ere eskuratuko
dituzte.Txikienekopari-
txo bana jasoko dute
eta gizon eta emaku-
meen sailkapen oroko-
rrean,berriz,honakosa-
riak izanen dira: ira-
bazleak 150euro;biga-
rrenak 90 euro; hiruga-
rrenak 60 euro ; lauga-
rrenak 45 euro eta bos-
garrenak 30 euro.

Udal berriaren
osaketa
larunbatean

Hauteskundeen eta
gero ondorengo lau ur-
tetarako udala osatuko
daekainaren13an. Xan-
ti Uterga alkateak agin-
temakilahartukodueta
EHBildukobertzebortz
zinegotzirekin lan taldea
osatuko du: Marga Er-
dozain, Leire Ortueste,
Peio Grazenea, Nerea
Telletxea eta Ion Etxe-
kolonea. Gainerako ki-
deak PSNko zinego-
tzieak izanendira:Alfre-
doZugarramurdi,Rakel
ElorzaetaKotetoJuani-
korena. Behin kargua
hartutahilabetebat iza-
nen du udal berriak be-
re jarduera eta funtzio-
namendua egituratze-
ko.

Udako ludoteka
Ekainaren 22tik irai-

laren 4ra bitarte udako
ludoteka zerb i tzua
martxan egonen da.
Goizeko 9etatik 2etara
3 urtetik 12 urte bitar-
tekoumeendakozuzen-
dutako zerbitzua anto-

latuduUdalak.Prezioa-
ridagokionezaipatube-
har da uda osokoa 150
eurokoadela, (hilabete-
kabehar izanezgero80
euro hilabete osoa edo
40euroerdia).Horretaz
gain, familia bereko bi-
garren haurrarengatik
%25eko deskontua
ezarriko da eta hiruga-
rrenagatik%50ekoa. In-
teresatuek heldu den
ekainaren 19abaino le-
hen izena eman behar
dute bertako bulegoe-
tan.

OSPAKIZUNAK � ASTEBURU HONETAN ETA EKAINAREN 21EAN EGINEN DITUZTE

Errekaren Eguna eta herri krosa
denboraldiaren urrezko bukaera

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskubaloi eskola onenaren saria ere jaso du aurten Errekak, Federazioaren eskutik.

Bere lehen
nobela argitara

Ehiztariaren isilaldia li-
buruaaurkeztudu Lu-
is Gardek. Poesiatik
eleberrigintzara jauzi
eginez Ezkabako go-
torlekuko ihesaldiaoi-
narri hartuta, orduko
eta gaurko gogoetak
uztartudituGardek.Bi
eleberri bakar batean
bilduditu, bi istorio jo-
si baititu orduko zein
gaur egungo oroime-
narenetagogoetenbi-
dez azaltzeko 1938ko
gertakari haiek. Oroi-
menhistorikoarenha-
ritik abiatu bada ere,
gaur egungo gogoe-
tatik heldu nahi izan
dieordukoei.Oroimen
historikoaoroimenko-
lektibo zein pertsonal
bilakatzenda.Poemak
eta gogoetak tarteka-
tuz,collage itxurahar-
tuz lan “hibridoa” bu-
rutu du Gardek bere
zortzigarren lanean.
Ibilbide emankorra.

Pertsonaia
Luis GARDE
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Ekainaren 16ra
arte aurkez
daitezke lanak

Arkaitz MINDEGIA
Bestetan erabiliko

den kartela aukeratze-
ko lehiaketaantolatudu
udalak. 16 urtetik goiti-
ko edozeinek hartu de-
zake parte eta ekaina-
ren16a izanenda lanak
aurkeztekohondaregu-
na(udala@ituren.es). Ira-
bazleak100euro iraba-
ziko ditu.

Kartela egiteko gaia
eta teknika irekiak iza-
nen dira eta lan orijina-
la behar du izan. Lanak
A3 tamainan inprimatu-
ko dira (29’7 x 42cm.)
eta formatu digitalean
aurkeztubehardira,240
ppp guttieneko erreso-
luzioaz. Leloari dago-
kionez, IturengoBestak

2015 Uztailak 17-20
agertu beharko du eta
geroprogramazehatza
itxekitzeko tokiakontu-
an izan beharko du egi-
leak.Programahoribe-
randuago emango zaio
irabazleari.

Lan guztiak jaso on-
dorenerakusketapubli-
koa eginen da eta he-
rritarrek erabakiko du-
te zein izanen den kar-
tel irabazlea. Edozein
zalantzaren aurrean,
udalak izanen luke
azken erabakia hartze-
ko eskubidea.

Ikasturte bukaera
EkaineansarturikPu-

lunpa eskolakoak goi-
zez bakarrik ari dira eta
azken eguneko besta
antolatzenaridira,ekai-
naren 19rako.

10:00etanhaur joku-
akplazan izanendituzte

etaeuriaeginenbalu tai-
lerrak,eskulanak…On-
doren berriki grabatu
duten Lipdub ikusiko
dute. 4., 5. eta 6. mai-
l ako ikas leek ber -
tsolaritzan landutako
ipuinak kantatu eta an-
tzeztukodituzte.12etan
guraso eta irakasleen
artekoherrikirolak.Egu-
erdian bazkaria (heldu-
ak izenaemanbehardu-
te, 15 euro). Arratsalde
partean Guraso Elkar-
teakantolaturikozirkoa,
puzgarriak ,musika .....

Besta honen ondo-
tik 6. mailako ikasleek

agur erranen diote es-
kolari institutura joate-
ko eta besteak irailean
itzulikodiraudakoopo-
rretan goxatu ondotik.

Malerrekako
Egunaren lekukoa

Aurtizeta Iturengo jo-
aldunak, dantzariak,
musikariak eta hainbat
herritarrek parte hartu
zuten Elgorriagan os-
patu zuten Malerreka-
koEgunean.Orain,hel-
du den urtekoa ailega-
tzeko gogoz, Iturenek
jaso baitu antolaketa-
ren lekukoa.

Udako Langileak
HerrikoEtxeakudakobi
langile kontratatu ditu
hiru hilabeterako. Aur-
tengoan IkerBerregieta
Josu Azpiroz ariko dira
herriarentzat lanean.

Iparretarrak
dokumentala

Ekainaren 12an, or-
tzirala, 20:30ean Uda-
letxekosabaian IK (Ipa-
rretarrak)dokumentala-
ren aurkezpena eginen
da eta gero hitzaldia Fi-
lipeBidartetaPanpiSa-
int Marieren eskutik.

GIZARTEA � EHUN EUROKO SARIA IRABAZLEAK

Bestetako
kartela
aukeratzeko
lehiaketa deitu
du Udalak

ITUREN

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Eguraldia lagun izan zen Trinitate Egunean
Eguraldia lagun izan zen Mendaurko egunean. Ederki nabaritu zen gainera, bai
ermitan, baita eguerdi aldera enbalseetan ere. Jende aunitz hurbildu zen urte-
roko zita polit honetara , goitiraino igoz meza entzun, ermitari bueltak eman…
Bazkariak antolatuak zituzten enbalseetan bai aurtiztarrek baita iturendarrek
ere, giroa berotzeko gero herrian baitzegoen besta.
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Hamargarren
urtea bete
dutenez festa
berezia egin
nahi dute

Fermin ETXEKOLONEA
Hamargarren urteu-

rrena beteko du Uritza-
ko festak eta data sei-
nalatua bihurtu da da-
goeneko. Larunbateko
bazkarian bertsolariak
izanen dira (Alazne
Untxalo eta Egoitz Go-
rosterrazu),baita joaldu-
nak ere. Beste sorpre-
sarenbatereakasopres-
tatuko dute auzokoek.
Goizetik idorpeapresta-
tzen dute eta horren
aitzakiangosariaereegi-
ten dute.

Herri langileak
Herri langileak hartu

dituHerrikoEtxeakudan
lanean aritzeko, Do-
neztebekoEnpleguBu-
legoaren bidez. Herri
lanetan Beñat Etxeko-
lonea ariko da eta erro-
tan, udan, Juan Mari
Grazenea eratsunda-
rra.

Haurrentzako
mitologia paperean

3-7urteko txikienga-
na euskal mitologiaren
aberastasuna hurbildu
nahi izan dute Izaskun
Zubialde idazle zubie-
tarrak, Bakarne Atxu-
karro idazle irundarrak
eta Asun Egurza ilus-
tratzailebarañaindarrak
Euskal mitologia. Hau-

rrentzako ipuinakbildu-
ma liburuarekin. Orain
artean liburuadigital for-
matuan zegoen baka-
rrik, baina gaurgero li-
burudendetan eskura
daiteke paperezko edi-
zioa. Eskualdeko libu-
rudenda guztietara ai-
legatuda liburuaetana-
hi izanez gero enkarga-
tu ere egin daiteke.
19,90eurotandagosal-
gai.

ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 13AN

Uritzako festa
ospatuko dute
larunbatean

UTZITAKO ARGAZKIA

Malerrekako Egunean herritarren partehartze handia
Herritarrek parte hartu zuten Elgorriagan ospatutakoMalerrekakoEgunean: as-
ki goxoa atera zen paella egiten, joaldunak, artisauak, dantzariak, aizkolariak,
Muxikoak, mus txapelketan, Mendi Abesbatzan ere bakarren batzuk… Egun
polita izan zen. Eskerrak elgorriagarrei egindako lanarengatik eta eskainitako
harrerarengatik. Heldu den urtean Iturenen berriz.
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Herriko sei
lagun eta
elkarte omendu
zituzten

Mattin LARRALDE
Giro ederrean joan

zen maiatzaren 30ean
ElgorriaganMalerreka-
ko laugarrenEguna.Zu-
bieta, Eratsun eta Do-
nezteberen txandahar-
tu zuen bailarako herri
ttikienak.

OMENALDIAK
Harreraekitaldian,El-

gorriagakobizilaguneta
elkarte seinalatuak
omen zituzten. Honela,
ManoloGanboa txirrin-
dulariak, Hilarion jate-
txeko Karmentxu Ola-
zarrek, Fernando Mar-
tin arotzak, Bittori Iba-
rrak (herriko abesba-
tzaren izenean), Zorro-
llo Elkarteko Josu Iru-
rietak eta PedroGraze-
nea Etxaide Elgorriaga
erremontelari izandako-
ak antolatzaileen zapia
eta dantzar ien au-
rreskua jaso zuten.

Musika Eskolako
musikariakharat-hona-
tean ibili ziren eta goiz
osoan artisauak eta ta-
logileak lanean aritu zi-

ren. Horien artean, kul-
turak ere izan zuen be-
re lekua eta Mankomu-
nitateak argitaratu du-
enahozkoondarearibu-
ruzkoDVDa, euskalmi-
tologiari buruzko hau-
rrendako liburua edo
Dani Martiarena lega-
sarrarenetaAna Ibañe-
zen Hankaz gora du
amak mundua liburua
erosteko modua izan
zen.Sunbilla,Donezte-
beeta Iturengodantza-
riek eta Mendi abesba-
tzak emanaldia eskaini
zuten frontoian eta Do-
namarikoburu-handiak
ere ibili zirenumeengo-
zamen eta larridurara-
ko.Joaldunekere,nos-
ki, beraien joare doinu-
ak hedatu zituzten.

LEIHOTIK BEGIRA
Malerreka Leihotik

Begira lehiaketako la-
nen irakurketa eta sari
banaketa ere egin zen.
214 lanaurkeztudituzte
aurtengoan. Lehen
Hezkuntzako 1-2 mai-
letan, lehen bi sariak
Sunbillara joan dira,
UxueArmendarizek lor-
tu du lehenengoa eta
Uxue Ibarrakbigarrena.
3-4 mailan, lehen saria
Doneztebeko Ekaitz
San Martinek eskuratu

du eta bigarrena Sun-
billakoMarkelAgestak.
5-6 mailan, lehen saria
Sunbillako IradiArretxe-
ak eta bigarrena Do-
neztebeko Joseba Te-
l letxeak lortu dute.
DBHn, lehen saria Eu-
nate Ibarrolak eta biga-
rrena Enaitz Iriartek es-
kuratu dituzte, biak
Mendaur ikastetxeko-
ak.

Paella jatearen baz-
kalondoan Muxikoak
dantzatu zituzten eta
Malerrekako Mus Txa-
pelketaren finala jokatu

zutenHerrikoostatuan.
Aurten SunbillakoAgur-
tzane Zubieta eta Ma-
riaSarratea suertatu zi-
ren txapeldun, finalean
Elgorriagako bikoteari
(Josu Irurieta eta Alva-
roPerezdeArriluze) ira-
bazita.

Umeendako jokoak
eta txokolatada, aizko-
ra apustua eta herri ki-
rolak ere izan ziren,
zozketaetamustxapel-
ketaren sari banaketari
ekin aitzinetik. Zozke-
tako zenbaki saridunak
hauek dira: 711 (Male-

rrekako produktuekin
osatutako saski bat),
704 (Malerrekako pro-
duktuekin osatutako
saskibat) eta1.883 (as-
teburubatSanVirilaka-
teko hotel batean). Hau
idazterakoan, oraindik
ez dira saridunak azal-
du.

Ondotik, ekitaldiofi-
zialari bukaera emate-
ko, Iturengo herriari le-
kukoapasatzekoekital-
dia egin zuten. Hilario-
neko afariarekin eta
dantzaldiarekinborobil-
du zituzten ekitaldiak.

ELGORRIAGA

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 30EAN

Giro ederrean
joan zen
Malerrekako
laugarren Eguna

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Omendutakoek zapiak jartzen eta dantzarien saioa jendez gainezka zegoen pilotalekuan.



Larrialdiko diru-
poltsa
hornitzeko
erabiliko da
dirulaguntza

TTIPI-TTAPA
La Caixaren Gizarte

Ekintzak 7.000 euroko
dirulaguntza eman dio
Malerrekako Gizarte
Zerbitzuen Mankomu-
nitateari, baliabide na-
hikorik ezduten familiei
laguntzeko larrialdiko
poltsa hornitzeko.

Jasone Zelaieta, La
Caixako Ipar zonalde-
ko Negozio Arloko ar-
duradunakemandio la-
guntza Jon Etxague,
MalerrekakoMankomu-
nitateko idazkariari.Eki-
taldian izan dira Ana

Juanenea, Doneztebe-
ko CaixaBankeko zu-
zendariaetaBegoñaAl-
berro eta Edurne Anzi-
zar, Mankomunitateko
Gizarte Zerbitzuetako
langileak.

MalerrekakoManko-
munitateak, baliabide

ekonomikorik ez duten
familien oinarrizko be-
harrakasetzerabidera-
tuko du diru hori.

Bertzeakbertze,Na-
farroako Elikagai Ban-
kuaren janari-banake-
takosatzekoelikagaiak
erosi, energia-pobrezia

ekiditeko laguntzak
eman familiei, familia
hauetako haurrei esko-
la-materiala erosi eta,
azkenik, adinekoei eta
eriei etxeko arreta zer-
bitzurakomaterial orto-
protesikoaerosinahidu-
te.
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GIZARTEA � LA CAIXAREN GIZARTE EKINTZAK GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEARI

Baliabiderik gabeko familiendako
7.000 euroko laguntza eman dio

56 bizilagunen
testigantzak
biltzen ditu
DVDak, 2006-
2008an eginak

M. ERDOZAIN
Maiatzaren28anDo-

neztebeko zinema be-
te zen Malerreka. Mal-
dan goiti eta beheitiko
kontuak. Erreka bazte-
rrekokantuakdokumen-
tala ikusteko. Iratxe
Eizagirrek aurkezpena

eginzuen,Mankomuni-
tateko lehendakaria (Al-
bertoSanMiguel), Mai-
te Lakar (bildumaren
egilea)eta Labritenpre-
sako Gaizka Arangure-
ni hitza emanez. Man-
komunitateko egoitzan
10 euroren truke esku-
ratzen ahal da DVDa.

MalerrekakoManko-
munitateko Euskara
ZerbitzuakEuskokultur
Fundazioarekinelkarla-
nean, ahozko ondarea
biltzeko lana osatu zu-
en.Maite Lakarrek egin

zuenbilketa lana,2006-
2008 epealdian. Guzti-
ra 56 herritar bideoan
grabatu ziren, 140 ordu
inguru. Dokumentala
grabaziohorien laginbat
da. Bere testigantzak
emanzituzten56gizon-
emakumehoriezgaine-
ra, beste horrenbeste
lagunekpartehartudu-
te grabazioetan, doku-
mentalaren ideiaetagi-
doia lantzen edota ho-
rretarakobehar izanden
materiala utziz. Doku-
mental honen bitartez

Malerreka,Bertizarana,
Basaburu Txikia eta
Sunbillako sehaskan
sartu eta bertako kon-
tu eta kantuekin amets
egitera gonbidatu nahi
ditugu ikusleak. XX.
mendean bertako ohi-
turak, lanbideak, sines-
menak eta bizimodua
nolakoak ziren konta-
tzen da. Lan honetako
benetakoprotagonistak
dira, haien solasek ku-
lunkatukogaituztemal-
daz malda eta errekaz
erreka.

GIZARTEA � MAIATZAREN 28AN EGIN ZUTEN AURKEZPENA DONEZTEBEKO ZINEMAN

Ahozko ondarea biltzen duen
dokumentala karrikaratu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Ezker-eskuin, Begoña Alberro, Edurne Anzizar, Jasone Zelaieta, Jon Etxague eta Ana
Juanenea, dirulaguntza ematerakoan.

ELKARTASUNA

Saharako
neska-mutikoei
asteburu batez
aterpe emateko
deialdia

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoako

Saharar herriaren al-
dekoelkartasuntalde-
ak, SAHARAZTANek,
Udaleku Bakelekua
Araba 2.015 proiek-
tuaren arduradunekin
batera Asteburu pa-
kean 2015 proiektua
abian jarri du. Uztaila-
ren 31 eta abuztuaren
1 eta 2ko asteburuan
20 hau r saha ra r
Baztan-Bidasoaldera
etorrikodira egunho-
riek gure artean pa-
satzera.

Haur saharar hau-
ek Argeliako Tindufe-
ko Saharar Errefuxia-
tuKanpamenduetatik
etorriakdira eta uda-
ko bi hilabeteak Ara-
bako Kuartango he-
rrian dagoen aterpe-
txe batean daude
Oporrak bakean proi-
ektuari esker.

Oporhauetan egin
nahiduten irteeretako
batgauzatzekoetagu-
rezonalderaetorri ahal
izatekoharreman pro-
posamena luzatu die-
te Saharaztangoei.

Horregatik, Saha-
raztan elkarteak jen-
dea behar du, famili-
akbeharditu, astebu-
rubatez (Uztailaren31
eta abuztuaren 1 eta
2an) haur sahararren
bat etxean hartu ahal
izateko, «hauek baiti-
ra bere herriaren, Sa-
hararherriaren, bene-
tazkoenbaxadoreak».

Apuntatzeko 646
431435telefonoradei-
tu behar da, arratsal-
deko3etatikaitzinera,
ekainaren 20a baino
lehen.



Patata tortilla
lehiaketako
irabazleak 100
euroko saria
jasoko du

TTIPI-TTAPA
Egi tarau bika ina

prestatu duteSan Juan
festetarako.

OSTIRALA, EKAINAK 19
• 20:00etan ohiko Zo-
pakHerrikoOstatuan.

• Gauez dantzaldiak
TxingudiDeejaysekin.

LARUNBATA, EKAINAK 20
• 10:00etan argi soinu-
ak.

• 10:30eanherrikomus
txapelketa.

•14:00etanherribazka-
ria trikitilariekin.

•Atsaldezumeen joko-
ak karts eta gaztelu
haizatuekin.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldia GABENA-
RA taldearekin.

IGANDEA, EKAINAK 21
• 10:00etan argi soinu-
ak.

• 13:00etan aizkora
apustua:Erasun-Min-
degia.

• 18:00etan afizionatu
mailakoeskupilotako
bi partida.

• Arratsaldez dantzal-
dia MODESTO akor-
deolariarekin.

ASTEARTEA, EKAINAK 23
• 20:00etan patata tor-
tilla lehiaketa (1. saria,

100 euro; 2. saria 50
euro; 3. saria30euro).
Bidenabar udalak es-
kainiko du txistorra,
gazta eta ardoa.

• 22:00etan San Juan
suak. Dena trikitilarie-
kin alaitua.

ASTEAZKENA, EKAINAK 24
• 09:00etan argi soinua
txistulariekin.

•11:00etanMezaNagu-
sia, San Juanen oho-
rez. Ondoren, Udalak
luntx bat eskainiko du
Herriko Ostatuan.

SALDIAS

BESTAK � EKAINAREN 19TIK 24RA

Aizkora apustua
eta pilota izanen
dira Sanjuan
festetako
igandean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Festarako ez ezik herri
kiroletarako tartea izanen
dute aurten ere Saldiasko
Sanjuanetan.
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GIZARTEA

SOLASALDIAK � JAKOBA ERREKONDO GUREAN

«Gauza
iraultzaile ia
bakarra baratzea
izatea da»
Liburua
aurkeztu du
Saldias eta
Iruritan

TTIPI-TTAPA
Jakoba Errekondok

Bizi Baratzea liburua

aurkeztu du Irurita eta
Saldiasen. Errekondok
liburuari buruzko xehe-
tasunak eman zituen
eta, horretarako, lehe-
nik eta behin, liburua-
renmuineandaudenba-
liobatzukaipatuzituen:
elkarlana etorkizunera-
ko aukera bakarra dela

adibidez.
Ildo horretan, gaur

egun gauza iraultzaile
iabakarrabaratzea iza-
teadelaerranzuen,ba-
ratzeak jatendenaz,eli-
kadura burujabetzaz,
osasunaz, paisaia kul-
turalaz… pentsarazte-
rateramatenbaitu. Mo-

du berean jatea ekintza
politiko eta iraultzailea
delaerranzuen.Norbe-
rak jaten duena eta ho-
riek non erosten dituen
pertsonari buruz aunitz
erraten duela; eta hori
bera, politikariei galde-
gin behar zaiela nola-
koakdiren jakiteko, he-

rriarenaldeari otediren
jakiteko.

Bertzalde,BiziBara-
tzea liburuaz ez dela li-
burua erran zuen, ba-
ratzeko fruitu bat bai-
zik; jende pila baten la-
na eta fruitua dela eta
horregatik udaberrian
heldu dela.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iruritako Jauregiarten 70 lagun
bildu ziren Errekondoren
solasak aditzera.
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GIZARTEA � LARUNBATEAN KARGU HARTZEA

Ez da ezusterik
izan Ezkurrako
Herriko Etxerako
hauteskundetan
Parlamenturako
aldiz,
bosgarren
indarra izatera
pasatu da UPN

Fernando ETXEBERRIA
Hautagaitzabakarra

aurkezten zenez, ez da
ezustekorik izan udal
hauteskundeetan. Az-
kenbi legegintzaldietan
udalarenardura izandu-
en Idoia taldeak segiko
dudatozen lauurteetan
ere Herriko Etxean la-
nean.Aldaketaparebat
izango dira zerrendan,
MartinetaJesusekkar-
guautzietaberaienpar-
tez Txuma eta Jaione
izango dira zinegotzi.

Julianalkateak lortuzu-
enbotokopururikaltue-
na, azken urteetan egin
duen lanaherritarrekba-
besten dutenaren sei-
nale. NafarroakoParla-
menturako hauteskun-
deetan berriz aldaketa
nabarmena gertatu da,
UPNorainartean lehen-
bizikoetabigarrenpos-
tuan gelditu ohi zena,
bosgarrenpostuangel-
ditu baita. Hemen ere,
badirudiherritarrekUPN
oposizioan ikusi nahi
dutela.

Lehenbiziko
jaunartzea

Maiatzaren 31n Re-
tegi Fernandez familia-
ko 17 kide Barranka
ostatuanbilduzirenXe-

naren lehen jaunartzea
ospatzeko.Leitzanegin
zuten elizkizuna, beste
24 haurrekin batera.

Heriotza
Martin Mariezkurrena
Baztarrika maiatzaren

8an hil zen, hainbeste
zoriogaizto dakartzan
gaixotasunaren ondo-
rioz. Eratsundarra zen
jaiotzezeta1973anIzas-
kun Apeztegiarekin
ezkondu eta Tornainea
izan zuen bizileku. Lei-

tzako Sarrio enpresan
egin zuen lan erretiroa
hartu arte eta iaz Arku-
peak Elkarteak omen-
du zuen 85 urte bete zi-
tuelako. Azken asteak
ospitalean pasa eta 87
urterekin hil zen.

MALERREKA
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ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Auzolana
Herriko boluntario talde batek herriko hainbat txoko garbitu eta arriskua zego-
en tokietan barandak jarri ditu. Lanean segitzeko asmoa dute eta beheko gar-
bilekuko teilatua konpontzeko asmoa dute orain. Lanerako prest dagoena ani-
matu dadila, herriaren itxura hobetzeko zer egina badago eta!

ARGAZKIAK ETA TESTUA: ARANTXA ITURRALDE

Lehen jaunartzeak Labaienen
Maiatzaren10eanBeintza-Labaiengoparrokianhi-
ru haurrek egin zuten lehen jaunartzea. Argazkian,
Errotondoko Sara eta Dolareko Aimar eta Asier le-
hengusuak ageri dira. Zorionak!!!!

TTIPI-TTAPA
Azken hiru hilabeteko joerari eu-

tsiz beheiti egin du langabeziak es-
kualdean maiatzean ere, nabarmen
gainera. Zehazki, 90 langabetu gu-
ttiago daude, 1.078 denera. Nafa-
rroaosoan,banazbertze%3,65egin
du beheiti langabeziak, baina Do-
neztebeko bulegoak du Nafarroa
osoko jautsierarik nabarmenena,
%7,71 jautsi baita langabezia ma-
iatzean. 2011ko uztailetik beti lan-
gabetu gehiago izan dira (orduan
1.071 ziren Doneztebeko bulegoan
izena emandako langabetuak).

Maiatzean 614 kontratu egin zi-

renDoneztebekoEnpleguBulegoa-
ren bitartez, horietatik 46 bakarrik
mugagabeak.

Zerbitzuen arloak izan du lan-
gabetuen jautsierariknabarmenena
815 langabetuetatik 734ra pasatuz
(-81). Industrian ere apirilean baino
4 langabetuguttiagodaude,139de-
nera. Eraikuntzan ere apirilean bai-
no 10 langabetu guttiago daude,
133. Nekazaritzan, aldiz, apirilean
baino langabetu bat gehiago dago,
27 denera, eta aitzinetik lanik egin
ezdutenenarteanere75 lagundau-
de langabezian, apirilean baino 4
gehiago.

1.078 LANGABETU DONEZTEBEKO ENPLEGU BULEGOAN IZEN EMANAK

Duela lau urteko kopuruetara
jautsi da langabezia maiatzean



Larunbat
goizeko
11:30ean
Udaletxeko
Ganbaran da
hitzordua

TTIPI-TTAPA
ZeraingoProiektua-

ren inguruan solasaldia
eskainiko du Jakoba
Errekondok ekainaren
13an, larunbat goizeko
11:30ean Udaletxeko
Ganbaran.Zerainneka-
zaritzari lotuta bizi izan
den herria da. Gaur
egun, biztanleriari eus-
teko buru-belarri lane-
an ari da herri osoa. Bi-
ziraupenekoekimenhau

auzolanean oinarritzen
da. Eta Zerainen proi-
ektua aurrera eramate-
ko egin duten guzti ho-
rri buruz solastuko du
Errekondok.

San Juan
bezperako afaria

Azkenurteetakoohi-
turari eutsiz San Juan
bezperan afaria eginen
da plazan. Mahaiak eta
jarriko dituUdalak, bai-
na jatekoanorberakera-
man beharko du.

Sukaldaritza
makrobiotiko
ikastaroa

Sukaldaritzamakro-
biotiko ikasta-
roa antolatu du

Umore Ona elkarteak.
Zuzenbidean, ekaina-
ren 10 eta 17an izango
da, 18:00etatik 21:00-
etara, elkarteanbertan.
Gorka Gereño (Intxau-
rrondoko makrobiotika
elkartetik)sukaldariaren
eskutik ikasiko dituzte
janariosasuntsuarense-
kretuak.

Abesbatza Iruñean
Umore Ona Abes-

batzak kontzertua es-
kaini zuen maiatzaren
23an Iruñeko Kondes-
table Jauregian, Iruña
Abesbatzarekinbatera.
Lehenik bakoitza bere
aldetiketaazkeneanel-
karrekin emanaldi gus-
tagarria eskaini zuten.
Ondotik, kalejiran ibili
zirenhiriburuan trikitixa
eta panderoen lagun-
tzarekin, eta Arrano el-
kartean bapo bazkaldu
zuten.Bazkalondoaere
umore eta giro ederre-
an luzatu zen.
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GOIZUETA

GIZARTEA � EKAINAREN 13AN

Zeraingo proiektuaz ariko
da Jakoba Errekondo

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ikasturte bukaerako berendua Goxalin
Maiatzaren 22an egin zuten berenduarekin bukatu zen Maialen
Huizi eta Zuriñe Lujanbioren eskutik 2014-2015 ikasturteko Go-
xali ludoketaren egitasmoa.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Futbito ikastaroa ere bukatu da
Futbito ikastaroa maiatzaren 27an bukatu zen. 34 umek parte
hartu dute, 3 entrenatzailerekin (txikienaMari Jose Etxeberria, bi-
garren taldearena Iñaki Loiarte eta zaharrena Ibai Zugarramurdi).
Elkarren arteko partiduak jokatu ondoren, merendu eta oparien
txanda izan zen. Guraso eta haurrek eskerrak eman nahi dizkie-
te hiru irakasleei beren borondatez egin duten lanarengatik.

Ba al zenekien
Aritz Zubiri herriko erremontelaria Promozio
txapelketan hasia dela, Ansa II urnietarrare-
kin bikote eginez. Goizuetarra txapelketako
beteranoena da, 28 urterekin.

?

ARGAZKIA: OIER MIRANDA

Herriko musikariak Kantari Jaialdian
Maiatzaren 30ean, Tafallako kulturgunean ospatu
zen Nafarroako kantari jaialdi nagusia. Hortan Na-
roa Zugarramurdik (14 urte) eta Janire Urdanpille-
tak (12 urte) parte hartu zuten Tximeleta taldearen
Etxeratabestiakantatzen.MusikaribezalaAneApe-
zetxea (12 urte) eta Aiora Apezetxea (10 urte) tekla-
tuarekin, Oier Miranda (12 urte) gitarrarekin, Unai
Muñoz (10 urte) bateriarekin eta Janire bera triki-
tixarekin aritu ziren, guztira sei lagun izan ziren.
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LEITZA

Gipuzkoa eta
Nafarroako 20
sagardogileren
zukuak
dastatzeko
aukera

JM BARRIOLA
XXXVIII. Kultur Aroa

azkentxanpansartuda.
eta ohikoa denez, sa-
gardoegunarekinema-
nenzaiobukaera. Ekai-
naren 13an 19:00etatik
aurrera, Gipuzkoa eta
Nafarroako20sagardo-
gileren edariak proba-
tzekoaukera izanenda,
herrikoostatuek jarrita-
ko pintxoekin batera.
Zazpigarrenedizioa iza-
nen da aurtengoa eta
21:00ak arte luzatuko
den dastaketan, bate-
tik eta bestetik edanaz,
sagardo gustokoena
aukeratzeko tartea iza-
nen da.

Hitzaldien zikloa be-

rriz, ekainaren 4an bu-
katuzenTorreaneginzen
mahai inguruarekin.
Dispertsioaren gordine-
tik izenburupean preso-
en eta senitartekoen
egoeraz solastu zuten.
Gaiarekin lotuta ekaina-
ren 2tik 10era arte To-
rrean, Zirkulon eta Peri-
tzan eta ekainaren 12,
13 eta 14an Atekabeltz
herriguneko aretoan
Emakumea eta Borroka
gaialantzenduenPintze-

lada askeak erakusketa
egonen da ikusgai. Itzi-
ar Moreno eta Lorentza
Beyreren lanek, Alaitz
AreitioetaEkhiñeEizagi-
rreren olerkiek, eta Sa-
rahKowalzeskirenargaz-
kiek osatzen dute era-
kusketa.Mikel Illaregiren
Zura eta Ura erakuske-
ta ere Aieneko garbile-
kuandagoikusgai,ekai-
naren14rabitartean.On-
doren Iberori buruzko
erakusketa ekarriko da.

Gorriztaran auzoko
besta 21ean

Ekainaren21eanGo-
rriztaranauzoko jaiaos-
patuko da Usategieta-
kogaineanBasakabiau-
rrean. Pestaz gozatze-
koegitarauaprestatudu-
teauzokoekgoizengoiz
hasi eta iluntzeraino.

San Juan sua
Urterobezalaxeuda-

kosolstizioa iristeanSan
Juan bezperako suak
piztuko dira gurean.
18:30ean plazan herri-
ko haurrek ingurutxoa
dantzatukoduteetaon-
doren opilak banatuko
zaizkie. Iluntzean,21:30
alderaplazanafarierral-
doia eta herrikoia egi-
tekomahaiak eta aulki-
ak jarrikodira.Lagunar-
tebakoitzakprestatzen
du afari-mokadua eta
gero plazan denak el-
karrekin umore ederre-
an afaltzeko biltzen di-
ra. 23:30 aldera piztu-

ko dira suak. Afarian
sortzen den zabor pila
handia izaten denez,
Udalak etaMendialdea
Mankomunitateak, za-
borrak ahalik eta hobe-
kien bereizteko eta be-
har direnontzietarabo-
tatzeko ahalegina egi-
teko eskatu diete herri-
tarrei.

ARGAZKIA: A. BARRIOLA

Paz de Ziganda mikro-ipuin lehiaketako
lehen saria Leitzara
Iraitz Azurmendi herritarrak Einaren bizia lanarekin
AtarrabiakoPazdeZiganda ikastolak antolatzendu-
enmikro-ipuin lehiaketa irabazidu.Nafarroaeta Ipar-
raldeko lehen hezkuntza eta DBHko ikasleei zuzen-
dutako literatur lehiaketa da.

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA

Arrakastatsua izan zen Artisau Azoka
Maiatzeko azken igandean ospatu zen XXXVII. Artisau Azoka. Leitzako Kultur Tal-
deak, herritarren laguntzarekin antolatzen du ekitaldia eta aurtengoan gainera,
herriko talogileen laguntza ere izan dute. 40 postu plazaratu dituzte eta horiek au-
keratzeaz zeregin horretarako sortu berri den talde berezi bat arduratu da. Es-
kulangile eta artisauek eta beren lanak erakustea du helburu azoka honek, esku-
langile herritarren arteko elkar ezagutza eta harreman zuzena sustatzeko. Jende
ugari hurbildu zen azokara egun guztian zehar eguraldi onak lagunduta.

OSPAKIZUNAK � GORRIZTARANGO PESTAK ETA SAN JUAN SUAK ERE PREST

VII. Sagardo Eguna
ekainaren 13an ospatuko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jendetza bildu ohi da sagardoaz gozatzeko asmotan.

Ikerkuntzan
urrats handia
Nafarroako Unibertsi-
tatekozientzialariaden
Naiara Perurena he-
rritarrak bularrekomin-
biziarekinzerikusiadu-
en gen bat bilatu eta
aztertu du. Orain gai-
tzariaurreegiteko mo-
lekulak diseinatzeko
balioko du bere ekar-
penak. Horren ondo-
riozRoterdamenospa-
tutako Nazioarteko
kongresubatean IBMS
etaECTSeskutik saria
jaso du.

Pertsonaia
Naiara PERURENA
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ARESO

PUBLIZITATEA

Nork ez du amestu
piraten abenturak bizi-
tzearekin? Piratak be-
zala jantzi, dantzatueta
nabigatzearekin?

2015eko udan Ur-
txintxakantolatutakoPi-
raten Udalekuetan ho-
rretarakoaukera izanen
dute 6 eta 12 urte bitar-
tekohaurrek.PasaiDo-
nibanen (Gipuzkoa)da-
goenpiraten etxean sei

eguneko egona ld i
ahaztezina bizitzekoa.

Euskal kortsarioak
eta piratak oinarri har-
tutaeuskaraeta inguru-
mena lantzeko egitas-
mopedagogikoadaPi-
raten Etxea.

Hezitzaileak piratak
dira, haur etagazteekin
itsaso desberdinetan
nabigatzen urte asko-
tako esperientzia dute-

nak. Haurrak fantasia
eta jolasaren munduan
murgildukodira:pirataz
jantzi, hauenelikagaiak
dastatu, beraien abes-
tiak dantzatu, tresneri-
ak ezagutu, 3 pisutako
oheetan loegin, irratsaio
bat osatu… Pirata iza-
tea ederra dela ikusiko
dute, piratekin 6 egu-
nez biziz, euskaraz eta
noski, ongi pasaz.

Ekainaren 29an hasi
eta abuztuaren 8ra bi-
tartean, 6 txanda des-
berdin daude aukeran.
250 euro kostatzen da
egonaldiaetaanai-arre-
ben kasuan 225 euro

haur bakoitzeko. Infor-
mazio gehiago eskura-
tu edo izena eman na-
hi dutenek www.urtxin-
txa.eus helbidean sartu
edo 943 27 00 33 tele-
fonora deitu dezakete.

AISIALDIA � EKAINAREN 29AN HASI ETA ABUZTUAREN 8RA

Badatoz udaleku piratak!
6-12 urte bitarteko haurrei zuzenduta sei eguneko
egonaldiak eskaintzen ditu Urtxintxa eskolak

Euskal pirata bihurtuta, hamaika abentura biziko dituzte
etxeko txikienek.

Ehuntzen
eguneko
ekitaldiak ere
egitarauaren
parte dira

Juana Mari SAIZAR
Udara heldu da eta

pestaz pesta hasi dugu
hilabetea. Ekaineko le-
henbiziko asteburuan
eskolen topaketak izan
genituenetabigarrene-
an egun osoko festa
izango dugu Lagun Ar-
teak antolatuta. Herri
tarrei eman dieten la-
guntzagatik eskerrak
eman nahi dizkiete eta
horretarako etxez etxe
eskean ibilita bildu izan
duten diruaren sobran-
tea hartu eta pesta an-
tolatu dute. Egitaraua-
ren baitan, Gure Esku
Dago ekimenarekinbat
egin eta Ehuntzen egu-

na ere sartu dute. Ha-
la, goizean ohialak lor-
tu , margotu eta joste-
koaukera izangodaeta
plazan jokoak,pintxoak,
musika.. ere izango da.
Ehainaren21ean Iruñe-
an egitekoaden Josten
Egunera joateko txarte-
lak ere salgai jarriko di-
tuzte. Eguerdian Basa-

kaitz dantza taldeak
emanaldiaeskainikodu
eta ondoren bazkaria
izangoda.Bazkalondoa
Julio Soto eta Maialen
Lujanbiobertsolariekgi-

rotuko dute eta eguna
borobiltzeko, arratsal-
dean erromeria izango
da Gabenara
taldearenesku-
tik.

OSPAKIZUNA � HERRITARREI ESKERRAK EMATEKO

Lagun arteak egun osoko besta
antolatu du ekainaren 13an

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Irudian, iaz herrian egin zen Gure Esku dago eguneko bazkarian bildu zen jendetza.

Ba al zenekien
Udalak frogak egin ondoren 2 langile kontra-
tatu dituela herriko lanetan aritzeko. 6 hilabe-
tez, lanaldi erdian ariko dira lanean.

?

TTIPI-TTAPA
Panpanozir i a l-

dizkariarenhirugarren
alea prestatzen hasi-
akdiraetaosatzen joa-
teko argazkiak bildu
nahidituzte.Denekdu-
te tokia aldizkarian,
txuri beltzekoek eta
baitaazkenaldianate-
ratako argazkiek ere.
Etxean ditugun albu-
mei hautsa kendu eta
garai bateko irudiak
biltzeko modu polita
izan liteke hau, txuri
beltzekoargazkienbi-
dez aspaldiko kontu-
akgogoraekartzekoa.
Beraz,herrikoaldizka-
rian agertzea nahiko
zenukeen argazkiren
bat baldin baduzue,
Panpanoziriko lan tal-
deko norbaiti eman
edota udaletxean
uztea nahikoa izanen
da. Animatu eta parte
hartu!

PANPANOZIRIRAKO

Argazki
zaharrak eta
berriak bildu
nahi dituzte
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Horren berri
emateko 100
liburu eta 2.000
esku-orri
argitaratuko
dituzte

TTIPI-TTTAPA
Baztango Emaku-

meenetaGizonenarte-
ko I. Berdintasun Pla-
naren aurkezpena egin
zuten ekainaren 1ean
BallekoEtxean.Udalak
2015erakoonartuduen
aurrekontuan,berdinta-
sun plana gauzatzeko
jarduerengastuetarako
14.000 euro aurreikusi
diraeta28.234eurober-
dintasun teknikariaren
kontrataziorako. Nafa-
rroakoGobernuakdiruz
laguntzen du kontrata-
zioa, kostuaren % 60a
ordainduz.

Berdintasun Plana-
renabiapuntuadiagno-
sia izan da; 2013an ha-
si eta 2014 erdialdera
bukatu zen, prozesu
partehartzailebatenbi-
dez. Honekin berdinta-
sun egoeraren argazkia
lortu zuten, dauden

oztopoak eta trabak
ezagutu eta baita aitzi-
nerako lan ildoak iden-
tifikatu ere. Hurrengo
pausuaedobigarren fa-
sea izan da Berdinta-
sun p lana eg i t ea .
2014ko bigarren sei hi-
labeteanzehareginada
etadiagnosiarenantze-
r a , p rozesu pa r t e
hartzailea izan da.

Hasierakooinarrizko
dokumentua berdinta-
sunbatzorde irekian,ar-
lokako lan bileretan eta
lau kuarteletan eginda-
ko ekarpen saioetan
osatuzen.Azkenik,Ber-
dintasun plana 2014ko
abenduaren18anonar-
tu zuen Baztango Uda-
leko Osoko Bilkurak.
Udaletikdiotenez,«has-
teko garbi gelditu be-
har da plan hau ez de-
la berdintasun arlo edo
zerbitzuarenplana,bai-
zik eta Baztango Uda-
lekoBerdintasun Plana
dela, Baztango herria-
ri, emaztekiei eta giza-
semeei, eta Udal admi-
nistrazioari zuzentzen
zaiona,2015etik2018ra
arteberdintasunarenal-
de lan egiteko jarraibi-
deakzehaztendituena».

Gauzatuko diren
ekintzen helburu nagu-
sien artean, Udaleko
barne antolaketa zein
kudeaketan genero
ikuspegia txertatzea,
Baztango emakumeen
ahalduntzeasustatzea,
emakumeen kontrako
indarkeriaetasexuera-
soei aurre egiteko neu-
rriakhartzeaetaBaztan-
go kultura, aisialdi zein
kirolprogramazioange-
nero ikuspegiakontuan
hartzea daude.

100 LIBURU ETA 2.000
ESKU ORRI

Berdintasun Plana
zabaltzeko 100 liburu
eta 2.000 esku orri ar-
gitaratudituzte.Liburu-
ak berdintasun plan
osoa biltzen du eta
planaren inplementazio-
an parte hartuko duten
guziei banatuko zaie:
ikastetxeei, Osasun
Zentroari, Liburutegia-
ri, herriko eragileei, he-
dabideei... Batzar Na-
gusianpartehartzendu-

tenekalebat jasokodu-
te, baita udal zerbitzu
edoarlo guziek ere. Es-
ku orrietan planaren la-
burpena dago. Ikas-
tetxeen laguntza izanen
dute esku orriak bana-
tzeko eta eraikin publi-
koetaneskuragarriego-
nendira,herritarrekber-
dintasunplanarenberri
izan dezaten.

Udalwebguneanere
dagoenekoeskuragarri
dago, Berdintasun zer-
bitzuko atarian.

BAZTAN

GIZARTEA � EKAINAREN 1EAN

Emakume eta
gizonen arteko
Berdintasun
Plana aurkeztu
du Udalak

ARGAZKIAK: MAIXABEL GAMIOK UTZIAK

San Isidro eta San Migel Erratzun
Ohiturari eutsiz, San Isidro egunez besta egin zuten Erratzuko emakumeek,
bazkaltzeko elkartu ziren. Bertze aldetik, San Migelen irudiak ere bisitatu zuen
Erratzu, urteroko ohiturari eutsiz.
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Hazitik hozie
eta EHNEren
eskutik
Jauregiarten
eginen dute
mahaingurua

TTIPI-TTAPA
Hazitik hozie elkar-

teak eta EHNEk elkar-
lanean mahai-ingurua
antolatuduteekainaren
18an, ortzegunarekin,
20:00etan IruritakoJau-
regiarten, Zergatik ne-
kazaritza formazio pro-
fesionala Baztan-Bida-
soan? izenburupean.

Gabr i e l Du r ru t i ,
Hazparneko laborantza
eskolakozuzendariohi-
ak, nekazaritza forma-
zio profesionalak sek-
torearendakoze funtzio
izan duen azalduko du
etaJuanma Intxaurran-
dieta, INTIAko teknika-
riak,nekazaritzakauke-
raekonomikobezalaze
formaziobeharduenai-
patukodu.Bakoitzak20
minutuzberaridagokion
atala jorratuko du eta
ondotik, iritzi trukerako
aukera izanen da.

Landaeremuetanne-
kazaritza tokiko gara-
pen ekonomikorako ar-
datz estratejiko bat da,

baina horretarako hain-
bat erronka jokatu be-
harditu. Indarreandiren
nekazaritza politikek
sektoreaegiturazkokri-
sian sartu dute, maiz,
ekonomikoki bideraga-
rri izateari utziz eta lan-

bideariburuzguttiespen
sentimendua hedatuz.
Nekazaritzasektorea in-
dartu eta berritzeko to-
ki batzuetan formazio-
ak funtzio berezia izan
du eta mahai-inguruan
horretaz ariko dira.

BAZTAN

GIZARTEA � EKAINAREN 18AN IRURITAN

Nekazaritza
formazio
profesionalaren
beharraz
solasaldia prest

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Josetxo Azanza akordeoilaria omendu dute Arizkunen
Miguel Iparragirrek zuzentzen duen Baztango Udal Musika Eskolako akordeoi-
lari taldeko ikasleek eta ikasle ohiek ongi merezitako omenaldia eskaini zioten
maiatzaren 24an Arizkungo Josetxo Azanza Legarrari, 84 urteko soinulari be-
teranoari. Urtero urtero ikasturte bukaerako besta egiten dute akordeoi ikasle-
ek eta aurten Arizkungo Zaldizurira hurbildu ziren, Josetxo Azanzari, Maria Je-
sus Elizalde emazteari eta danborjole bikaina denGorka semeari gorazarre egi-
tera. Hasteko, karrikaz karrika ibili ziren soinulariak eta gero, herriko plazan ar-
gazki dotorea oparitu zioten Azanzari eta lore-xorta emazteari. Mutildantzaren
eta aperitifaren ondotik, Etxeberria jatetxean bazkaldu zuten. Bazkalondoan,
noski, akordeoi doinuak aditu ziren, giro ederrean.

Musika Eskolako
ikasleen kontzertua
UdalMusikaEskolako
ikasleek ikasturte bu-
kaerakokontzertuaes-
kainikoduteekainaren
20an, larunbatarekin
Elizondoko Ikastolako
parkean.

Lanbide ikaslea
Nafarroako Gobernu-
ko hezkuntza kon-
tseilariareneskutik,di-
plomabat jasoduUda-
lak hasierako lanbide
kualifikazio programa
modalitate bereziko
ikaslebati lantokipres-
takuntza aukera ema-
teagatik. Luis Meokik
bulego laguntzaile eta
mantenu lanakegindi-
tu gizarte zerbitzuan
300orduz,Elizondoko
Lanbide Eskolako tu-
tore, orientatzaile eta
Udaleko gizarte zerbi-
tzukogizarteratze tek-
nikoen jarraipen eta
koordinaziopean.

� FLASH



Poskonea kide
duen elkarteak
irabazi du
lehiaketa,
urteko 182.200
euroko
eskaintzarekin

TTIPI-TTAPA
Hondakinen bilketa

etagarraioaapiriletikku-

deatzen duen Tasubin-
sakeginenditu karrike-
takogarbiketa lanaketa
auzo-konpostajearen
segimendua ere, he-
mendik aitzinera. Urte-
ko 182.241,77 eurotan
adjudikatu zaizkio lan
hauek Poskonea bere
baitan duen enpresari
eta lau urtera arte luza-
tudaitekeadjudikazioa.

Zerbitzuhau,ezinta-
sunen bat edo gizarte

bazterketa jasateko
arriskuadutenei lanera-
ko sarbidea eskaintze-
ko lanean ari diren era-
kundeei zuzendua da-
go.Apirilaren15eanha-
sizirenzerbitzuaeskain-
tzen, Baztan aldeko 5
pertsonen lanamanten-

duz.Tasubinsakegune-
rokogarbiketa lanakegi-
teko erraztatzeko ma-
kina ere eskuratu du.

Hondakin organiko-
en bilketa eta garraioa
etaegunerokogarbike-
ta herri hauetan egiten
da (hilerriak eta auzo

batzuk barne): Otson-
doko gaina, Amaiur,
Azpilkueta, Erratzu,
Arizkun, Elbete, Elizon-
do, Gartzain, Lekaroz,
Irurita,Arraioz,Oronoz-
Mugairi, Almandoz,
Aniz,Berroeta, Zigaeta
Zigaurre.

BAZTAN

GIZARTEA � AZAROAREN 25EAN NAZIOARTEKO EGUNA

Tasunbinsak
eginen ditu
hondakin bilketa,
konpostaje eta
garbiketa lanak
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UTZITAKO ARGAZKIA
Eguneroko garbiketa lanetarako erraztatzeko makina ere eskuratu du Tasubinsak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Josu Goñi eta Iban Inda txapeldun
Iruñeko Graciano txapelketan
Josu Goñi oronoztarrak eta Iban Inda amaiurtarrak
Graciano Iriarte zenaren omenez Iruñean jokatuta-
ko paleta txapelketa irabazi zuten lehen mailan,
maiatzaren 29ko final gogor eta parekatuan Etxa-
rri II eta Felix Mikeleizeri 30 eta 29 irabazita. Fina-
laren azken tantua Goñik sakez egin zuen, beraz
emozioa azkenera arte izan zuen partidak. Aipa-
tzekoada finalerdietakopartidan,baztandarrek30-
18 irabazi zietela Iñaki Esain pilotari profesional
ohiari eta Juan Pablori. Modu berean, azpimarra-
tzekoa da Iruñekoaren aitzinetik Iban Inda Urdazu-
bin ere txapeldun suertatu zela eta Lesakako bu-
ruz burukoan azpitxapaldun. Josu Goñiri dagokio-
nez, aurten hainbat txapel jantzi ditu eta urte bikai-
na doa beretako. Segi dezatela horretan!

UTZITAKO ARGAZKIA

Julio Lukanbio eta Estu nagusi Basurde arrastoko kopan
Basurde Arrastoko txakurren Nafarroako II. Kopa maiatzaren 30ean egin zuten
Belate inguruan, Baztango Ehiza eta Arrantza Elkarteak, Udalaren laguntzaz
antolatuta. Venta Quemadan abiatu zen konpetizioa eta zakurrek lana gogotik
egin zuten, beraien jabeek gidatuta. Azkenean, Julio Lukanbio aranztarra eta
Estu bere zakurra suertatu ziren garaile. Bigarren postua Arkaitz Etxarrirentzat
izan zen, Listo zakurrarekin eta hirugarren postua Javier Sarasaren Rubio za-
kurrarentzat. Unai Pikabea almandoztarra laugarren izan zen Kortarekin.
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Eskatutako
informe
teknikoak dio
ezin dela
bermatu
Alkerdi eta
Berrobiko
lezeetan
kalterik ez
dutela eraginen

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ko Kultura Zuzendari-
tza Nagusia-Bianako
PrintzeaerakundeakAl-
kerdikoharrobian leher-

keta eta zulatze lanak
egitekobehinbehineko
debekua kentzearen
kontra azaldu da, uda-
lari jakinarazi diotenez.

Erabaki honek, Na-
farroakoGobernuakbe-
rak eskatutako txosten
teknikoa du oinarri.
Txosten horretan,Mar-
molesdelBaztanenpre-
sarenharrobiarenustia-
penak Alkerdi eta Ber-
robiko lezeakkaltetuzi-
tzakeen aztertzeko es-
katuzuen.MadrilgoUni-
bertsitateKonplutense-
ko Jose Maria Garcia
de Miguel katedradu-
nak sinatutako idatziak
dioenez, «ezin da inon-

dik inora segurtatu le-
herketek leze horietan
kalterik eraginenezdu-
tenik».

Aditu honen arabe-
ra,MarmolesdelBaztan
enpresareneskarizKan-
tabriako Unibertsitate-
akegindakoazken iker-
keta ez da baliagarria,
«araua karga eta dis-
tantzia jakin baterako
pentsatuabaitago,bai-
na esplotazioa aurrera
doanneurrian,kargaeta
distantzia horiek alda-
tuz doaz». Gaur egun
arte egindako leherke-
teiburuzeta lezeen izan
duten eraginaz ere ez
omendadatu zehatzik.

LEHERKETAK
URDAZUBIRAKO
KALTEGARRIAK

Erabakihonekin,Na-
farroako Gobernuko
KulturaDepartamentua
debekua kentzearen
kontraagertuda.Behin
behineko debekuaren
erabakia, Urdazubiko
udalak eta SOS Alker-
di plataformak susten-
gatutakobizilagunek le-
herketak salatu ondo-
tik hartu zen. Azkene-
koak,2014kouztailaren
15ean gertatutakoak,
kezkahandiaeraginzu-
en urdazubiarren arte-
an. Urdazubiko Udala
ere jarduerahonenkon-

tra agertu da jarduera
lizentziak baimentzen
ezdituen languztiakgel-
diarazteko eta bertan
behera uzteko eskatu
dio enpresari. Bi espe-
diente ere ireki dizkio
enpresari, ingurumena-
ri kalte egiteagatik eta
hirigintzari eragiteaga-
tik, hurrenez hurren.

URDAZUBI

GIZARTEA � KULTURA ZUZENDARITZA

Alkerdiko
harrobian
leherketak egiteko
debekua
kentzearen kontra

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Nafarroako parlamentariak Alkerdiko harrobira egin zuten bixitan.

EKAINAREN 11-18AN

Guraso Eskola
eginen dute
eskolan
TTIPI-TTAPA

Baztan, Urdazubi
eta Zugarramurdiko
udaletakoGizarteZer-
bitzuekantolatutaGu-
raso Eskola eskainiko
dute ekainaren 11 eta
18an Urdazubiko es-
kolan, 17:00etatik
19:00etara.

Alaitz Garmendia,
EHUkoikertzailea,psi-
koterapeuta eta fami-
lia terapeuta Tolosan
eta Sagrario Yárnoz
Yaben,EHUko irakas-
lea eta ikertzaile iza-
nen dira emaileak eta
landukodituztengaiei
dagokienez, Gurasoa
izatea zer da?, Gura-
sotasuna eta Guraso-
en funtzioak: atxiki-
mendua,heziketaarau-
ak… landuko dituzte.

«Kanpainako
gorabeherak
kontuan hartuta
123 bozka
lortzea poz-
garria» dela dio

TTIPI-TTAPA
Larunbat honetan

hartuko dituzte kargu-
ak udaletxean eta alka-

tetzansegitukoduSan-
tiago Villaresek (4 zine-
gotzi). Hiru zinegotzire-
kin oposizioan izanen
den Urdazubi Elgarre-
kin taldea hauteskun-
deen emaitzak nahiz
kanpainangertatutako-
ak baloratu ditu pren-
tsa-ohar baten bidez.
Oharrakdioenez, taldea
2015eko otsailean sor-
tutako proiektua da,
«Urdazubiko herriko

etxearenkudeaketakal-
tegarriak eragindako
arazo larriei erantzuna
emateko. Aurreko go-
bernuak utzi duen he-
rentzia: herria bitan za-
titurik, eta erabaki arbi-
trarioek eta kaltegarri-
en erruz larriki hipote-
katurik.Kudeaketagar-
denik ez dagoen herria
dagureaeta herritarren
partehartzeabermatze-
ko biderik ez dago».

Udal hauteskunde-
tan 123 bozka lortu zi-
tuen taldeak, «hautes-
kunde hauetako ezus-
tekoa izan gara eta le-
hen indarra izateko 28
bozkaren faltan geratu
gara». Emaitza pozga-
rria da beraientzat,
«kontuan hartuz jasan
behar izan dugun bel-
durraren, gezurren eta
desprestigioarenkanpai-
na latza» dio idatziak.

GIZARTEA � URDAZUBI ELGARREKIN TALDEAREN BALORAZIOA

Hauteskundetako «ezustea» izan
dela uste du oposizioko taldeak
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Herriko
bestetan
jotzeaz gain,
Ilartasun
Egunean,
Saran eta
Senperen jo
dute eta orain
Berara doaz

Margari eta Koro
Poliki-poliki ezagu-

tzera ematen ari daOs-
tionmusika taldea.Her-
rikobestetan jotzeazga-
in, Ilartasun egunean,
SaranetaSenperenere
jo izan dute.

Orainekainaren27an
Berako Ikuilu ostatuan
arituko dira, eta uztail
erditik aitzinea geldial-
di bat eginen dute, tal-
dekobi kidekalaba iza-
nen dutelako.

Punkestiloanaritzen
dira,etaEskorbuto,RIP,
eta Parabellum taldeak
bertsionatzen dituzte,
bertzeakbertze.Horre-
taz gain, beraiek egin-
dakozazpikantuereba-
dituzte.

Unibertsitateko
irakasleak bixitan

Turistez gain, bertze
gisakobisitariakere iza-
ten ditugu herrian: gan
den maiatzaren 22an
Euskal Herriko eta Na-
farroako unibertsitate-
ko irakasleak eta Eus-
ko Ikaskuntzako kide
batzuk egon ziren mu-
seoa eta lezea bisita-
tzen. Apantziaz, “Sor-
gin ihizia Euskal Herri-
an” ikastaroa egina zu-
ten, eta bukaera ema-
teko Zugarramurdirat
etorri ziren.

Erosketa sistema
berria Bidaziko
bazkideentzat

Bidazi elkarteko Zu-
garramurdiko bazkide-
akerosketasistemabe-
rri bat probatzen ari di-
ra:erosketakerraztuas-
moz,on-linegisakozer-
bitzu bat jarri dute abi-
an. Eskaerak e-mail bi-
dez egiten dituzte, eta
astean behin bazkide
bat eskaera guztiak Al-
kaiagako azokatik he-
rrirat ekartzeaz ardura-
tzen da. Zeregin ho-
rretaz arduratzen dena

txandaka aldatzen joa-
nen dira. Zugarramur-
din Bidaziko hamaika
bazkide direla kontuan
hartuta, badirudi afera
errexa dela eta sistema
honek funtzionatzeko
aukera baduela.

Bidazi elkarteak gu-
re bizi ohituren inguru-
kohausnarketaetaeral-
daketa sustatu nahi du
bertakoari eta jasanga-
rritasunari garrantzia
emanez. Gan den urte-
an ireki zuen azoka Al-
kaiaganetabazkideegi-
teko ateak zabalik ditu.

ZUGARRAMURDI

KULTURA � PUNK ESTILOAN ARITZEN DA, BERTSIOEKIN ETA BERE KANTUEKIN

Ostion musika taldea ezagutzera
ematen ari da herritik kanpo ere

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Ostion taldearen promozio argazkia.

EKAINAREN 14AN

Xareta Eguna
Ainhoan
ospatuko dute
igandean

TTIPI-TTAPA
Aurten Xareta egu-

na Ainhoan ospatuko
da ekainaren 14an,
igandearekin. Urdazu-
bin 2012an, Zugarra-
murdin2013anetaSa-
ran 2014an egindako-
en ondotik, lehen aldiz
Ainhoakhartukodu le-
kukoaeta egunosora-
ko ekitaldi multzo po-
lita prestatu dute.

Igande goizean,
08:15ean harrera egi-
nen dute. 08:30ean
Pottoka urdinaren ibi-
laldiaeginendaAinhoa
etaUrdazubiarteaneta
itzulera ere oinez egi-
nen dute (3 ordu ingu-
ruko gan-etorr ia) .
09:00etatik17:00etara
Xaretarenmerkatuaiza-
nen da Ainhoako pla-
zan(ekoizleak,artisau-
ak…). 11:30ean pilota
partida jokatuko da.
12:00etan pintxoen
dastatzea Ainhoako
ostatuetan. 13:00etan
zikiroa lehengo gisara
(og i ta r tean ) e ta
16:00etan Joko Garbi
pilota partida jokatuko
dute, ospakizuna ongi
bukatzeko.
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SENPERE

BESTAK � EKAINAREN 27TIK 30ERAT

EH Sukarra,
Kaotiko eta
Trikizio taldeek
alaituko dituzte
herriko bestak
Haurren
lasterketarekin
eta ohiko
zikiroarekin
hasiko dira

Franck DOLOSOR

JondoniPetrikarigu-
re herriko nagusia be-
har bezala ohoratu be-
harko dugu aurten ere,
ekainaren 27tik 30erat.
Eskoletakohaurren las-
terkaldia eta ortziral
gauekousaiakozikiroa-
rekin hasiko dira herri-
ko bestak. Astelehene-
an, laborariak eta oro-
korreannaturamaitedu-
tenak loriatuko dira pri-
mak eginen baitituzte
Urdazuri ibaiaren baz-
terrean eta izanen da
hor abere ederrik ikus-
teko parada. Senpere-
ko besta komiteak he-
rritareta inguruetako la-
gun guziak gomitatzen
ditu. Xuriz eta berdez
janztea gomendatzen
dute gainerat! Saihes-
bidea berria dugunez
Karrika nagusia hetsia
izanen da besten den-
boran nahi bezala go-
xoan ibiltzeko.

Ollivon Toulonerat
Charles Ollivon goi

mailako errugbi jokala-
riak hiru urteko kontra-
tua sinatu berri du Tou-
longotaldearekin.22ur-
teko senpertarra Top
14ko lehen mailako 16
partidatan aritu da Ba-
ionarekinetabialdizse-
lekzionatua izan da
Frantziako taldean.Be-
rriki Aviron Bayonnais
PRO-D2 bigarren mai-
larat jautsi daetaondo-
rioz Ollivonek Baiona-
rekinzuenkontratuagel-
ditu da. Gatz eta piper
izandaazkenegunetan
Ollivonek hartu duen
erabakiarekin.

Bertzalde, euskal
errugbi zaleak haserre
gorriandaude, azkene-
an Baionak eta Miarri-
tzek bat eginen baitu-
te. Erran zuten ez zela
nehoizholakorikeginen.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Arte Garaikide jaialdi arrakastatsua
Iñaki Viquendi eta Anne Marie Jeannnou arte garaikidezale senpertarrak pozik
dira Berinak jaialdiaren hirugarren edizioak izan duen arrakasta ikusirik. Sen-
pere ez baita bakarrik Herri Urrats, belaunaldi desberdinetako artista andana
gomitatuz, nahi izan dute artea demokratizatu, erakusteko bizi den jendartea
obrak sorrarazten dituen taldea dela. Gaurko egunean ezagutzen dugun artea
eta ohiko arkitektura noizbait asmatuak izan direla azpimarratzen dute Viquen-
dik eta Jeannouk. Badakite artea polemika eta galderak sortzen dituen eremua
dela; eta funtsean kritika guziak onartzen dituzte sakontasuna baldin badute
eta hobetzeko baldin badira. Erakusketak apailatzeaz gain pedagogia egiten
ibili dira egun hauetan atzoko Senperek etorkizunari begira diezaion.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

‘Hazparneko anderea’ Larreko gelan
Gaitzeko arrakasta izan zuen IduzkiLore antzerki konpainiak Hazparneko An-
derea komedia eskaini zuelarik Larreko gelan. Belaunaldi desberdinak elkarre-
taratu ziren irriz karkailaka aritzeko taulen gainean ari ziren aktoreak hain ziren
onak. Duela 30 bat urte euskarazko herri antzerkia bizi bizia zen gure herrian
bazko arratsaldetan eta IduzkiLorek ezpiritu hori berpiztu zuen denen gozame-
nerako. Ondoko egunetan Monzonen lanaren azken emanaldiak eskainiko di-
tuzte eta ondotik antzerki obra berri bati lotuko dira.



ttipi-ttapa | 640 zk.

2015.06.1146 | HERRIZ HERRI

27 eta 38
kilometrokoak,
egun berean
edo aitzinetik
Turismo
bulegoan eman
liteke izena

Joana GERENDIAIN
Ekainaren 21ean

igandez , b i z i k l e t a
zaleentzat saihestezina
bilakatu den Sara VTT
ekitaldia iraganenda.Bi
ibilbideproposatuakdi-
ra 27 kilometrokoa ba-
ta,38kilometrokoabes-
tea.Lasterketagoizeko
8:30ean abiatuko da
plazatik. Ibilbidea Ben-

ta beltzako bidexkatik,
Lizuniagatik, Ibantelitik,
Lizarrietakogainaldetik,
Etxalarkousotegietatik,
Munonbordakohegale-
tik, Sarako usategieta-
tikpasakoda,bukatze-
ko txirrindulariekPotto-
ka Urdineko bidea se-
gituko dute plazara ar-
te. Izen emaiteak, 7 eu-
ro,eguneanbereanegi-
tendiragoizeko7:30etik
goitibainaaitzinetikegi-
teko aukera ere bada
turismo bulegoan.

Zazpiak bat
ikusgarria

Ekainaren 12an, os-
tirala, arratseko 7etan
Zazpiak bat dantza tal-
deak bere urte bukae-

rako ikusgarriaemanen
duplazan. Ikusgarriade-
nei idekia eta urririk da.

Kantaldiak elizan
Ekainaren 18an, os-

teguna, gaueko 9etan
Goraki Donibane Lohi-
tzunekoabesbatzamis-
toak, kantaldi bat ema-
nen du elizan. Sartzea
10 eurotan izanen da.
Ekainaren24an,betiere
elizanetagaueko9etan,

Urkoiko Mendi Xola
abesbatza entzuten
ahalkoda.Sartzea7eu-
ro izanen da.

San Josepe eskola
bestan

Ekainaren 20an, la-
runbata,SanJosepees-
kolak bere besta anto-
latzen du kiroldegian
arratsaldeko6etatikgoi-
ti. Lehenikhaurrek ikus-
garribataurkeztukodu-

te eta ondotik deneri
idekitako afari bat an-
tolatua da.

Esku baloiko ttikiak
ezin finalean

Maiatzaren 30ean,
13 urtez azpiko ekipak
finala galdu du Dona-
paleuko ekiparen kon-
tra 21-14. Matxa ede-
rra egin dute baina Do-
napaleutarrak azka-
rragoak izan dira.

SARA

KIROLA � EKAINAREN 21EAN

Bi ibilbide
proposatu ditu
Sara VTT mendi
velo ibilaldiak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mikel Markez eta Eñaut Elorrietaren kontzertu-konferentzia
Ekainaren 17an, asteazkena, Lur Berri gelan, Sarako Olhain ikastolako euska-
raz bizi batzordeak kontzertu konferentzi bat antolatu du. Mintzalariak Eñaut
Elorrieta, Ken Zazpiko kantaria, eta Mikel Markez euskal kantaria, Euskal mu-
sikaren istoria eta estilo aldaketaz hamarkadaz hamarkada 1960 urtetik gaur
arte gaiaz solastuko eta kantatuko dute. Mintzaldi-kantaldia arratseko 7etan
hasiko da, sartzea 5 euro eta urririk haurrentzat.
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HERIOTZAK
Manuela Isabel Etxeberria Salabe-
rri, Urdazubikoa, maiatzaren 22an, 80
urte.
JoseMiguel Elizalde Lizardi, Elbete-
koa, maiatzaren 28an, 79 urte.
Juan Opoca Inda, Oronoz-Mugairi-
koa, maiatzaren 27an, 80 urte.
JesusMikelarenaBaleztena,Saldias-
koa, maiatzaren 28an, 90 urte.
Jeanne Larzabal, Sarakoa, maiatza-
ren 16an, 84 urte.

Haritz Sein Agirrebarrena, Irungoa,
maiatzaren 16an.
Alaine Pintado Rivero, Lesakakoa,
maiatzaren 19an.
Nerea Otxoteko Asto, Lesakakoa,
maiatzaren 28an.
Eneka Gorosurreta, Sarakoa, apirila-
ren 30ean.
Amets Alzuaga Etxeberri, Sarakoa,
maiatzaren 9an
Maddi Iratzoki Hmal, Sarakoa, maia-
tzaren 13 an.
Javier Zabala Mutuberria, Donezte-
bekoa, maiatzaren 14an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Mikel Pikabea Martin eta Arantzazu
Sansiñena Inda, Alkaiaga etaAmaiur-
koa, Lesakan, ekainaren 1ean.
Iñaki Iriarte Zubieta etaAna Iturbide
Ibarra, Berakoa eta Igantzikoa, maia-
tzaren 29an.

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

Margarita
ETXEGIA TELLETXEA

Urrozen, 2014ko ekainaren 14an

I. URTEMUGA

Izan zinenagatik
eta eman zenigunagatik

ez zaitugu inoiz ahaztuko.

ZURE FAMILIA

.
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65 kilometroko
luzera duen
Leitzako proban
Daniel Agirre
kataluniarra
nagusitu da

TTIPI-TTAPA
Euskal Herria Mendi

Erronka mendi laster-
ketaren hirugarren edi-
zioa maiatzaren 30ean
egin da Leitzan. 65 ki-
lometroko luzera eta
7.000 metroko gainbe-
hera duen proba buka-
tzen bizkorrena Capa-
rroson sortu baina Ka-
talunian bizi den Dani-
elAgirre izandabere le-
hen par tehar tzean
(6:42:59).Kasik600ko-
rrikalari abiatu ziren la-

runbat goizeko 8etan
Leitzatik eta horietatik
493k (471 gizasemek
eta 22 emakumek) lor-
tu zuten 13 ordu baino
guttiagoanprobaburu-
tzea.

Daniel Agirre irabaz-
leak ordu laurden bai-
nogehiagokoaldeaate-
razionbigarren izanzen
Javi Dominguez gas-
teiztarrari (6:58:05). Ilun-
berriko Xabier Zarranz-
ek osatu zuenpodiuma
(7:11:19). Eskualdeko
kirolarien artean, Iban
Bengoetxea leitzarra
izan zen bizkorrena,
zazpigarren postuan
(7:32:59),JonAnderZa-
baleta izan zenbigarre-
na (29. sailkapen oro-
korrean,8:04:07)etaJu-
len Lizarraga leitzarra
hirugarren (36. sailka-

pen o roko r rean ,
8:10:37).

Lehenbizikoemaku-
mea,berriz, Beasaingo
Elena Calvillo izan zen
(8:23:02), Izaskun Zu-
bizarreta donostiarra
i zan zen b iga r ren
(8:39:11) eta LeireMar-
tinez santurtziarra hiru-
garren (8:42:54).

KILOMETRO BERTIKALA
EuskalHerrikoMen-

diErronkarenbaitan,Ki-
lometroBertikalaere jo-
katu zen, Irumugarrie-
tako igoeran. Hemen

irabazlea, joan den ur-
teko proba osoa iraba-
zi zuen Iker Karrera
amezketarra izan zen
(43:25). Aurtengoan,
proba osoa lehiatzera
baino, Kilometro Berti-
kala zuen begiz joa
Amezketako korrikalari
handiak eta hortaz, sa-
ilkapenorokorrean126.
izanzen.KilometroBer-
t i ka l ean b iga r ren
Orozkoko Javi Olaba-
rria izan zen (49:49) eta
hirugarrenBurlatakoJa-
vier Agustin Garcia
(51:54).

MENDI LASTERKETAK � MAIATZAREN 30EAN

493 korrikalarik
bukatu zuten
Euskal Herria
Mendi Erronka

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA
Partehartzaileak lehen aldapa gogorrean eta Daniel Agirre
eta Elena Calvillo irabazleak helmugara heltzen.

ESKUALDEKOAK
7 IbanBengoetxea-Leitza
29 Jon Ander Zabaleta-Leitza
36 Julen Lizarraga-Leitza
74 Iñaki Zabaleta-Leitza
91 Gorka Bermejo-Leitza
92 Eneko Andueza-Leitza
101 Txus Unsion-Bera
134 Joseba Elizagoien-Bertiz.
152 Arkaitz Nieve-Leitza
200 Ekaitz Alduntzin-Leitza
222 PelloKanflanka-Leitza
232 Mikel Baraibar-Leitza
286 Aitor Huizi-Leitza
301 Mikel Diosdado-Leitza
310 Xabier Eraso-Areso
313 Dani Narbarte-Goizueta
319 Iker Gomez-Leitza
320 Iñigo Sagastibeltza-Leitza
342 Iraitz Uriarte-Leitza
415 Rafa Alzate-Bera
422 Mikel Saenz-Leitza
423 Oskar Ariztimuño-Leitza
450 Javier Lizartza-Leitza
451 Xabier Zabaleta-Leitza

Goizuetarrak
Irujo mendean
hartu zuen
finalerdietan
eta leitzarrak
Urrutikoetxea

TTIPI-TTAPA
Eskupilotaprofesio-

nalaren txapel nagusia,

buruz burukoa, eskual-
derabueltatukoda igan-
dean: LeitzaraedoGoi-
zuetara. Izanere,Aimar
OlaizolaetaOinatzBen-
goetxea izanendiraau-
rrez aurre Bilboko Biz-
kaia pilotalekuan. Goi-
zuetarrarentzat eskuz
banakakobederatziga-
rren finala izanen da.
Orain arte jokatutako
zortzietatik lau irabazi

ditu. Finalerdietan gaur
egungotxapelduna, Iru-
jo, menpean hartu zu-
en (22-15).

Leitzarrak txapelba-
karra du, 2008ko final
gogoangarrianBarriola
herritarrari irabazitakoa.
Bigarren finala izanen
da beretzat, baina aur-
ten binakakoa ere ira-
bazi du eta sasoi pun-
ttuegokianhelduda.Fi-

nalaurrekoetan ez zion
aukerarik eman Urruti-
koetxea bizkaitarrari
(22-7).

Ez dago esan beha-
rrik finalak ikusminhan-
dia piztu duela Leitzan
nahiz Goizuetan.

PILOTA � BURUZ BURUKO FINALA EKAINAREN 14AN

Bengoetxea VI eta
Olaizola II aurrez aurre

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olaizola II eta Bengoetxea VI, 2012ko lau eta erdiko
finalean Ogetan.
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Gure Txokoa
kopako
finalerdietara
ailegatu zen

TTIPI-TTAPA
Heldudendenboral-

dian Nafarroako Futbol
Federazioakeginbehar
duen berregituraketa
medio, normalean bai-
no errezaxeagoa zen
aurtengoanmailaz igo-
tzea.Halere,merituhan-
diarekin, Nafarroako

Preferentetik Lehen
MailaAutonomikora igo
da Baztan ligan hiruga-
rren izandaetaErregio-
naleko lehen mailatik
Preferentera beste ho-
rrenbeste egin du Lei-
tzako Aurrerak, lauga-
rren postua lortuta. Es-
kualdeko futbol talde
nagusien artean azpi-
marragarriena izan da
hori. Gainerakoan, Le-
sakako Beti Gaztek eta
Doneztebek liga txuku-
nakegindituzte,Gipuz-
koakoOhorezkomailan

etaNafarroakoErregio-
naleko lehenmailan.Be-
rakoGureTxokoak,be-
rriz, Gipuzkoako Erre-
gionaleko lehen maila-
ko ligan ez du aparteko
ibilbideaegin,bainako-
pan finalerdietara aile-
gatzea lortu du.

Harrobikotaldeeida-
gokienez, Baztan eta
Doneztebeko jubenilak
Nafarroako lehen mai-
lara igotzeko borrokan
ari dira oraindik. Beti
Gazteko kadeteek Gi-
puzkoako Ohorezko

mailara igotzea lortudu-
teeta jubenilakbigarren
izandiraOhorezkomai-
lan, denboraldi ederrak
osatu ondotik. Gure

Txokoako infantilekko-
pako finala jokatzekoa
zuten joanden larunba-
tean Irunen, Beti Ona
taldearen kontra.

FUTBOLA � DENBORALDI ONA OSATU DUTE ESKUALDEKO TALDE NAGUSIEK

Aurrerak eta Baztanek
mailaz igotzea lortu dute

Iruritarrak 15
minutu atera
zizkion Igor
Esnaolari

TTIPI-TTAPA
I kusm in hand ia

piztua zuenBerroetako
bestetan Legorretako
Igor Esnaolak eta Iruri-
tako Guillermo Etxeni-
kek egindako apustu-
ak.ZigakokaskotikSa-
ioara abiatu ziren 50 ki-
loko zakuarekin. Karga
utzi etaBerroetakopla-
zara jautsi eta han 100

kiloko zilindro zaharra
10 aldiz goratu eta aiz-
korarekin 4 kanaerdiko
moztuzituzten.Baztan-
darra nagusitu zen, 15
minutu baino gehiago-
ko aldearekin. Denera,
Etxenikek4ordu,24mi-
nutueta21segundobe-
har izan zituen lana aki-
tzeko. Esnaolak, 4 or-
du,39minutueta54se-
gundo. Zigatik abiatze-
rakoanerritmopolita ja-
rr i zuen Etxenikek.
Saioara igotzeko 2 or-
du,49minutueta25se-
gundo behar izan zitu-
en eta Esnaolak 3 ordu

etasegundobat (10mi-
nutu eta 36 segundoko
aldeakaxkoan).Berroe-
tarakobeheitirakobide-
anereoraindikaldehan-
diagoa atera zuen Iruri-
takoak (48 minutu es-
kas behar izan zituen
jausteko) eta Legorre-
takoak55minutueta59

segundo.Pantailaerral-
doian proba ikusteko
aukera izan zuten 800
lagunekin gainezka ze-
goenBerroetakoplaza-
ra txalo zaparrada ba-
tean sartu zen Etxeni-
ke, bere abantailaz ja-
kitun eta aldeari lasai-
tasunez eutsi zion harri

jasotzen eta aizkoran
ere. Hasierabateanau-
rreikusia zegoen den-
bora ordu eta erdiz ho-
betu zuen eta gipuzko-
arra ere ez zen makal
ibili. Nafarroako Herri
Kirol Federaziokoepai-
leekkontrolatuzuten la-
na.

APUSTUAK � MAIATZAREN 24AN

Guillermo
Etxenike
nagusitu da
Berroetako
apustuan

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Etxenike txapeldun, Esnaolaren kontrako apustu berezian.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Baztan Futbol Taldea Nafarroako Lehen Maila Autonomiko
berrian ariko da heldu den denboraldian.



50 | AGENDA
ttipi-ttapa | 640 zk.

2015.06.11

Erakusketak
LEITZA
‘Emakumea eta
borroka’
Ekainaren 5etik
aurrera Torrea,
Atekabeltza...

SENPERE
Berinak arte
garaikidearen jaialdia
Ekainaren 14ra arte.

LESAKA
Gure artea, gure
artean erakusketa
Ekainaren 21era arte
ikusgai Harriondoan.

Solasaldiak
ELIZONDO
Sentsibilizazio
Astearen baitan
Arizkunenean
Ekainaren 11n Osa-
sun mentalari buruz,
12:00etan. Eta Borro-
ka feminista, lankidet-
za eta Latinoamerika
17:30ean.

ITUREN
‘Erraiak’ liburuaz
Ekainaren 11n Herri-
ko Etxean, 19:30ean.

GOIZUETA
Jakoba Errekondo
Ekainaren 13an

Umore Ona Elkartean
(11:30).

IRURITA
Nekazaritza formazio
profesionalaz
Ekainaren 18an Zer-
gatik nekazaritza for-
mazio profesionala
Baztan-Bidasoan?
mahai-ingurua antola-
tu dute Hazitik hozie
elkarteak eta EHNEk
20:00etan Jauregiar-
ten. Gabriel Durruti
(Hazparneko laborant-
za eskolako zuzendari
ohia) eta Juanma In-
txaurrandieta (INTIA)
hizlari.

Kontzertuak
ARIZKUN
Arizkun Rock
Ekainaren 19an
Arizkun Rock jaialdia,
23:30ean hasita. Ju-
antxo Skalari&La Ru-
de Band eta Sofoka-
dos. Ondoren festa,
Tirri&Tery. Doako
akanpada gunea.

ELIZONDO
Musika Eskolakoen
kontzertua
Ekainaren 20an ikas-
turte bukaerako kon-
tzertua ikastolako par-
kean.

SARA
Euskal kantak
Ekainaren 11n
Erlauntza taldearekin,
21:00etan Elizan.

Goraki Abesbatza
Ekainaren 18an
Donibane Lohitzuneko
Goraki abesbatzak
kantaldia eskainiko du
21:00etan elizan.

LESAKA
Musika Eskolakoen
kontzertua
Ekainaren 12an ins-
trumentu eta gitarra
taldearen kontzertua

17:30ean Harriondo-
an.

Zumarragako Goiargi
abesbatzak kontzertua
Ekainaren 21ean
12:30ean Harriondo-
an.

BERA
Berako Abesbatza
Ekainaren 13an
Kultur Etxean,
20:30ean.

Helduen entzunaldia
Ekainaren 17an Mu-
sika Eskolan,
19:00etan.

Bera kantari
Ekainaren 27an
19:00etan Ilekuetako
zubian.

LEITZA
Kultur Aroaren barne
Ekainaren 12an To-
rrean, 19:30ean.

Dantzak
SARA
Zazpiak Bat dantza
taldeko haurren saioa
Ekainaren 12an
19:00etan plazan.

Ikastaroak
GOIZUETA
Sukaldaritza
makrobiotikoa
Ekainaren 10 eta
17an Umore Onan.

Azokak
LEITZA
VII. Sagardo Eguna
Ekainaren 13an
19:00-21:00 plazan.

ETXALAR
Herri Merkatua
Ekainaren 13an hasi-
ta larunbatero izanen
da plazan.

Lehiaketak
BERA
Bestetako programako
azal lehiaketa
Uztailaren 3an buka-

ARIZKUN | 2015.06.19
Juantxo Skalari eta gehiago
Arizkun Rock jaialdian

Juantxo Skalari&La Rude Band
eta Sofokados taldeek joko du-
te ArizkunRock jaialdian.Ondo-
ren Tirri&Tery. Doako akanpada
gunea ere izanen da.

Kontzertuak

ESKUALDEA | 2015.06.23
San Juan bezperan sua, afariak,
euskaren aldeko ekintzak…

Udarenetorrera, solstizioa…San
Juan bezpera berezia da eta be-
rezi egitenduteLesakanetaGoi-
zuetan herri afariekin, euskaren
aldeko ekintzekin Lesakan…

Ospakizunak

AINHOA | 2015.06.14
Xareta Egunaren laugarren
edizioa Ainhoan aurten

Urdazubin2012an,Zugarramur-
din 2013an eta Saran iaz. Aur-
tenAinhoaridagokioXaretaEgu-
naantolatzeaetahainbatekital-
di prest dituzte iganderako.

Ospakizunak

ekainak 11 - 25

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
San Juan eta San Pedro
bestak datoz

Uda badator eta horre-
kin, herriz herriko be-
stak indarra hartzen
joanen dira. San Juan
bestak izanen dituzte
Arizkun eta Saldiasen;
gero, San Pedro edo
Jondoni Petri bestak
Doneztebe, Erratzu eta
Senperen. Zaindari jaki-
nik gabe Berako Altzate
auzoan, Leitzako Go-
rriztaranen edo Zubieta-
ko Uritzan eginen di-
tuztenak ahantzi gabe.
Bada aukera!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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tuko da lanak aur-
kezteko epea (baita
Berako Oihua aldizka-
rirako ere).

ITUREN
Bestetako kartela
Ekainaren 16an bu-
katuko da lanak aur-
kezteko epea.

Ospakizunak
LEITZA
Ehuntze Eguna
Ekainaren 13an.

ELIZONDO
Sentsibilizazio
Astearen azken
egunean plazan
Ekainaren 12an
17:00etatik aitzinera.

DONEZTEBE
Errekaren Eguna
Ekainaren 13an.

ETXALAR
Haurraren Eguna
Ekainaren 12 eta
14an.

AINHOA
Xareta Eguna
Ekainaren 14an.

LESAKA
San Juan bezperakoa
Ekainaren 23an pre-
statu du Euskara Ba-
tzordeak.

LEITZA
San Juan bezperakoa
Ekainaren 23an apa-
ria plazan.

ZUBIETA
Uritzako festa
Ekainaren 13an.

SARA
Errugbi taldearen
XX. urteurreneko besta
Ekainaren 13an.

San Josepe eskola
Ekainaren 20an
18:00etatik goiti kirol-
degian.

›

Hondakinei buruzko argibide guztiak biltzen
dituen aplikazioa prestatu dute Bortzirietako

Hiri Hondakinen Mankomunitatean, Iametza in-
teraktiboa enpresak garatuta. Hondakinak nola
bereiztu, non eta noiz biltzen diren edota ohiko-
ak diren zalantzen argibideak biltzen ditu aplika-
zio berri honek. Herritarrek nahi dutenean eta in-
terneteko konexiorik gabe sakelean bertan era-
biltzen duten gailuan inolako zailtasunik gabe ar-
gitu ditzakete hondakinen bilketari buruzko edo-
zein zalantza. APPa Android sistemarako garatu
da eta www.bortziriakzabor.com web orritik des-
karga daiteke.

CDa eta liburuxka honetan haurrentzako ha-
mahiru kanta bildu dituzte. Sorkuntza testu-

en, ilustrazioen eta musikaren aldetik, gai klasi-
koen inguruan egindakoak dira kantuak, hala no-
la, naturaren inguruan. Josiane Agerre-Valentzia
eta Philippe Albor dira lan honen egileak etaHau-
rrock taldeko kantarien parte hartzea ere izan du-
te. Abestien izenak hauek dira: Arkatza, Lorea,
Pinpirina, Eguzkia, Katalingorri, Marigorri, Ho-
deia, Kurkuilua, Arbola, Sagarroia, Ilargia, Arrai-
na eta Erronda.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Ikas, 2014

Biribil, haur kantak

Musika

JOSIANE AGERRE-
VALENTZIA ETA
PHILIPPE ARBOR

Zaborrak: zer? non?
sakelekorako aplikazioa

Internet

WWW.BORTZIRIAKZABOR.COM

42urte dituen Isabel, unibertsitate irakasle ba-
natua eta Nerea, Parisen kartzelan dagoen

etakidea dira nobelaren protagonista. Isabelek
irakasten duen literaturako ikasgaian matrikula-
tu da Nerea. Honek eskutitz baten bidez litera-
turari buruzdituenhainbat iritzi jakinaraztendizkio
bere irakasleari eta, hortik aitzinera, epistola-ha-
rreman bati ekinen diote. Hasieran, literaturare-
kin zerikusia duten idatziak; gero, norberaren bi-
zipenei, ilusioei edota beldurrei buruzkoak dira.
Lehendabizikoz, 1994an argitaratu zuen Laura
Mintegik Nerea eta biok liburua eta hamarkada
eta erdira, eleberri haren edizio eguneratua aur-
keztu dute.

Txalaparta, 2015

Nerea eta biok

Liburua

LAURA MINTEGI

ARESO
Lagun Artea
elkartearen festa
Ekainaren 13an.

Bestak
ARIZKUN
San Juan bestak
Ekainaren 19tik
24era.

BERA
Altzateko bestak
Ekainaren 12tik 14ra.

DONEZTEBE
San Pedro bestak
Ekainaren 26tik
30era.

ERRATZU
San Pedro bestak
Ekainaren 26tik 29ra.

LEITZA
Gorriztaran auzoko
pestak
Ekainaren 21ean.

SALDIAS
San Juan bestak
Ekainaren 19tik
24era.

SENPERE
Jondoni Petri
Ekainaren 27tik
30erat.

Emanaldiak
ITUREN
Iparretarrak
dokumentala
Ekainaren 12an Ipar-
retarrak (IK) eskainiko
dute Udaletxeko sa-
baian 20:30ean.

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Ekainaren 14an bortz
milak, 07:00etan abia-
tuta.
Ekainaren 21ean
Baztan herriz-herri,
06:30ean abiatuta.
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ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Berako bikote
gazte batek Beran pisu
bat errentan hartu nahi
du. �686 589282.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LEITZA.Ostatuasalgai
edo errentan emateko.
14 logela bere komun
eta terrazarekin. Ofice
moduan egokitutako
gela. Biltegia. Funtzio-
namenduan eta oso
egoera onean. 360.000
euro. �606 365798.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Lur azpiko bi
garaje errentan emate-
ko. Bat Bittiria karrikan
etabertzeaAlbisturren.
�618 962937.
LESAKA. Bittiria karri-
kandagoen janari-den-
da errentan eman nahi
da. Negozioz aldatze-
ko aukera ere bada.
�616 889459.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA
eskariak

Doneztebenneskabat
prest dago udan aste

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ETXALAR.LarrapilSarri-
ku karrikan etxea erren-
tanemateko.Herrikobis-
ta zoragarriak dituen to-
ki paregabea. 3 logela,
2bainugela,sukaldea,2
egongela,despentsaeta
trasteleku handia. Oso
eguzk i tsua . � 687
766971 / 688 842054.

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisu berria errentan
emateko. Sukalde-
egongela, logela bat,
komunaeta trastelekua.
300 euro alokairua edo
73.000 eurotan salgai.
�663 312557.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-

BURLATA.Pisuaerren-
tan eman nahi da. Era-
batberrituaetamoblez-
tatua,3 logelekin.�679
426498.
LESAKA. Guztiz mo-
bleztatua eta ekipatua
dagoen duplexa erren-
tan emateko, 1 edo 2
lagunentzako apropo-
sa. Zonalde polita eta
lasaia. �658943702.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

ELIZONDO. Konparti-
tzeko etxebizitza bila,
pisua edo logela.�686
735961.

kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 300
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

IRUÑEA. Pisua erren-
tan emateko Paulino
Caballero kalean. 3 lo-
gela,mobleztatua.Oso
argitsua.Unibertsitate-
tik 5 minutura. �647
992350.

IRURITA. Etxea erren-
tan emateko, 3 logela
eta garajearekin. Mo-
bleztatua.�659764375.

ELIZONDO. P isua
errentan emateko. Mo-
bleztatuta, 3 logela, 2
bainugela, jangela eta
sukaldearekin. �948
599171

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, 60
m2ko bajerarekin. Etxe
mobleztatua, berogai-
lua, igogailua eta tras-
telekuarekin.Bajeraeta
e txea e l ka r rek i n .
112.000 euro negozia-
garriak.Nahi izanezge-
ro, aparte ere salgai.
�948 585036.

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio oso eko-
nomikoa.�646774117.
DONEZTEBE. Parrokia
Karrikan pisua salgai. 3
logela, komuna, sukal-
de-jantokia,2 trasteleku.
Duelagutti zaharberritua.
�948 450384.
DONEZTEBE.100m2ko
pisua salgai. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea,
egongelaetatrastelekua-
rekin. Bizitzera sartzeko
prest. �651730872.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

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): 36 € (-2,00)

Zerri gizena
1,185 € kiloa. (+0,011)

Zerramak:
0,440 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,92
1.koa 3,69
2.koa 3,53
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,20
1.koa 3,94
2.koa 3,77

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 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,10/6,70
8-10 kilokoak: 5,70/5,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(maiatzaren 15etik 22ra bitarteko prezioak)
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tara: 125 m2. Prezioa:
25€/m2. �626 644420 /
605 878202.

Zerrazintaetaeskua-
dradora salgai, egoera
onean. Zerra: 800€, es-
kuadradora: 1.000€.
�677 772616 / 948
625166.

Jane slalom markako
haur-aulkia salgai.
Egoera oso onean eta
gutxi erabilia. �646
298568

1.000 litrokogasoliode-
positoa salgai.�680
374377.

tartezumeakzaintzeko,
bai goizez eta bai arra-
t sa ldez e re . � 650
080499.
Hizkuntzak dakizkien
emakumeaeskaintzen
daedozein lanetangoi-
zez aritzeko. Euskara
B2 maila, ingelesa B2
eta frantsesa dakizkie-
na. �679 210910.
Neska baztandarra
udan haurrak zaintzen,
haurrei klase partikula-
rrak ematen edo zer-
bitzari gisa aritzeko
prest dago. Euskaldu-
naeta ingelesezhitzegi-
t en duena .� 616
770410.
Emakume euskaldu-
na adineko jendea edo
haurrakzainduetaetxe-
ko lanak egiteko prest
dago, Bera eta Lesaka
inguruan.�678903294
/ 948 630914.
Doneztebeko neska
euskaldun bat dende-
tan dependienta, adi-
neko pertsonak zain-
tzen, etxeak garbitzen,
zerbitzatzen, sukaldari
laguntzaile edo admi-
nistrari bezala lanean
aritzeko prest Malerre-
ka eta Baztan aldean.
Kotxe propioarekin.
�649 901395.
Etxeetanzaharrakzain-
tzeko,etxeko lanakegi-
teko...prestdago20ur-
te baino gehiagoko es-
perientzia duen ema-
kumeeuskalduna, ko-
txearekin.�676715998.
Berakoneskaeuskal-
duna uztai lean eta
abuztuan umeak zain-
tzekoprestdago. �661
100323.

LANA
eskaintzak

IGANTZI. Uda honeta-
rakozerbitzariak,sukal-
dariak eta kamioi-gida-
riak behar dira Irrisarri
Landen.Bidalicurriculu-
ma: administracion@
irrisarriland.es.
ZUGARRAMURDI. Al-
tzatenea jatetxean uz-
tailean, abuztuan eta
irailean lan egiteko zer-
bitzariabeharda.Espe-
rientziaduena.Frantse-
sez jakitea ezinbertze-

koa da. �948 599187.
DANTXARINEA.Zerbi-
tzaria behar da Mike-
len-borda ostatuan.
Frantses pixka bat da-
kiena,asteburuetaneta
udan aritzeko. �690
388134/ 948 599045.

ANIMALIAK
salgai

Aurrerako txerrikumea-
ren bila bazabiltza, he-
men duzu aukera. Ze-
rrikumepintoaksalgai.
Ikusi nahi izanez gero,
deitu. 47 euro txerri ba-
koitza. �695 716894.
IRUN. 7 urteko zezena
eta 4 ur teko behia
bere aretxearekin sal-
gai. �660 991583/ 943
628908..

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. Guraso ehiztariak:
sagu, satagin, sator, zo-
zo , z i raun . . . � 652
750817.

LEITZA. Txakurkume-
ak oparitzeko (setter in-
gelesaetaeuskalartzain
txakurren arraza gu-
rutzaketa).�609222899.

3 urteko txakur emea
oparitzeko. �663117
499..

MOTORRAK
salgai

SsangyongRodiusau-
toa salgai. Ongi zain-
dua . 2006koa e ta
100.000kilometro.Zaz-
pi lagunentzako eta
maletero ederra. �619
317168.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salerosketak

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

SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.

Baztango losa gorria
salgai.Zabalera:30cm;
luzera: 30-70 cm; lodi-
tasuna: 2,5-3 cm. Oso-

TTIPI-TTAPAk kazetaria behar du
ordezkapenetarako

Eskatzen da:
• Kazetaritza edo euskal ikasketak izatea
• EGA edo baliokidea den euskara maila

Kontuan hartuko da:
• Kazetaritza lanetan esperientzia izatea
• QuarkXPress programa erabiltzen jakitea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea

Bidali curriculuma info@ttipi.eus helbidera
ekainaren 19a baino lehen.
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Lesakako Behe-
ko-errotako
bikote bihurriak,
AMAIURetaAINITZEK
7 urte beteko di-
tuzte ekainaren
16an. Attatto
eta amattoren
partez zorionak!

IÑAKI BAZTERRIKA iturendarrak
6 urte bete ditu ekainaren 4an.
Zorionak eta 6 muxu haundi atta,
ama eta berexiki Aimarren
partetik.

IBAI eta JON lehengusuek eta ama-
txi LOURDESEK urteak beteko dituz-
te ekainean. Zorionaaaak!!!!

Elusketagainako bikoteak 7 urte
beteko ditu ekainaren 21ean.
Zorionak eta muxu haundi bana
familia guztiaren partetik. Ongi
pasa zuen eguna!

EtxalarkoMANEX

DANBORIENAK 8
urte beteko ditu
ekainaren 8an.
Zorionak famili
guztiaren partetik,
ongi pasa!

Atautxi PACOk ekainaren 13an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta
berexiki bere bilobak diren Iraide,
Garaine eta Ibaien partez. Afari
goxoa prestatu urtebetetzea
ospatzeko. Muxuak

Izeba CONSUELOK

ekainaren 2an
urteak bete ditu.
Aunitz urtez fami-
liaren eta nola ez
Iraide, Garaine
eta Ibaien partez.
Muxuak!

AIMAR AGESTA

HERNANDORENA

Gure txirrindulari
alaiak 4 urte bete
ditu ekainaren
8an. Aunitz urtez
eta muxu haundi
bat familia guztia-
ren partetik.

Berako AMETS

IRURIETA
IZQUIERDOK, gure
bollitok, urtea
beteko du
ekainaren 3an,
muxu haundi bat
amatxi ta izeba-
ren partetik!

Berako KENAIk
ekainaren 1ean
urteak bete ditu.
Aunitz urtez
familiaren parte-
tik txapeldun.
Maite zaitugu!!!

Donamariako NAHIA eta EKAIN

TELLETXEA ODRIOZOLAK ekainaren
21ean 7 urte beteko dituzte.
Zorionak gure sorgintxoei. Lesakako
osaba eta izebaren partetik, muxu
bat eta ongi pasa eguna!

Berako KENAIk
ekainaren 1ean
10 urte bete ditu.
Eskerrik asko
zurekin bizitako
momentu zoraga-
rriengatik. Muxu
mordo bat zure
anaiaren partetik!

ANDER ZELAIETA
EULATEk 5 urte
beteko ditu
ekainaren 13an.
Muxu haundi bat
eta aunitz urtez
Igantziko familia-
ren partetik.

Berako LUCIA PAJARES ZELAIETAk
ekainaren 8an urtea bete du.
Zorionak familia guztiaren eta
bereziki titoren partetik.

EGOIk ekainaren 19an hiru urte
beteko ditu eta OLAIAk ekainaren
26an 6 urte. Aunitz urtez Oronoz-
Mugairiko anai-arreba pollit hauei
eta mila muxu potolo.

MARKEL TORRES
ALEMANek 8 urte
beteko ditu ekai-
naren 25ean.
Aunitz urtez eta
muxu bat Oronoz
eta Lesakako
familiaren partez.
Ongi pasa artista

Erdi aranztar erdi
beratar BENAT

GONI ERRANDONE-
AK bi urte bete
ditu ekainaren
3an. Zorionak fa-
milia guziaren eta
batez ereAlazne
etaAierten partez

Errotxapeako
gure IBAIk 3 urte
beteko ditu
ekainaren 8an.
Ongi pasatu
eguna eta
Zorionak
Alkaigako fami-
liaren partetik.

MAIALEN etaAITOR,
gure etxeko erre-
gin eta erreginak,
ekainaren 27an
11 eta 8 urte
beteko dituzte. 11
eta 8 muxu
haundi ama eta
attaren partetik.

Zorionak zuri ere!
Ea elkarrekin
ospatzen ditugun
urteak. Muxu
haundi bat Ekain
eta Nahiaren
partetik.
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