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Norbere xilkoa
Pablo Casadok, PPko liderrak, Bilbon emandako solasaldi
batean, Getxo Gipuzkoan kokatu zuen, eta horrek irrigarri
utzi zuen, berriz ere. Deus egin gabe masterrak oparitzen
dizkieten alderdiko buru izanik, ez da harritzekoa bere
geografia maila eskasa izatea. Halere, euskaldunok uste
bezain ongi ezagutzen ote dugu gure herria? Akaso, Berriz
edo Ataun mapan egoki paratzeko ez dugu arazorik, baina
Eiheralarre edo Zalgize
adierazteko eskatuz gero?
Nafarroaren Egunera eta
Herri Urratsera egiten
ditugu urteroko
erromesaldiak. Horrekin
kontzientzia asebete, eta
hurrengo urtera artio ez
gara sobera arduratuko Iparraldeaz. Hegoaldekook
(h)egozentrikoegiak gara. Gero eta hegoalderago dagoen
xilko borobilari begira bizi gara eta, dakizuen bezala,
norberarena izan ohi da munduko handiena. Nonbait,
Eusko Labela eta Rh negatiboa daukagun Hegoaldekoon
xilkoa ere ez da arras ttipia.

«GERO ETA HEGOALDERAGO DAGOEN
XILKO BOROBILARI
BEGIRA BIZI GARA»

Leitzako bertsolariarentzat
izan da aurtengo Gabiriako
Osinalde Saria. Apirilaren
27an jokatu zen finala eta
areto bete jenderen
aitzinean jantzi zuen txapela
Illarregik.

30. urtea du preso Frederic
Haranburu Xistor Senpereko
presoak. Maiatzaren 7an
bere askatasun eskaera
aztertu zuten Parisen eta
uztailaren 5ean jakinaraziko
dute erabakia.

ATZERA BEGIRA
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60 urterekin indartsu aizkoran

EZPALA
AITOR AROTZENA ALBIZU

Nor-Nori-Now
Bilbao Exhibition Center, Basque Culinary Center, Athletic
Club… Euskal Herria munduan zerbait izateko izena
ingelesez behar zueneko garaiak ziren. Orain, bederen,
ingelesa eta euskara batera erabiltzen hasiak gara hitzjokorako: Helpbidea. Suhiltzaileak eta anbulantziak bezala,
Knowrabide on-in go!ac/dc?

Argitaratzailea
Ttipi-Ttapa Fundazioa
Koskontako bidea, 7 - 1.
31770 LESAKA
T. (+34) 948 63 54 58
F. (+34) 948 63 54 57
WhatsApp 744 48 43 61
info@ttipi.eus
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Eneritz Iraola
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Amaia Odriozola
Arantza Agirre
Usoa Vicente
Berriemaileak
Arkaitz Mindegia, Josebiñe Agirre,
Koro Iratzoki, Nerea Altzuri,

60 urte bete berritan 60 ontzako 20 enbor ebakitzeko desafioa
bota zuen duela hamar urte Miguel Mindegia Ezkurrako
aizkolari haundiak, eta Donato Larretxeak desafioa onartu
egin zion. Garai berean elkarrizketa egin zion Ttipi-Ttapak.
Zubietako baserrian egin zuten hitzordua, aizkora eskuan ez
zuenean, hantxe pasatzen baitzuen bere egunerokoa: «semearekin batera, esnetarako 100 behi eta 300 ardi gobernatzen».
Ordurako 44 urte pasatuak ziren Mindegiak bere lehenbiziko
txapela irabazi zuenetik, eta halere, gerra emateko gogotsu
segitzen zuen. Haurra zela «afizioa» zena, «kapritxo» bihurtua
zuen. «Komeni nuke atseden hartzea, baina grina hemen dago
oraindik», aitortu zuen.
Joseba Urrotz, Irune Elizagoien,
MaiderPetrirena, Oihana
Kalparsoro, Fermin Etxekolonea,
Fernando Etxeberria, Mattin
Larralde, Juan MariBarriola, Iñigo
Imaz, Marga Erdozain, Maitane
Maritorena, Arantxa Iturralde,
Arantxa Gamio, Jaione Ariztegi,
Jaione Zabalo, Nerea Mortalena,
Virginia Oteiza, Pierre Bastres,
Ainhoa Asitz, Itxaso Arizmendi,
Xabier Maritorena, Maialen Iantzi,
Jaione Mindegia, Olatz Mutuberria.

Fundazioaren Presidentea
Pello Apezetxea
Kudeatzailea
Joxemanuel Irigoien
Administrazioa
Amaia Goia
Lege Gordailua
NA-1324/85
ISSN
1578-4673
Tirada
6.000 ale

Erakunde laguntzaileak
Leitza, Goizueta, Arano, Areso,
Baztan, Sara eta Senpereko udalak,
Malerrekako Zerbitzuen Mankom.,
Zugarramurdiko Akelarre elkartea
2019ko harpidetza sariak
Baztan, Urdazubi
eta Malerreka
38€
Leitza
26€
Hego Euskal Herria
44€
Ipar Euskal Herria, Europa 83€
Amerika eta Australia
130€
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KOLABORAZIOAK
SAIOA IRAOLA URKIOLA

GABI GOIA IPARRAGIRRE

Besarka gaitezen

Nirekin ez dute jostatu nahi!!

Vivian du izena. Orain dela urte bat eta erdi etorri zen
Zarautzera, Euskal Herrira. Guatemalako Antigua atzean utzi,
eta etorkizun hobe bat lortze aldera ekin zion migrazio
prozesuari. Bost alaben ama da. Hasieran, lana erraz aurkituko
zuela uste bazuen arren, ez zen horrela izan. Hilabete batzuk
igaro zituen lana aurkitzerako, baina, azkenean, lortu zuen.
Pakita, 95 urteko emakumea zaintzeko, barneko etxeko langile
aritu da urte batez. Egunean, ordu eta erdi zituen libre, eta
igandeetan 10:00etatik 20:00etara. Jai egun bakar bat ere ez
zuen izan urte osoan, eta hilean 650 euro ordaintzen zizkioten.
Horixe da euskal herritarron etxe eta baserri askotako
errealitate gordina. Hitz batean esanda: esplotazioa.
Maiatzaren bata pasa berritan, langile klaseaz dihardute
sindikatuek, baita askotariko mugimenduek ere, baina argi
dago Euskal Herrian ere, ez herritar guztiok, ez langile guztiok
ez dugula kategoria bera. Hasteko, herritar askok euren
eskubideak aldarrikatzeko eta borrokatzeko aukerarik ez
dutelako. Batetik, informazioa ukatzen zaielako (adibidez,
barneko etxeko langileen
inguruko arautegia).
Bestetik, instituzioetatik
kasu, iritsi berrientzako
harrera plan osorik ez
dugulako askotan, hala
nola erroldatzearen
tramitazioa eta garrantzia;
bertako hizkuntza eta
kulturaren inguruko oinarrizko formazioa; lan baimena
eskuratzeko jarraibideak...
Vivianek urte baten ondoren, opor egun bat eskatu zuen. Ez
zioten eman, eta erabaki zuen lanera ez joatea. Handik
hilabete batera kaleratu zuten. Babes handirik gabe, maletak
hartu eta bere lantoki eta bizitoki izan zena utzi behar izan
zuen. Kontratatzaileek, berriz, segituan lortu zuten beste
langile bat, txintik esango ez zuena. Ea noiz arte.
Maiatzaren batean, kalera irteten gara milaka langile geure
eskubideen alde, kapitalaren aurka, aldiz, hainbat langile
dauzkagu gure etxeetako lau pareten artean. Nolako jarrerak
hartzen ditugu gure amonak, aitonak, izebak, osabak... zaintzen dituztenen lan eta bizi baldintzen inguruan? Feminismotik hainbat ekarpen egiten dizkiogu klasearen ulerkerari.
Batetik, klasea ez da soilik kapitalaren eta enpleguaren arteko
gatazkan kokatzen; ekonomia araututik kanpo dauden
harreman, arraza, genero edota jatorriarekin ere lotuta dago.
Langile klasea zabala eta konplexua da: musu-truk lan egiten
duten etxekoandreak; langabeak; prekarioak; edota zerbitzuetako, eskoletako, zaintzako, nekazaritzako, bulegoetako
emakume enplegatuak... Bestetik, zaintza lanek ahalbidetzen
dituzte bizitza duinak eta bizigarriak. Nahiz eta kapitalismoak
lan horiek bigarren mailakotzat jo, horri muzin egin eta nola
duindu genitzake gure bizitzak eta inguruan ditugun langileenak? Herrigintzan dugun erronketako bat da bizi komunitateak sendotzea eta elkartasun sareak ehuntzea. Finean,
giza-eskubideen, pertsonen eta herrien artean besarkatzea.

Anne, patioko xoko batean bakarrik dago, negar malkotan
irakaslearengana hurbiltzen da eta honako hau erraten dio «Ez
didate beraiekin jostetan aritzen uzten». Ondoko neska
taldetxo batek bere burua defendatzen du erranez: «Tranposa
bat da, ez dugu berarekin egon nahi». Maixuak eskutik hartu
du Anne, kontsolatzen du eta lagunekin jostatu ahal izateko
joku-arauak errespetatu behar direla azaltzen dio. Egoera hau
behin eta berriz errepikatu da ikasturtean, ikasle honek maiz
gatazkak ditu ikaskideekin, edozein gauzagatik negar egiten
du, baztertua sentitzen da eta harremanei dagokionez, ez du
«bere tokia» topatzen. Tutorea ere kezkatua dago eta gurasoekin izandako azken bileran zerbaitek huts egiten zuela onartu
zuten bi aldeek nahiz eta zehazki ez jakin zer den gertatzen ari
dena.
Giza-abileziak jendartean bizitzeko trebezia multzoa dira.
Elkarren artean komunikatuz gozatzeko, pertsonen artean
ditugun gatazkak bideratzeko eta inguruari egokitzeko
behar-beharrezkoak ditugunak alegia. Trebezia hauek batez
ere haurtzaroan
barneratzen dira eta
«GIZA-ABILEZIAK
laburbilduz, denontzat
TTIKITAN ERAKUSTEA ezagunak diren jokaera
sorta bat bertzerik ez dira:
BIZIKIDETZAN URRATS mesedez eskatzen eta
GARRANTZITSUA DA» eskerrak ematen jakitea,
begietara begiratuz
solastea, agurtzea,
irrifarra egitea, musu ematea, besarkada ematea... Joko arauak
errespetatzen jakitea, laudorioak erraten eta jasotzen jakitea,
modu egokian «ezetz» erratea, modu egokian «zergatik»
galdetzea, bertze umeekin elkarrizketan edo jokoan hasitzea,
bertzearen tokian jartzea, eguneroko gatazkei aitzin egitea,
bertzeen jarrera okerrak aldatzeko eskatzea, egoeraren arabera
modu eraginkorrean kexak adieraztea eta bertzeak zapaldu
gabe bere eskubideak defendatzen jakitea.
Eta nola ikasten dira abilezia horiek? Hementxe dituzue
guttienez lau bide: gurasoen eredua jarraituz; gurasoen
komunikatzeko modua ikasten dute umeek: beraien jarrera,
solas egiteko modua, arazoak bideratzeko erak, keinuak...
Inguruko bertze pertsona erranguratsuetan ere ohartzen dira:
zaintzaileak, atautxi-amatxiak, anai-arrebak... jarrera egokiak
indartuz eta desegokiak desagertzen utziz; hau da, ongi
egiten dutenean beraiei jakinaraziz. Adibidez: «ikusi dut
nolako arretarekin entzun diozun amatxiri» edo «hagitz garbi
erran didazu hori ez duzula nahi, ulertzen dut» edo «zeinen
ederki ikasi dituzu partxiseko arauak». Eta egokiak ez direnean,
kasurik ez eginez gero, desagertuko dira. Eguneroko egoerei
pixkanaka aitzin eginez gurasoen esku-hartzerik gabe:
parkean, ikastetxean, dendan... Guraso edota hezitzaileek
espresuki erakutsiz: «galdeiozu nola duen izena», «nola
erraten da hori?» edo «egin duzunagatik barkamena eskaiozu».
Hau da ba bidea, giza abileziak ttiki-ttikitatik erakus daitezke
eta horrela, gure arteko bizikidetzan urrats garrantzitsua egina
izanen dugu.

«NOLAKO
PARADOXAK
GERTATZEN DIREN
ETXEETAN, EZTA?»
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11 GALDERA LABUR
ALOÑA GONZALEZ BEREAU BIDAZI ELKARTEKO KIDEA

«Herrian gelditzeko
ditugun baliabideetan
sinestu behar da»
Irunen sortu, Etxalarren bizi...
Ama etxalartarra dut eta nahi
izan dugun bizimodua garatzeko aukera hemen aurkitu
genuelako etorri ginen.
Natura, zure lotura...
Ingurugiro zientziak ikasi nituen eta nekazaritza ekologikoa garatzeko elkarteetan
ibili naiz lanean. Orain, okintzan ari naiz...
Noiz abiatu zenuten proiektua?
2015eko irailean. Etxeko legami naturalekin eta irin ekologikoarekin egiten dugu ogia.
Zein da prozesua?
Ama oreari irina eta ura eman
eta elikatzen eta erreproduzitzen uzten dugu (gauean eta
hurrengo goizean). Eguerdian
masa egin eta hortik laberatu
arte beste bost bat ordu pasa-

tu behar dira... 24 bat ordu
behar izaten ditu. Masa egiteko oratzailea bakarrik erabiltzen dugu eta ondotik egurrezko labean erretzen dugu.
Herrian lan egin eta bizitzeko
aukera nola ikusten duzu?
Lanpostuak sortu behar dira.
Gazteek Etxalarren gelditu
nahi dutela uste dut. Ditugun
baliabideetan sinetsi behar
da. Baserritik ezin dela bizi
esaten digute, eredu-industrialetara bideratu ohi gaituzte...
Zer esanen zenieke gazteei?
Esperimentatzeko eta formatzeko; besteek nola egiten duten,
nola merkaturatzen duten…
ikusteko. Ondotik, inbertsio
handirik gabe ahal dena egiten
saiatzeko.

Egindako lana eskertzen da?
Ez da erraza ikustea, baina
normala da. Jendeari garestia
iruditzen zaio... Azken finean
hautua da, baloreak dira. Bakoitzak bere lehentasunak ditu
eta hori ikusaraztea gure ardura da.
Bidaziko kide ere bazara.
Duela 5-6 urte sartu nintzen.
Helburua elikagai osasuntsuak
eskuragarri jartzea da, bertako nekazaritzari bide emanez.
Ez da erronka makala.

Lan handia egiten dute eta
hori ez da ikusten. Gizartea
eraldatu nahi dugu eta nonbaitetik hasi behar da. Gure
proiektuak ez dira perfektuak
baina egiten den lana izugarria
da, eskertzekoa.
Nolakoa izan da herrira egokitzeko prozesua?
Erraza. Haurrak oinez eskolara, plaza-giroa, harremanak,
auzolana... asko gustatu zait.
Etorkizunerako proiekturik?
Lurrari gehiago lotzea.
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IRAKURLEAK MINTZO
Nafarroaren egunean, Mattin
eta Xalbador, irriak eta
malkoak
AINARA MAIA URROZ

Nafarroaren Egunaren biharamunarekin idazten dut artikulu hau, eta
Espainiako hauteskunde-gau mediatikoaren ajeaz izkiriatzen ditut eskutitz
hauek, eskutik hatzetara hemen
doakizue neure kronika pertsonala.
Aspaldi ohartu naiz ez dudala
maitasunaren gibeletik joan beharrik,
ni bainaiz maitasuna bera, eta ez
dudanez oraindik alderdi politiko-poetiko bat sortu, bildu nahi izan dut
atzoko ene bizipen eta bizipoz puska
bat zuek ere zerbait senti dezazuen
neuretik. Goizean goiz iratzarri eta
bozkatzera joan naiz Irunen, nire
herrian, eta ondoren lagun batekin
joan naiz Baigorrira, Pausu den mugaz
gaindi eta poliziarik gabe.
Egun eguzkitsua lagun, iritsi ginen
Nafarroa Behereko Nafarroaren
Egunera, hauteskunde espainiarren
egunean nafarron (eskualdunon)
batasuna ospatzeko. Izan ere, muga
fisikorik ez dago jada, atzean gelditu
dira duela 30 urteko mugako auto-ilara
luzeak, baina orain muga mentalak
ditugulakoan nago, eta horiek ene
idurikoz askoz ere bortitzagoak dira,
prefosta! Malko batek irrist egin zidan
Baigorriko zubitik behera.
Harrera beroa egin ziguten erraldoiek
eta joaldunek, Xalbador eta Mattin
erraldoiek irrizko eta malkozko begirada amultsua bota zidaten, eta irri bat
nahiz malko bat eman nien bueltan.
Harrera beroa egin ziguten ezagun eta
lagunek mugaren alde batekoek zein
bestekoek. Baigorriko plazan Maiatz
agertu zitzaidan apirilaren hondarrean
eta ene aita zena amaiurtarraren
biografia salgai ikusi nuen, eta irri bat
marraztu zitzaidan Baigorriko pilotalekuko dantzariei begira.
Baigorri eta Amaiur ez dute inongo
mugek bereizten, ez bada Izpegiko
lepoa bien arteko muga fisiko parega-

IRAKURLEAK MINTZO

bea, bereizteko baino gehiago lotzeko
balio izan diguna mendetan zehar eta
eutsi diezaiogun hori. Amaiurko jendea
hauteskunde espainiarretarako
Azpilkuetan bozkatu ondoren, agertu
zen, gu bezala, elkarrengana biltzeko
eta elkarri hats emateko, eta ahantz
dezagun ez duguna eta bereizten
gaituena, eta ez baikor ez ezkor atxik
diezaiogun batzen gaituen horri:
eskuara eta eskual kultura.
Plazera izan zen herri-bazkarian
parte hartzea eta bertze amaiurtar eta
eskualdun aunitzekin bazkaltzea:
Harkaitz Garaialde hondarribiarra,
Gaizka Aranguren iruindarra, bertzeak
bertze. Plazera izan zen bazkalondoan
kantuz aritzea Erramun Martikorena
baigorriarrarekin eta Kuxkuxtu txarangarekin. Plazera zortziko, arin-arin,
fandango eta mutxikoen airera dantzan
biribildurik aritzea.
Sasi guztien gainetik, laino guztien
azpitik, muga oro, badena eta ez dena,
ezabatu ditugu irriz eta malkoz, muga
oroz gaindi eskualdunak gara eta
elkarrengana biltzeko ahalegina egiten
dugu kanpotik ezartzen zaizkigun
muga mental horiek kentzeko.
Libertatea hemen badugu
galde egin gabe nehork
elgarri esku eman dezagun
gostarik ere zernahi
(Mendiaga)

Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak
bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izendeiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.
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Zuhaitzak
ESTEBAN IRUSTA MALLEA

Zuhaitzez inguratuta bizi gara Euskal
Herrian. Tropikoan bezainbeste ez,
baina beste toki askotan baino zuhaitz
gehiago ditugu gure inguruan. Zoritxarrez, munduan, gero eta zuhaitz
gutxiago ditugu. Esaten dutenez, gaur
egun ezagutzen ditugun basamortuak
garai batean basoak ziren. Eta daramagun martxan, panorama ez doa hobera.
Alderantziz, basoen eremua gero eta
txikiago da. Alde batetik,urtero, milaka
hektareako zuhaiztiak erretzen dira
nahita eragindako suteen ondorioz.
Bestetik, oihanetan egiten ari diren
esplotazioak gehitu behar zaizkie. Kasu
hauetan argi dago batzuen mesedetan,
ekonomiaren eraginez egiten direla,
nahiz eta kaltegarriak izan gizakiaren
bizitzarako. Suteen kasuetan, zergatiak
ez dira berdinak. Suteek ez dute kaltea
besterik, eta gehienak nahita direla
ulertzea zaila da, jakitean zenbat onura
ematen diguten.
Garai bateko baserritarrek ondo
zekiten zuhaitzen onurak zeintzuk
ziren. Horregatik, baserriak arteen
laguntza izaten zuten, haize boladez
defenditzeko eta bere ezkurrak janari
izateko. Intxaurrondoak ere inguruan
landatzen zituzten,bere fruituak estima
handikoak izaten baitziren,negu
aldian, batez ere. Eguberrietan oso
tipikoa zen,Euskal Herriko eskualde
askotan hain preziatua zen intxaur-saltsa jatea. Gereziondo eta pikondoak ere
ez ziren baserritik oso urruti izaten.
Hurritzak ere nonahi aurkitzen ziren.
Beste arbola,oso estimatua, negu
aldian batez ere, gaztainondoa zen.
Gaur egun, gaztainadi gutxi dago gure
artean, ia batere ez; gaixotasun batek
desagerrarazi egin baitzituen. Baina
handik edo hemendik lortuz, gaztain-jateak ez dira galdu.
Ezin dira alde batera utzi pagoak eta
haritzak. Zuhaitz horiek basoan zeuden
gehienbat, baina beren fruituei ere probetxua ateratzen zieten. Toki askotan

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA
info@ttipi.eus
948 63 54 58
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MIKRO-IPUIN LEHIAKETAN SARITUAK
udazkenean, txerriak
ezkurdietara bidaltzen
zituzten, haritzaren, artearen eta hauen kideko
zuhaitzen fruitua jatera.
Lehenbiziko egunetan
baserri bakoitzeko txerriak,
bere txabola zein zen
irakatsi ondoren, han uzten
zituzten uzta bukatu arte.
Zuhaitzen probetxua ez da
hor bukatzen. Bere egurrarekin gizakiak historian
zehar,milaka urtetan
eraikinak, ikatza, etxeko sua
eta zenbatezin tresna egin
ditu eta egiten ditu. Baliabide horiek nahikoak ez
badira, ezin ditugu ahaztu
zuhaitzen beste onura
garrantzitsuak. Eurek
ematen digute hain beharrezkoa dugun oxigenoa,eta
absorbitu, xurgatu kaltegarri
diren karbono oxidoa eta
atmosferan aurkitzen diren
hauts eta beste partikula
asko. Atmosferaren garbi-lanak egiten dituzte; baita
hotza eta beroa moteldu
ere. Euri zaparradak egitean,
zola defenditzen dute,
erosioa gutxituz. Hegaztien
eta hainbat izaki bizidunen
egoitza ere badira. Onura
horien jakitun izanez, ez da
samurra ulertzea han eta
hemen egiten diren mozketak eta inausketak. Baina
badaude beraiengandik oso
urruti, basoetan nahi
dituztenak, ez herri barruan.
Pentsamolde hori ez dator
bat garai batean beren
jauregiak zuhaitzez inguraturik izaten zituzten aberatsekin. Gaur egun ere, hirien
eta herrien alde ederrenak
zuhaitzen inguruak dira.

Tximeletaren maitemintzea
Urrundik ikusi zuen. Eder eta
koloretsu, hego haundi, begi
zabal. Ziztu bizian berarengana joatea erabaki zuen. Aho
zabalik berarengana joan zen
muxua emateko prest. Eta
eman ere eman zion. Ozen,
zaratatsu, indarrez, ispiluari
muturrez.

ENEKO ETXEBERRIA OSUA
RICARDO BAROJA (BERA) I
LEHEN SARIA

Arantzako istorioa (egiazkoa)
Baziren behin bi anai Lorbido
izeneko etxe batean bizi zirenak. Egun hartan bi anaietako
bat errekara ura hartzera joan
zen. Euria egiten zuenez etxerat busti- bustia bueltatu zen.
Etxera ailegatu zenean anaiari erran zion:
- Hementxen duk ura!
- Eskerrik asko eta orain bustia hagoenez huaie ta ekartzak
bertze iorrada bat.
Orduan bertze anaiak hartu
zuen balde bat urez betia eta
burutik beiti bota zion erranez:
- Orain hi ere bustia hago eta
seitzak hieune!

HEMEROTEKA

« Antzerkiaren arloan zenbat
eta gehiago sartu, orduan eta
gusturago sentitzen naiz. Harritik Hazia antzezlanean
parte hartu ondotik piztu zitzaidan gogo hori (...) Kontua
da nork bere bidea egitea,
horrek uzten dizulako aztarna
bat. Hori da politena. Burua,
begia, eskua eta bihotza lotzea
da garrantzitsuena. Emaitza
ez da inportanteena».

MADDI IRATZOKI I HITZA.
2019.04.26
BERAKO ARTISTA

AIMAR ARANDIA ELIZONDO
RICARDO BAROJA (BERA) I
OHOREZKO AIPAMENA
Aitatxi ez dago
Aitatxien etxera joan naiz,
amona triste dago, familia
triste dago. Aitatxi ez dago beti
bezala bere sofan telebista
ikusten. Nire amak erraten du
aitatxi lanera joan dela. Nik
gezurra dela dakit, bere botak
eta erremintak hemen daude.
Haiek uste dute ez dakidala,
baino aitatxi jada ez dago hemen.

Aitzakiarik zaharrena
Ni aulkian nago mahaiaren
ondoan, arkatza mahai gainean,
liburua etxean eta etxeko lanak
txakurraren tripan.

IRENE ALEXANDRA
MALES LEKAROZKO
INSTITUTUA I LEHEN SARIA

FRANCISCO GUTIERREZ
LEKAROZKO INSTITUTUA I
OHOREZKO AIPAMENA

«Kafea igotzen nuen helduak
artoa zuritzen aritzen ziren
tokira, eta, hango juerga ikusita, inbidiatan egoten nintzen
(...) Artoa gorria ateratzen baldin bazen, aldamenekoari
muxu bat eman behar zitzaion.
Horrekin komeriak».

Mª JESUS ZUGARRAMURDI,
ANA MARI ANSA, XANTI
ZABALA ETA PEDRO MARI
ANSA I BERRIA. 2019.05.04
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«Lehen utopia zena
errealitatea izan
daiteke etorkizunean»
IERA AGIRRE ITURRIAGA LEITZAKO PILOTARIA
Hamar urte baino gehiagoko ibilbidea egin zuen palan eta hainbat txapel ere jantzi zituen.
Orain, ordea, txikitako kirolari lotuta dabil: esku-pilotari, hori delako benetan gustuko duena
G. PIKABEA LEITZA

Eskuz eman zituen aurreneko
pilota kolpeak, zazpi bat urte
zituela, baina pala eskuetan
egin zen ezagun Iera Agirre
Iturriaga (Leitza, 1987). Hango eta hemengo pala txapelketetan parte hartuz txapel
andana jantzi zituen, tartean,
Euskal Herriko pala txapelketak, kluben artekoak, Hego
Euskal Herriko eta Errioxako
pilotariak biltzen dituen
GRABN pala txapelketa...
13 bat urte zituela hasi zen
palan, «esku pilotan aritzeko
neska pilotari gutxi izanda, ez
nuelako partidak jokatzeko
aukerarik izaten». Horregatik
erabaki zuen palarekin probatzea. Probatu bakarrik ez,
gehiago ere egin zuen: hamar
urte baino gehiagoan ibili zen
palan. Agirrek, ordea, betitik
esku-pilota izan du kirol maitea, bai haurra zela baita orain
ere. Hortaz, duela urte batzuk,
Emakumezkoen Master Cup
pilota txapelketaren arrimuan
esku-pilotako txapelketetan
parte hartzeko aukera sortu
zitzaionean, «ezin izan nion
tentazioari eutsi» eta «ez nuen
bi aldiz pentsatu». Gisa honetara, txikitako arantza kendu
du Leitzako pilotariak.
Nondik datorkizu pilotarako zaletasuna?
Etxean pilota partida asko
ikusten zituzten eta txikitatik
telebistari erne-erne begira
egoten nintzen, ez nuen partida bat bera ere galtzen. Bestalde, Leitzan herriko plazan
8 ttipi-ttapa | 734 zk. | 2019-05-16

elkartuz pilotan jolasteko
ohitura handia zegoen eta ni
ere hor ibiltzen nintzen mutilen artean.

Palan ere ibilitakoa zara eta hainbat txapel jantzitakoa...
Bai, hamar urtetik gora eman
nituen palan jolasten eta txa-

Txikitatik gustatu izan zaio Agirreri esku-pilota. UTZITAKOA

«ASTEAN BEHIN
PILOTARI NESKAK
IRUÑEA ALDEAN
ELKARTZEN GARA»

«GUK IZAN EZ
GENUEN AUKERA
DUTE HAUR ETA
NESKA GAZTEEK»

pel dezente eskuratzeko aukera izan nuen. Dozena bat
edukiko ditut, denak dira bereziak.
Jokoan alde handia dago palan
edo eskuz?
Egia da esku-pilotatik palara
pasatzeko trantsizioa errazago egiten dela, nahiz eta pala
joko azkarragoa izan eta teknika gehiago behar den. Eskupilotan logikoki eskuetatik
askoz ere gehiago sufritzen
da.
Duela urte batzuk Ttipi-Ttapari
eskainitako elkarrizketan, esku-pilota pala baino nahiago zenuela aitortu zenuen. Orain,
aukera baduzula, txikitako arantza kendu duzu?
Horrela da bai. Esku-pilotara
bueltatu nintzenerako bizpahiru urte neramatzan pala
utzita, baina ezin izan nion
eskuz jokatzeko tentazioari
eutsi. Garai hartan izan ez nuen
aukera ikusi nuen eta ez nuen
bi aldiz pentsatu.
Noiz eta nola eman zenuen txapelketan parte hartzeko urratsa?
Master Cup-eko aurreneko
edizioan ere parte hartu nuen.
Iaz kale egin nuen haurra izan
berria nuelako baina aurten
berriz ere bueltatzea pentsatua nuen. Azken batean, gaur
egun neskentzako dagoen
txapelketarik garrantzitsuena
edo behintzat oihartzunik
handiena duena da.
Azken Master Cup txapelketan,
finalaren atarian gelditu zinen,
azken partida 18-17 galduta...
Pena handiarekin geratu nintzen finalerdia tanto bakarragatik galduta. Orokorrean
txapelketa ona egin genuen.
Oso bikote sendoa osatu genuen Olatz Arrizabalaga eta
biok, baina finalerdietan arantzatxoa geratu zitzaidan emaitzaz haratago nire mailarik
onena ematen asmatu ez nuelako. Ama izan ondotik oraindik partida gutxi jokatu ditut
eta nik uste konfiantza falta
hori nabaritu nuela.
Lehen Mailan nolako maila dago?
Gero eta maila altuagoa sumatzen da. Gazteak oso indartsu datoz atzetik eta urte-

ELKARRIZKETA

tik urtera maila hobea dela
igartzen da.
Etorkizuna nola ikusten duzu?
Bide luzea dago oraindik egiteko baina denbora gutxian
urrats garrantzitsuak egin
direla ikusirik, lehen utopia
zen profesionaltasuna etorkizunean errealitate izatera irits
daitekeela iruditzen zait. Hori
bai, horretarako egiazko borondatea izatea beharrezkoa
izanen da eta ez da lortuko
berdintasunaren aitzakian
bultzadatxoa eman hutsean
aritzen badira.
Gizonezkoen parekoa izanen da
inoiz emakumezkoen pilota?
Egunen batean profesional
izatera iritsita ere, ez zait iruditzen sekula gizonezkoen
parekoa izanen denik. Gizarteko alor askotan bezala, kirol
orotan are desberdintasun
handiagoa dago emakume eta
gizonen artean.
Pilotan, zure zein ezaugarri nabarmenduko zenuke?
Aurreko koadroetan abila naizela esanen nuke eta defentsan
ere ongi moldatzen naiz.
Eta hobetzekotan zer hobetu
beharko zenuke?
Uf, dena! Baina bereziki ezkerra eta aireko jokoa.
Amatasuna, lana, kirola... Nola
uztartzen dituzu?

Loari denbora kenduz eta
etxekoen laguntzarekin. Bestela ezinezkoa izanen litzateke.
Gaur egun nolako entrenamenduak egiten dituzu?
Egunero saiatzen naiz kirola
egiten, bizikletan ibiltzen, korrika... eta astean behin Iruñea
aldean elkartzen naiz zonaldeko pilotari neskekin frontoian entrenatzeko.
Lesiorik izan duzu?
Belaunarekin kili-kolo ibiltzen
naiz, baina lesio larririk, zorionez, ez dut izan.
Elikadura eta zure gorputza zaintzen dituzu?
Bai, elikadurari begiratzen
saiatzen naiz; errendimendua
hobea izan dadin laguntzen
duela iruditzen zait.
Zein helburu dituzu pilota munduan?
Pilotaz gozatzen jarraitzea
gustatuko litzaidake eta bide
horretan, txapelen bat irabazteak ilusio berezia eginen lidake.
Zerbait gaineratuko zenuke?
Bereziki haur zein neska gazteak animatuko nituzke pilotan jokatzera. Guk orduan izan
ez genuen aukera daukate orain
pilotan hasi, gozatu eta gainera nesken artean urte askoan
aritzeko.

Agirre eskuinean, entrenatzeko elkartzen den pilotariekin.

Agirre eskuinean, azken Master Cup-en bikote izan duen Arrizabalagaren ondoan.

Motzean
Nola aurkeztuko zenuke zure burua?
Ofizioz irakaslea eta afizioz pilotaria den leitzarra.
Pilotari bat?
Titin III.a.
Frontoi bat?
Labrit (Iruñea).
Noren aurka jokatuko zenuke gustura?
Patriri botako nioke finalerdietako errebantxa.
Pilota ez den bertze kirol bat?
Txirrindularitza.
Maniarik pilotan jokatu aurretik?
Eskumuturrekoak beti erabiltzea gustatzen zait.
Hondartza ala mendia?
Mendia.
Gustura bisitatuko zenukeen toki bat?
Zeelanda Berria.
Leitzako txokorik gustukoena?
Herriko plaza eta Eguzkizko muñoa.

Hilaren 4an, esku-pilotan, GRABNI txapelketako txapela jantzi zuen maila nagusian.

Agirre eskuinean, 2004an, Leitzako beste neska palistekin eta entrenatzailearekin.
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Duela bi urte egindako Usopop jaialdian musikazaleak Lizarietan. ELODIE GREGOIRE ETA CAROLINE DERSELLE

Hamargarrenean aio
erranen du Usopopek
Maiatzaren 25ean eta 26an musikazaleen topaleku bilakatuko da Lizarietako gaina.
Hamargarren urtez bertako eta kanpoko artistak gomitatu dituzte Usopop jaialdira eta bi
egunez «estilo rockero eta folk kutsuko» musika taldeak
G. PIKABEA SARA

Bereziak izan dira guztiak, eta
berezia izanen da aurtengoa
ere. Usopop jaialdiaren hamargarrena eta azkena izanen
baita heldu den maiatzaren
25ean eta 26an Sarako Lizarietako lepoan eginen dena.
Sarako Joanes Gartzia Basurko antolatzaileak dioenez,
«kapitulu baten bukaera» izanen da, baina ez dute edozein
gisara erran nahi aio; «handizki» itxi nahi dute hamar urteko ibilbidea eta neurri horretako egitaraua prestatu dute.

Ametsetako festibala
«Sarako musikazale batzuen
proiektua» izan zen Usopop,
eta halaxe bihurtu zen egia
«guretzat ametsetakoa zen
festibala». Gartziak kontatu
digunez, «Sigur Ros talde islandiarrak bere uhartean gra10 ttipi-ttapa | 734 zk. | 2019-05-16

batu DVD bat ikusi eta Euskal
Herrian egiteko gogoa piztu
zitzaigun». Hasieratik garbi
utzi zituzten bi helburuak:
batetik, «musika usaiazko lekuetatik ateratzea ondare
naturala eta historikoa berreskuratuz». Hala, Lizarietako
edo Sarako usategiak izan dira
«Usopopen ohantzea». Eta
bertze helburua «usain gutiago aditzen diren euskal taldeak
eta kanpoko talde berezi batzuk
gure herri ttipira etorraraztea»
izan da.
Ez dute ahantzia lehenbiziko aldi hura. «Pixka bat inkontzienteak» izan zirela dio saratarrak, baina «oroitzapen
ezin hobeak» dituzte. Gehiago
ere bai, hasmentako aurreikuspenak erraz gainditu zituzten: «gure artean zenbat
jende etorriko zenaren parioak
egin genituen. 100 eta 200 ar-

teko zenbakiak aipatu genituen
eta azkenean, 400 bat hurbildu ziren». Erantzunarekin
«harriturik» gelditu ziren, are
gehiago, «hastapeneko parte-hartzaileak ez genituelako
ezagutzen».
Geroztik, 70 bat talde pasatu dira Usopop jaialditik eta
«hainbat oroitzapen miresgarri» ditu Gartziak gordeak: «gure
proiektuan garrantzia duen
Anariren lehen kontzertua,
fama hartzen ari zela eta gure
ahalmenetik urrun zela Belakok adiskidetasunez errepikatu izana, Patxi eta biok ainitz

«SEKULAN ETORRI
EZ BAZARETE HAUXE
DUZUE AZKEN
AUKERA»
JOANES GARTZIA BASURKO

maite dugun King Creosote
artista eskoziarraren etorrera
amets bat izan zen, Totorroren
kontzertu energetikoa...». Urtetik urtera «eskaintza hobetzen saiatu» direla ere kontatu digu. Horren lekuko da
jaialdiak izan duen bilakaera:
«Usopop egun bateko ekimen
bezala pentsatu genuen, plan
finkorik gabe. Baina aski fite
neguan bertze gaualdi baten
egiteko gogoa piztu zitzaigun
eta ondotik bi egunetara pasatzea».
Duela bi urte erabaki zuten
jaialdia bi egunetara luzatzea,
«ez genuelako errutina batean
sartu nahi eta gauza berriak
proposatu nahi genituelako».
Aitortu digunez, «proiektua
gure gogoaren arabera moldatu dugu», baina publikoaz
ahantzi gabe; jakitun baitira
«publikoa ongi sentitzeak»
duen garrantziaz. «Horretarako, guk ongi pasatzen badugu eta egiten dugunean
sinesten badugu Usopopera
heldu den edonork gauza bera
sentituko duela sinesten dugu».
Bi egunetara pasatzeak «bertze talde batzuk eta giroa proposatzea baimendu» duela
gaineratu digu saratarrak,
baina aldi berean, «gu bezalako elkarte ttipi batentzat
lan-zama nahiko astuna» izan
dela.

ERREPORTAJEA

Diskoak argitaratzen ere bai
Zortzi-hamar laguneko lantaldea dago Usopop festibalaren gibelean, «bakoitza bere
arloan» ari dena: «batzuk programazio eta komunikazioan
ari gara, bertze batzuk apainketan, batzuk ostatuetan, bertze batzuk haurren xokoaren
antolaketan...». Eurekin batera, «lagun eta senideen laguntza» azpimarratu du Gartziak:
«familia handi bat gara».
Irail bukaeran edo urri hastapenean hasi ziren jaialdia
antolatzen, nahiz eta «beti gure
buruaren xoko batean» izan
kontua. Eta finantzazio aldetik,
«aski zuhurra» izaten dutela
dio umoretsu. Hastapenean,
jaialdia aitzinera ateratzeko,
«partaide bakoitzak bere ahalmenaren araberako diru-ekarpena egin zuen» eta gisa honetara «pixkanaka aitzinera»
egin dute. «Gaur egun buxetaren %80a autofinantzatua
da». Euskal Kultur Erakundearen laguntza ere azpimarratu
du, «hastapenetik konfiantza
eman digu». Eta horrez gain,
«azken urteotan mezenasgo
pixka bat lortu dugu».
Hamar urteko ibilbidean ez
dira kontzertuetara mugatu.
Eta horren adibide dira hainbat artistari diskoak argitaratzeko emandako laguntza:
Paxkal Irigoienen Kontsumo
Produkto lana, Aguxtin Alkhaten Ihes Egin, Orbel laukotearen Beyond There, Unama
taldearen Iduzki Xuria... «Usopopen hainbat mutazioren
artean, disko ekoizle bihurtu
gara. Hasieran Aguxtin Alkhatekin adiskidetasunez, eta gero
gure eskualdeko gazteei esku
kolpe bat emateko gogoarekin»,
dio saratarrak. Ez omen dute
disko ekoizle bilakatzeko asmorik, «baina lagunen proiektuak sustatzeko gogoa bai».
Aurtengoarekin aio erranen
badute ere, ez dute geldirik
egoteko asmorik. «Elkarrekin
zerbait egiten» eta «Saran kultura sustatzen» segitu nahi
dute. Ez dute oraindik zer
eginen duten zehaztu, baina
«ez dugu deus ere baztertzen;

Musikazaleak musikaz gozatzen, 2017ko Usopop-en. ELODIE GREGOIRE ETA CAROLINE DERSELLE

gure gogoak eta ametsek bidea
erakutsiko digute». Gernikako
Astra, Oñatiko Eltzia eta Alemaniako kultur-gune autogestionatuek «erakarri» egiten
dietela azaldu du.

Egitaraua

Azken aukera
Gero gerokoak. Orain, aurtengo hitzorduan jarria dute begia.
«Harro» daude osatu dute
programazioarekin, «bi egunetan guretzat garrantzitsuak
diren artistak etorriko direlako».
Bertako eta kanpoko artistak
gomitatu dituzte, tartean, euskal herritarrak, ingelesak, irlandarrak, kanadarrak... «Batzuk zinez miresten ditugu eta
ohorea da etortzea». Giro aldetik, berriz, «larunbatekoa
rockeroagoa eta igandekoa
folk kutsukoa» prestatu dute.
Ez hori bakarrik. Aurten, estreinakoz, bizikletaz Lizarietako lepora 5,26 kilometroko
igoera antolatu dute igandean,
maiatzak 26. 11:00etan hasiko
da eta parte hartzeko kronoeskaladak.net atarian izena eman
beharko da. Nafar Erresumako Kronoeskaladak igoeren
baitan, bortz proba (Lizarietan,
Otsondon, Izpegin, Ibañetan
eta Larrainen) eta finala (urrian
Ibardinen) egitekoak dira eta
horietan lehenbizikoa izanen
da Lizarietakoa.

Maiatzak 25

Bi egunetarako egitarau oparoa prestatu dute,
antolatzaileen arabera, larunbatean «giro rockeroagoa»
eta igandean «folk kutsukoa».

• 17:00etatik aitzinera kontzertuak: Asile Club poesia
musikatua, Efrim Manuel Menuck musika
independentea, Joseba Irazoki eta lagunak Berako
taldea, Lisabö bidasoar taldea eta Lysistrata rocka
egiten duen hirukote gaztea. Horiez gainera, Indezents
eta Martial Jesus Total Heaven DJak eta Los Chimberos
karaokea izanen dira.

Maiatzak 26
• 11:00etan Lizarietako kronoeskalada, bizikletaz. 5,26
kilometroko proba. Izen-ematea: www.kronoeskaladak.
net atarian.
• 14:30etik aitzinera kontzertuak: Anari 20 urtez
euskal musikagintzan leku berezia lortu duena,
Lynched Dublingo laukotea, Madeleine post-rock
estiloko musika egiten duen laukote donostiarra eta
This is the kit Kate Stables artista ingelesaren
proiektua. Solar Sound System eta A Side B System DJak
ere ariko dira.

Aukera zabala, beraz, Lizarietan maiatzeko hondar asteburuan: larunbat eta igande
arratsaldean musika nahieran,
eta igande goizean kirolerako
tartea. «Sekulan etorri ez ba-

zarete, hauxe duzue azken
aukera. Ez hutsik egin, ez zarete damutuko». Egia bilakatutako ametsak gogoan, «aurten ere une liluragarriak sortuko direla» segur da saratarra.
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HAUTESKUNDEAK 2019

Alderdi abertzaleek
gora egin dute herri
guztietan
Alde handiarekin EH Bilduk irabazi ditu Nafarroako
ipar-mendebaldean Espainiako Kongresurako hauteskundeak
2016ko Espainiako Kongresurako hauteskundeekin alderatuz, EH Bilduk, Geroa Baik
eta PSOEk nabarmen egin dute
goiti eta Navarra Sumak eta
Unidas Podemosek, aldiz, orduan UPN-PPk eta Ciudadanosek eta Ahal Dugu-IU-EQUOk lortu zituztenak
baino boto guttiago eskuratu
dituzte. Beintza-Labaien, Eratsun eta Urrozen Geroa Bai
izan da lehenbiziko indarra
eta Urdazubin Navarra Suma.
Oizen kasuan, EH Bilduk eta
Geroa Baik berdindu egin dute
eta gainerakoetan EH Bildu
nagusitu da. Parte-hartzea

Navarra
Suma

%70,34koa izan da, 2016an
baino hamar puntu gehiago.
2016an bezala, EH Bildu izan
da indarrik bozkatuena eta
gainera, ia 1.600 boto irabazi
ditu (3.950tik 5.150ra). Geroa
Bai, laugarren indar izatetik
bigarren izatera pasatu da,
1.200 boto pasatxo gehiago
eskuratuz (1.530tik 2.776ra).
PSOEk ere 1.000 boto irabazi
ditu. Gainerakoetan, Podemosek (1.500 boto galdu ditu)
eta Navarra Sumak (2016an
UPN-PPk eta Ciudadanosek
bakoitzak bere aldetik baino
737 boto guttiago). VOXek 208
boto lortu ditu eskualde osoan.

PSN-PSOE

PSN-PSOE

Geroa Bai

Navarra
Suma

EH-Bildu
Podemos

Navarra
Suma

PSN-PSOE

BAZTAN

BERTIZARANA

		
2016 2019
EH-Bildu
860 1.314
Navarra Suma*
749
Geroa Bai
372
731
PSN-PSOE
326
585
Podemos
812
512
Vox
70
Bertzeak
39
42
UPN-PP
885
C's
99
Errolda
6.014 6.002
Partehartzea
3.489 4.111
Abstentzioa
3.450 1.891
Baliogabeak
39
50
Zuriak
57
58
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai

		
2016 2019
EH-Bildu
69
115
PSN-PSOE
28
59
Navarra Suma*
47
Podemos
68
46
Geroa Bai
17
42
Vox
2
Bertzeak
2
3
UPN-PP
50
C's
12
Errolda
462
454
Partehartzea
255
322
Abstentzioa
250
132
Baliogabeak
5
4
Zuriak
4
4
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai

Podemos

Podemos

Geroa Bai

EH-Bildu

Navarra
Suma

PSN-PSOE

PSN-PSOE

Podemos

EH-Bildu

Navarra
Suma

Podemos
EH-Bildu

Geroa Bai

Podemos

EH-Bildu

Geroa Bai

Geroa Bai

PSN-PSOE

EH-Bildu

Navarra
Suma

Geroa Bai

BORTZIRIAK

MALERREKA

LEITZALDEA

URDAZUBI
ZUGARRAMURDI

		
2016 2019
EH-Bildu
1.024 1.555
Geroa Bai
561
953
Podemos
1.413
851
PSN-PSOE
399
770
Navarra Suma*
438
Vox
47
Bertzeak
33
35
UPN-PP
503
C's
159
Errolda
6.588 6.505
Partehartzea
4.183 4.715
Abstentzioa
3.450 1.790
Baliogabeak
44
19
Zuriak
47
16
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai

		
2016 2019
EH-Bildu
609
873
Geroa Bai
328
603
PSN-PSOE
215
390
Navarra Suma*
320
Podemos
595
315
Vox
46
Bertzeak
26
28
UPN-PP
412
C's
67
Errolda
3.807 3.771
Partehartzea
2.321 2.632
Abstentzioa
3.450 1.139
Baliogabeak
32
19
Zuriak
31
38
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai

		
2016 2019
EH-Bildu
960 1.221
Geroa Bai
214
370
PSN-PSOE
105
247
Podemos
464
203
Navarra Suma*
163
Vox
31
Bertzeak
9
7
UPN-PP
208
C's
16
Errolda
3.244 3.180
Partehartzea
2.017 2.277
Abstentzioa
1.227
903
Baliogabeak
30
19
Zuriak
11
16
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai

		
2016 2019
Geroa Bai
38
77
Navarra Suma*
74
EH-Bildu
68
72
PSN-PSOE
16
41
Podemos
65
29
Vox
12
Bertzeak
1
3
UPN-PP
109
C's
9
Errolda
502
458
Partehartzea
316
322
Abstentzioa
186
163
Baliogabeak
4
5
Zuriak
7
9
*2016an UPN-PP eta Ciudadanos ez ziren
elkarrekin aurkeztu, 2019an bai
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HAUTESKUNDEAK 2019

Maparen kolorea aldatu da
2016ko abenduaren 26a

2019ko apirilaren 28a

Bera

Bera

Urdazubi

Urdazubi
Zugaramudi

Zugaramudi
Lesaka

Lesaka

Etxalar

Etxalar
Igantzi

Igantzi

Baztan

Baztan
Goizueta

Arantza

Sunbilla

Goizueta

Bertizarana

Arantza

Sunbilla

Bertizarana

Arano

Arano

Elgorriaga Doneztebe
Zubieta
Ituren
Eratsun
Urroz
Donamaria
Saldias
Leitza
Oiz
Ezkurra
B. Labaien

Elgorriaga Doneztebe
Zubieta
Ituren
Eratsun
Urroz
Donamaria
Saldias
Leitza
Oiz
Ezkurra
B. Labaien

Areso

Areso
EH Bildu

Geroa Bai

UPN-PP

Podemos - Ahal Dugu

EH Bildu

Geroa Bai

Navarra Suma

Podemos - Ahal Dugu

PSN-PSOE

2019ko apirilaren 28a
Errolda

Partehartzea

Abstentzioa

Baliogab.

Zuriak

Vox

Bertzeak

ARANO

99

54

45

0

1

30

13

3

5

2

0

0

ARANTZA

483

349

134

4

3

162

81

36

ARESO

220

158

62

1

1

71

31

21

42

20

1

0

12

14

5

2

BAZTAN

6.002

4.111

1.891

50

58

1.314

731

585

512

749

70

42

198

106

92

3

3

15

31

13

16

22

2

1

2.748

1.995

753

13

21

577

345

355

424

222

18

16

BERTIZARANA

454

322

132

4

4

115

42

59

46

47

2

3

DONAMARIA

334

259

75

3

7

95

61

26

28

32

6

1

DONEZTEBE

1.235

944

ELGORRIAGA

181

136

291

6

11

252

181

160

132

165

19

18

45

1

6

50

24

16

22

13

2

2

ERATSUN

141

86

55

0

0

17

34

11

10

9

4

1

ETXALAR

623

433

190

0

3

145

93

60

72

48

9

3

EZKURRA

136

75

61

0

2

21

20

11

7

12

1

1

GOIZUETA

589

420

169

1

5

288

56

21

33

12

1

3

IGANTZI

476

347

129

1

0

125

85

57

44

29

2

4

ITUREN

384

260

124

1

0

126

63

39

17

11

2

1

LEITZA

2.272

1.645

627

17

9

832

270

202

153

135

25

2

LESAKA

2.175

1.591

584

11

10

546

349

262

269

119

17

6

OIZ

101

68

33

0

1

21

21

8

12

4

1

0

SALDIAS

100

69

31

1

0

30

17

11

6

2

0

2

SUNBILLA

574

380

194

3

3

140

87

68

46

27

5

1

URDAZUBI

281

215

66

3

7

35

56

32

14

58

8

2

URROZ

156

95

61

1

5

12

35

18

6

15

3

0

ZUBIETA

231

154

77

0

0

94

29

9

13

8

1

0

ZUGARRAMURDI

177

107

70

2

2

37

21

9

15

16

4

1

20.370

14.379

5.991

126

162

5.150

2.776

2.092

1.956

1.791

208

112

BEINTZA-LABAIEN
BERA

Denetara

EH Bildu Geroa bai

PSOE

Podemos Navarra+
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BERA
Memoria historikoa
lantzeko proiektua
egin dute Toki Onan

(braseroak) tokiz aldatzeko
proposamena aztetu zuten
eta betiko gaia: «bazkide ez
den jendeak elkartea erabiltzen
jarraitzen du. Nola moldatu
hori?» Araudia berrikusi behar
dela erabaki zuten. Zuzendaritza batzordean ez da aldaketarik eta Jaione Dozagaratek
segitzen du lehendakari, Jabier
Escaguesek lehendakari orde,
Carlos Pachecok idazkari eta
Edurne Pachecok diruzain.
Asteburu berean, heldu den
denboraldian Gipuzkoako
Gorengoen mailan segituko
duela segurtatu zuen futbol
talde nagusiak.

Ezkaban txangoa egin zuten.

Horretarako, elkarrizketak
egin dituzte, informazioa lortu... Egindako lana bideo batean laburtu eta sarera igo
dute. Udaleko nahiz Toki Ona
institutuko webguneetan ikus
daiteke.
Bukatzeko, ekainean Ezkabatik Urepeleko ihesaldiaren
ibilbidearen zati bat eginen
dute. Ibilbide hori hiru egunekoa izanen da, baina haiek
egun bakarra eginen dute.

Zuzendaritza batzordeko ordezkariak, batzarrean. UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
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TTIPI-TTAPA

30 bat bazkide bildu ziren
maiatzaren 4an Gure Txokoa
elkartearen urteko batzarrean.
Joan den urteko batzarreko
akta irakurri eta onartu zuten
lehenik. Sail bakoitzeko arduradunak 2018ko ekintzez solastatu ziren: Txirridularitza
(Joseba Lasarte), Futbola eta
Atletismoa (Angel Pombar),
Kultura (Lupe Mendigutxia)
eta Dantzak (Paula Artieda).
2018ko kontuen balantzea
aurkeztu zuten. 2019rako aurreikusitako ekintzei dagokienez, Iamoteneako teilatua
moldatzea eta su-ontziak

Ekainean Ezkabatik Urepeleko ihesaldiaren ibilbidearen zati
bat eginen dute egitasmoarekin bukatzeko

Toki Ona ikastetxeko DBH
4.Bko ikasleek, Nahia Senper
Mazizior irakaslearekin, memoria historikoa landu dute.
Horretarako, gelan edukiak
ikusteaz gain, eskolaz kanpoko jarduerak eta proiektuak
landu dituzte.
Martxoaren 22an Beran barna txangoa egin zuten, Argaitzeko harrobira lehenik eta
udaletxeko plazara ondotik.
Apirilaren 1ean, berriz,
Iruñea aldera joan ziren. Ezkaba 1938-2018 erakusketa
ikusi zuten Burlatan eta azalpenak Txinparta taldeko Koldo Plak eman zizkien. Horren
ondotik, Ezkabara joan ziren
Botilen hilerria ikustera eta
gotorlekuko lubakietatik ibilbidea egin zuten.
Gelan taldeka proiektu bana
egin dute gaiaren inguruan.

Bazkide ez den jendearen Iamoteneako
erabilera arautu nahi du Gure Txokoak

BERA

Maiatzaren 19an
eginen dute Berako
XIV. Mendi Itzulia
32 eta 28 kilometroko ibilbideak izanen dituzte aukeran,
horietako laburrena Larun eta Labiagara igo gabe
TTIPI-TTAPA

Igande honetan, maiatzak 19,
eginen dute Agerra mendi taldeak antolatutako Berako XIV.
Mendi Itzulia. Mendizaleek bi
ibilbide izanen dituzte aukeran:
32 kilometro luze eta 1.850
metroko desnibela duena luzeena eta 28 kilometro eta 1.000
metroko desnibela duena laburrena. Agerratik aterako dira
eta Larretagainerako bidea
hartuko dute. Gero, Otsandatik pasata Labiagara eta Larunera igoko dira ibilbide luzekoak. Laburrekoek, Lizuniagan
barna Iesola Zaharra aldera

joko dute, baina badute Larun
eta Labiaga igotzeko aukera
ere. Bi ibilbideek bat eginen
dute eta Usategieta, Ibardin
eta Manttalen barna herrirarainoko bidea egin eta hasitako tokian bukatuko dute
itzulia, Agerran.
Izen-ematea egun berean
06:00etatik 07:50 bitarte egin
daiteke edo bertzela www.
mendizmendi.com web orrian.
Mendi itzulia, 07:00etatik
08:00etara aterako da. Parte
hartzeko federatuek 10 euro
eta federatu gabeek 12 euro
ordaindu beharko dituzte.

Mugaz Gain antzerki
jardunaldia
egunotan izanen da

'Esku harriak:
Oteizaren (h)ariak'
saioa larunbatean

Antzerki eta Eskola elkarteak
antolatutako Mugaz Gain Antzerki Jardunaldia eginen dute
maiatzaren 16, 17, 21 eta 23an
Kultur Etxean. Herriko ikastetxetako antzezle gaztetxoez
gain, Pasaiakoak ere ariko dira.
Goizeko sarrera euro 1 eta
arratsaldeko ate irekia, 2 euro.

MugMus laborategiak Esku
harriak: Oteizaren (h)ariak
emanaldia eskainiko du maiatzaren 18an, larunbatean
19:30ean Kultur Etxean. Dantza, musika, bertsolaritza,
eskultura eta bertze uztartzen
dituen ikuskizuna da. Sarrera
7 euro gostako da.

UTZITAKO ARGAZKIA

IV. azienda feria arrakastatsua
Urtetik urtera indartzen ari da azienda feria. Laugarren
edizioan, giza- eta idi-proba ez ezik garai bateko ofizioen
berri izan zuten bertan bildutakoek: zaldi-ferratzea
(argazkian) edo ardi ile-moztea, bertzeak bertze. Zenbait
azienda ere plazaratu zituzten baserritarrek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lagun Haundiak elkartearen batzarra
Lagun Haundiak jubilatuen elkarteak ohiko batzarra egin
zuen maiatzaren 2an. Kide dezente bertaratu ziren eta
batzarraren ondotik mokadutxo batzuk dastatzeko eta
zintzurrak bustitzeko aukera izan zuten. Bertaratu zirenek
Zuzendaritza Batzordearen lana eskertu zuten.

2019-05-16 | 734 zk. | ttipi-ttapa 15

LESAKA
IV. Argazki Rallya antolatu du
maiatzaren 26rako Beti Gaztek
TTIPI-TTAPA

Erraldoi eta buruhandien konpartsa, joan den urteko sanferminetan. A. AROTZENA

Konpartsaren eguna
ospatuko dute lehen
aldiz hilaren 25ean
Hainbat ekitaldi antolatu ditu egun osorako gero eta
sendotuago dagoen erraldoi eta buruhandien taldeak
AITOR AROTZENA

Lesakako erraldoi eta buruhandien konpartsaren eguna ospatuko dute lehen aldiz maiatzaren 25ean.
Larunbat horretan, 10:00etan
haurrentzako tailerrak izanen
dituzte. 10:45ean hamaiketakoa; 11:30ean karrikaz karrika
ibiliko dira eta 14:30ean bazkaria izanen dute antolatzaile eta laguntzaileentzat.
18:00etan zozketa eginen dute
eta ondotik, txokolate beroa
eskainiko dute. 18:15ean bonba japoniarrak botako dituzte;
18:30an Elutxa txarangarekin
Harriondoa Kultur Etxera joa-

nen dira, erraldoiak agurtzera
eta ondotik, Elutxa txaranga
ibiliko da herrian.

Talde sendotua
Hainbat urtez jende guttirekin
eta erreleboa ezin hartuz ibili ondotik, talde jendetsua
osatu du konpartsak, bai erraldoiak dantzatzeko, bai buruhandiekin ibiltzeko, baita
gaita eta atabalarekin musika
jotzeko ere. Joan den urtean,
sanferminetako txupinazoan
omendu zuten konpartsa.
Baztan-Bidasoaldeko Erraldoien Topaketa ere pare bat
urtez antolatu dute herrian.

Tarazonara bidaia
prest du San Fermin
erretiratu elkarteak

Zeharkako txirula
ikasleen kontzertua
maiatzaren 24an

San Fermin elkarteak Tarazonara bidaia antolatu du maiatzaren 30ean. 07:30ean abiatuko da autobusa suhiltzaileen
parketik. Milagron gosaldu
eta bazkalduko dute, tartean
Kalahorra ere bisitatuz. Txartelak hilaren 26ra arte eskura
daitezke elkartean (30 euro).

Lesakako Musika Eskolako
zeharkako txirula ikasleek
kontzertua eskainiko dute
maiatzaren 24an, dartorren
ortziralean 18:00etan Harriondoa Kultur Etxeko komentuko
elizan. Ikasturtean ikasitakoa
jendaurrean erakusteko aukera izanen dute.
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Beti Gazteko argazkilari taldeak
laugarren aldiz argazki rallya
antolatu du maiatzaren 26an,
Udalaren laguntzarekin.
Rallyar en hasieran jakitera
emanen diren lau gairen inguruko argazkiak aurkeztu
beharko dira. Bilduma onenari 150 euro eta diplomako
sari berezia emanen diote eta
gai bakoitzeko irabazleak 75
euro eta diploma izanen du.
Bortzirietako argazki onenari
ere 100 euroko saria emanen
diote.
Argazki digitalak Lesakako
udal-barrutian egin beharko
dituzte, JPG kalitate goreneko
formatoan eta rallyaren hasieran txartela hutsik izan
beharko dute argazkilariek.
Maiatzaren 26an, igandean
09:00etatik 10:00etara egin

beharko dute izen ematea Beti
Gazten. 10 euro ordaindu
beharko dute izena ematerakoan, baina 16 urte baino
guttiago dutenek doan parte
hartzen ahal dute. Parte-hartzaile bakoitzak gehienez 36
argazki entregatu ahalko ditu.
Rallyaren akaberan, 13:00etatik 14:00 arte argazkiak deskargatuko dira Beti Gazte elkartean. Lehiakide bakoitzak
gai bakoitzeko argazki bat
aukeratuko du eta ekainaren
10a baino lehenago fotobetigazte@gmail.com helbidera
bidali beharko ditu.
Epaimahaia profesionalez
eta antolakuntzako kide batez
osatuta egonen da eta epaia
www.betigazte.net webgunean
argitaratuko dute, argazki
onenak bezalaxe. Sari-banaketa aitzinerago eginen dute.

'La paz y otras lunas' antzezlana
eskainiko dute larunbatean Harriondoan
A. AROTZENA

Aristófanes Greziako antzerkigile klasikoaren La paz lanean
oinarritutako La paz y otras
lunas antzezlana eskainiko du
Irungo Ezezagunok antzerki
taldeak maiatzaren 18an, larunbatean 20:00etan Harriondoa Kultur Etxean. Sarrera 3
euro gostako da.

Ezezagunok antzerki elkartekoak.

ETXALAR
IV. Mendi Itzuliaren
balorazio positiboa
egin du Altxatak
436 mendizalek parte hartu zuten maiatzaren 4an Etxalarko
Mendi Itzulian
IRUNE ELIZAGOIEN

Maiatzaren 4a zen etxalartarrek
aspalditik egutegian gorriz
markatuta zeukaten eguna.
Eguraldiaren iragarpena hain
ona ez bazen ere, goizeko lehen
orduko euri langarra kenduta,
goiz ederra atera zen azkenean.
Guztira 436 mendizale gerturatu ziren Etxalarrera bertako
bista eta itzuliaz gozatzera.
Bortziriak, Baztan eta Malerrekatik jende aunitz hurbildu
zen itzulia egitera, baita Ipa-

rraldetik eta Gipuzkoatik ere.
Bi ibilbide zeuden aukeran eta
erdiek baino gehiagok 23 kilometroko ibilbide laburra
aukeratu zuten.
Altxata elkarteak eskerrak
eman dizkie egunean bertan
laguntzen aritu ziren 80 herritar boluntarioei. Ziurtatu
dutenez, bi urteren buruan
eginen den bosgarren Mendi
Itzuliaren edizioak aurtengoak
adinako paisaia ikusgarriak
izanen ditu.

Mendi Itzuliko irudiak. MATTIN SANZBERRO, MIKELTXO LEKUONA ETA UTZITAKO ARGAZKIA

IÑAKI DANBORIENA

Lurriztiederra auzoko bestak
Urtero bezala, maiatzaren lehenengo igandean ospatu
zituzten Lurriztiederra auzoko bestak. 60 bat auzotar elkartu
ziren Landaburuko bordan eta giro ederrean bazkaldu zuten.
Primerako eguraldiarekin ilunabar arte luzatu zuten besta
kontu kontari.

Produktu
fitosanitarioen
aplikatzaile ikastaroa

Karmenen
baserrirako bidea
prestatzeko auzolana

Larraburua elkarteak antolatuta, produktu fitosanitarioen
aplikatzaile ikastaroaren oinarrizko maila eskainiko dute
Etxalarren maiatzaren 27tik
31ra 09:00etatik 14:00etara.
Ikastaroa EHNE sindikatuak
emanen du Larraburua elkartean eta izena emandako parte-hartzaile kopuruaren arabera, 100 eta 136€ euro arteko
prezioa izanen du (guttienez
12 laguneko taldea sortu behar
da). Izena emateko maiatzaren
19a baino lehen telefono hauetara deitu behar da: 948 635166
edo 664 387343.

Apirilaren 27an hainbat herritar herritik Karmenen balizko baserrira (Errottenbordara) doan ibilbidea prestatzeko auzolanean hasi ziren
bideak garbituz. Bigarren
auzolan eguna maiatzaren
11n izan zuten eta poliki-poliki lanak aitzineratzen doazela adierazi dute antolatzaileek. Laster panelen erredakzio eta ilustrazioekin ere hasiko dira. Helburua irail erdialderako bukatzea izanen
da. Auzolanean parte hartu
nahi duenak Miren Olaetxearekin egon behar du.
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IGANTZI
Xabi Telletxearen
omenez IX. jaitsiera
proba larunbatean
Goizean entrenamendu-saioak izanen dituzte; arratsaldean,
berriz, lehiaketaren bi saioak
TTIPI-TTAPA

Larunbat honetan, maiatzaren
18an, izanen da aurtengo mendi-bizkleta jaitsiera proba.
Xabi Telletxearen omenez
eginen den IX.a izanen da.
Aitzineko astean egitekoa zen
baina egutegian bertze proba
garrantzitsu bat gurutzatu
zitzaienez, aste bat gibeleratzea
erabaki zuten elkarteko kideek.
Iaz 80 txirrindulari inguru
joan ziren proba lehiatzera,
eguraldi hagitz kaxkarrarekin.
Iraitz Etxebarria izan zen garaile eta aurten ere bertan
egotea espero dute. Urtero

Iaz 80 lagun inguru lehiatu ziren.

bezala, goizez entrenamedua
izanen da eta arratsaldez lehiatuko dira lehiaketaren bi saioak.
Sari-banaketa eta merienda
pilotalekuan eginen dira.

Elizateko bigarren solairuan izanen du
Biltokik egoitza
TTIPI-TTAPA

Apirilaren 28an jakin zuten
zein izanen den Biltoki Elkartearen egoitza: Elizateko bigarren solairua. Azken urte
luze honetan aunitz hitz egin
eta eztabaidatu ondotik, bazkideek emandako bozken
kontaketak argitu zuen bazkidegoaren nahia. 219 bazkideetik 189k eman zuten bozka, %86ak alegia. Bozka horietatik %69,5a izan zen Elizatearen aldekoa eta, ondorioz,
lehenbiziko bozketan aukeratua suertatu zen.

Moldatu bitartean orain
arteko tokian
Jakina denez, Elizatea goitik
beheiti moldatzeko asmoa
dauka Herriko Etxeak eta lanak
burutu bitartean orain dagoen
lekuan segitzea erabaki du
elkarteak.

Aitor Begino bikain
dabil mendibizikletan
Euskadiko Openeko zenbait
probetan postu ederrak
lortuta, Leringo proba
irabaztea lortu zuen
Beginok apirilaren 28an.
Azken metrora arte lehiatu
zen Erik Altunaren aurka eta
batera helmugaratu ziren.
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Biltokik 2. solairua erabiliko du.

Mendi-irteera
Bertzalde, Burgira Almadiaren
Eguna ezagutzera egindako
40 laguneko irteeraren ondotik, mendi-irteera antolatu du
elkarteak maiatzaren 25erako.
Herritik 07:30ean autobusez
aterako dira Sunbilla aldera
eta handik mendiz eginen dute
Etxalar arteko bidea. Bertan
bazkaldu ondotik, 17:00ak
aldera herrira itzultzeko asmoa
daukate.

Jabier Fagoagari
esleitu zaizkio
igerilekuko lanak

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko Etxeak jarritako epearen barrenean, udako denboraldian igerilekuez arduratzeko eskaintza bakarra aurkeztu da, Jabier Fagoagarena
zehazki. Bera izanen da, beraz,
udako hiruhilabetean igerilekuko lanen kudeaketaz arduratuko dena.

ARANTZA
Ikasturteko
akabailako irteerak
eskolan
Ttikienek egun-pasak eginen dituzte eta kozkorragoek
kanpaldiak Zarautzera, Zuhatzara, Beirera eta Irrisarrira
TTIPI-TTAPA

Ikasturtea bukatzear dute herriko eskolan eta urtero bezala, hainbat ateraldi prestatu
dituzte aste hauetarako. Maiatzaren 10ean, Haur Hezkuntzakoak, egun-pasa egitekoa
zuten Donostiara, eta bertzeak
bertze, Aquariuma ikusiz. Aste

honetan, berriz, Zarautzen bi
eguneko egonaldia egin dute
Lehen Hezkuntzako 3.mailako
ikasleek eta Zuhatzan bi gau
pasatuko dituzte 4.,5. eta 6.
mailakoek. Maiatzaren 30 eta
31n, LHko 1. eta 2. mailakoak
Beirera joanen dira eta 4 eta 5
urtekoak Irrisarri Land-era.

HERRI ESKOLA

Irakurzaletasuna bulkatuz
Apirilaren 30ean Liburuaren Eguna ospatu zuten eskolan.
Ikasleek elkarri liburuak oparitu ondotik, DBHkoak Haur
Hezkuntzakoei ipuinak kontatzen aritu ziren eta 3. ziklokoek
Kamishibai ipuinak kontatu zizkieten 1. eta 2. ziklokoei.
Bikoteka irakurri ondotik, marrazkiak ere egin zituzten.

I. UGALDE

EH Bilduren
taldeak herritarren
babesa jaso du

Apirilaren 28an udal talde berria izanen denari babesa adierazteko argazki jendetsua atera
zuten. EH Bilduren zerrenda bakarrik aurkeztu denez, Dabid Iturria izanen da alkate eta Leire
Mitxelena, Iñigo Sarrias, Beñat Mitxelena, Imanol Lukanbio, Joseba Pikabea eta Markel Jorajuriak osatuko dute Udala. Ordezkoak Xabier Etxague, Jabier Mari Etxebeste eta Ana Maeztu dira.
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BORTZIRIAK

KULTURA

Amorruaren kontra
txerto-kanpaina
eginen dute
Maiatzaren 27tik ekainaren 13ra eginen du albaitariak eta
identifikazio-mikrotxipak ere jarriko ditu
TTIPI-TTAPA

Zakurren identifikazio eta
amorruaren kontrako txertokanpaina maiatzaren 27tik
ekainaren 13ra eginen dute
Bortzirietan. Lau hilabetetik
goitiko zakur guziei errabiaren
kontrako txertoa eta identifikazio-mikrotxipa paratu behar
zaie eta bi urtero txertoa berritu behar zaie. Txertoaren
prezioa 25 eurokoa da, identifikazioarena bakarrik 35 euro,
identifikazio eta txertoarena
45 euro. Jabe aldaketarengatik
10 euro ordaindu beharko da.
Maiatzaren 27an, astelehenean 15:30ean Arantzako
Aientsako Osilekobordan izanen da, 16:30etik 17:30era
Arantzako Eguzkialdeko Anguleroan eta 18:00etan Igantziko Irisarriko Mendibilen.
Maiatzaren 28an, asteartean
16:00etan Arantzako Borda-
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larreko Serorenbordan eta
17:00etatik 18:30era Arantzako udaletxeko arkupetan izanen da.
Maiatzaren 29an, asteazkenean 16:00etatik 17:30era
Igantzin herriko aparkalekuan
izanen da eta 18:00etan Berrizaunen.
Maiatzaren 30ean, ortzegunean Lesakan izanen da:
15:30ean Auzoberri auzoko
Tellerin, 16:30ean Zala auzoko Otsunean eta 17:30ean
Nabazko Linddurrenbordan.
Ekainaren 3an eta 4an ere
Lesakan izanen da, 16:00etatik 17:30era su-hiltzaileen
parkean.
Ekainaren 10ean eta 11n
Beran izanen da, 16:00etatik
19:00etara Elektrobian.
Ekainaren 12an eta 13an,
Etxalarko hiltegian izanen da,
16:00etatik 19:00etara.

Xahoren liburu biografikoan oinarritutako 'AztiHitza' plazaratuko dute.

Agosti Xahori buruzko ikuskizuna
eskainiko dute herriz herri asteotan
TTIPI-TTAPA

Agosti Xahok egin zuen ibilbideko zenbait herritatik iraganen dira AztiHitza ikuskizunaren saioak maiatzean eta
ekainean. Xahok 1835ean
egindako ibilbidea du ardatz
Asisko Urmenetaren AztiHitza
eleberri grafikoak, eta berau
oinarri harturik, AztiHitza
ikuskizuna prestatu dute hainbat artisten artean (solasaldi
marraztua eskainiko du Asiskok). Lehendabiziko hitzordua
maiatzaren 9an izan zuten
Beran, eta ondotik Goizuetan
(hilaren 17an), Uitzin (24an),
Senpereko Oihanean (29an)

eta Saran (31n). Ekainaren 6an
Leitzan eta 14an Ezkurran
izanen dute AztiHitza ikuskizunaz gozatzeko aukera.
Hitzorduotan AztiHitza liburua ezagutzeko eta eskuratzeko aukera izanen da. Eta
udazkenaren hastapenean
Xahoren ibilbidea bururatuko
dute: Baiona, Lekunberri eta
Lesakan gaindi.
«Euskal Herriko heroi nazionala dugu Agosti Xaho»,
Asiskoren ustez. Haren figura
aldarrikatu eta haren proposamen eta gogoetak gogora
ekarri ditu marrazkilariak
eleberri grafiko honen bidez.
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SUNBILLA
Antton Kazabon
idazlearen bisita
izan dute eskolan
Idazle oiartzuarrak idatzitako liburuak irakurriak zituzten eta
galderak egin zizkioten Lehen Hezkuntzako ikasleek
MAIDER PETRIRENA

Oiartzungo Antton Kazabon
Amigorena euskal idazlearen
bisita izan zuten eskolako
Lehen Hezkuntzako ikasleek
apirilaren 30ean.
Eskolan berak idatzitako
liburuak irakurriak zituzten
lehendik eta berari galderak

eginez, gehiago jakiteko aukera izan zuten ordutegiko bi
saio erabiliz. Lehen bi saioetan
1., 2. eta 3. mailakoen txanda
izan zen. Errekreo ondorengo
bi saioetan, berriz, 4., 5. eta 6.
mailakoekin egotea egokitu
zitzaion. Hagitz ongi pasatu
zuten idazleak nahiz ikasleek.

MARI KORO PASKUAL

Ameriketan ibilitako artzainen besta
1987an hasi ziren elkartzen Ameriketan artzain ibilitakoak.
Aurten 18 bakarrik bildu ziren maiatzaren 1ean, iaz baino sei
guttiago. Eguerdian meza izan zuten, hildako artzainen
omenez. Ondotik, highball-a hartu zuten Ulibeltzak
elkartean eta bazkari ederra egin zuten Ariztigain kanpinean.

UTZITAKO ARGAZKIA

EHBilduren zerrenda bakarra udalerako

Goitian 4., 5., eta 6. mailakoak eta beheitian 1., 2., eta 3. mailakoak. ESKOLAK UTZIAK

Gaur egun alkate den Amets Inda buru duen EHBilduren
hautagaitza bakarrik aurkeztu da aurten ere udal
hauteskundetarako. Berekin batera, Paco Errandonea, Esther
Fernandez, Florentino Gelbentzu, Ixaro Petrirena, Mario
Mitxelena eta Bidal Ibarra ariko dira lanean datozen urtetan.

Aurten ere opil
jatea egin dute
Elgorriagan
Guraso elkarteak antolatuta,
opil jatea egin berri dute
Elgorriagan. Opilen
aitzakiapean jende dezente
bildu zen eta bertaratu
zirenek jatekorik eta
edatekorik ez zuten falta
izan.
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TESTUA ETA ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

DONEZTEBE
'Janaria jatea baino gehiago denean'
hitzaldia Askin haur eskolan hilaren 31n
MARGA ERDOZAIN

Bear-zana pilota plaza historikoaren aspaldiko argazkia. FOTO MENA

Laxoa Eguna
ospatuko dute
maiatzaren 19an
Pilota modalitatea kultura ondasuntzat jo du Nafarroako
Gobernuak berriki eta sari hori ospatuko dute Bear Zanan
MARGA ERDOZAIN

Musikariak, partidak eta
erakusketa
Saritxo hori ospatzeko Laxoa
Elkarteak bere eguna antolatu du. Bear Zana plazan zehaz-

tu dute hitzordua, maiatzaren
19an, heldu den igandean eta
goiz osoko egitaraua antolatu
dute. 10:00etan musikariak
herrian barna ibiliko dira, karrikak alaituz. 11:00etan Baztan-Erreka Laxoa txapelketako partida jokatuko dute:
Doneztebe Zarbonet Doneztebe Aviaren aurka. 13:00etan
ekitaldi ofiziala izanen dute,
laxoa kultur ondasunaren deklarazioa omentzeko.
Ondotik Casino elkartean
mokadutxoa dastatuko dute.
Goizean, laxoari buruzko panelak ikusgai izanen dira, elkartean bertan.

Kenpo Txapelketa
eta kontzertua
maiatzaren 25ean

Malerreka Egunean
izanen dira herriko
ordezkariak

Maiatzaren 25ean, hilabeteko
hondarreko larunbatean, Nafarroako Kenpo Txapelketa
jokatuko da herriko kiroldegian. 09:00etan dute hitzordua.
Egun berean, 20:00etan, Errenteriako Irusta abesbatzak emanaldia eskainiko du San Pedro
elizan.

Larunbatean jokatu zen herriko mus txapelketatik irabazle ateratako bikoteaz gain,
bertzelako ordezkaritza izanen
dugu maiatzaren 18an Ezkurran ospatuko den Malerreka
egunean: Doneztebeko dantzariak eta Agorreta musika
eskolako ikasleak.

Maiatzaren 8an, joan den
asteazkenean, Nafarroako
Gobernuak laxoa pilota modalitatea kultura ondasuntzat
jo zuen (BIC delako aitortza
eginez). Figura juridiko horrek
historia, arte, hirigintza, etnografia, zientzia, teknika edo
gizarte balio berezia duten
ondasunak babesteko helburua du.

Maiatzaren 20an, behin-betiko zerrenda argitaratuta, Askin
haur eskolak matrikula egiteko epea zabalduko du. Hilaren
20tik 24ra, astelehenetik ortziralera, egonen da zabalik.
2019-2020 ikasturtean matrikulatu nahi dutenek azken
urrats hori egin beharko dute
plaza eskuratzeko. Epea akituta, plaza librerik geldituz
gero, interesatuek matrikula
egin ahal izanen dute.
Maiatzean matrikulazioa ez
ezik, elikadurari buruzko solasaldia ere izanen dute haur

Ludoteka zerbitzua
uztailean eta
abuztuan
eskainiko dute
MARGA ERDOZAIN

Aitzineko urteetan bezala,
aurten ere, Udalak ludoteka
zerbitzua eskainiko du uztailean eta abuztuan (eskaria
izanez gero iraileko lehendabiziko astera arte luzatuko
dute). Interesatuek udal bulegoetan eman behar dute
izena maiatzaren 31 baino
lehen.
2010-2016 urte bitartean
sorturiko haurrei zuzenduriko
eskaintza da eta 09:00etatik
14:00etara eskainiko dute zerbitzua. Uda osoa 195 euro eta
hilabete bat 110 euro ordaindu beharko dira. Beherapenak
ere izanen dira (horien berri
bulegoetan emanen da). Taldea osatzeko gutxienez 12
lagun bildu beharko dira. Ume
gehiagok izena emanez gero,
bertze hezitzaile bat kontratatuko dute.
Lehentasuna Donezteben
erroldatuek eta uda osoa aukeratzen dutenek izanen dute.
Izen-emate ordena ere kontuan
hartuko dute.

Hausnarketarako tartea izanen dute.

eskolan. Hondarreko ortziralean, hilaren 31n, bilduko dira,
16:30ean. 'Janaria jatea baino
gehiago denean' goiburupean
bilduko dira eta eskolako langile guztiek gai horri buruzko
hausnarketa egiteko parada
izanen dute.

Bestetako
txupinazoa nork
bota
San Pedro bestei hasiera emanen dien txupinazoa nork bota
erabakitzeko herritarren proposamenak bilduko ditu Udalak. Herrian erroldatua eta 16
urte baino gehiago duen edozein izan daiteke eta ekainaren
7a izanen da proposamenak
aurkezteko azken eguna.

EH Bilduk ekitaldi
politikoa eginen du
maiatzaren 24an
Hauteskunde kanpainan sartuak dira alderdiak. Udal hauteskundeei begira bi talde
aurkeztu dira herrian, EH
Bildurena eta Navarra Sumarena. EH Bilduren kasuan,
maiatzaren 24an ekitaldi politikoa eginen du. Ekitaldi
horretan Xanti Uterga gaur
egun alkate eta maiatzaren
26ko hauteskundeetan EH
Bilduren alkategaia denak eta
Maiorga Ramirez Nafarroako
Parlamenturako hauteskundeetako hautagaiak parte hartuko dute. Ekitaldia 20:00etan
eginen dute Santa Luzia plazan.
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ITUREN

MALERREKA

Herriko dantza luzea
berreskuratzeko
asmoa dute
Bestaberri egunean plazan dantzatzeko entseguak laster
hasiko dituzte
ARKAITZ MINDEGIA

Urte batzuz huts egin ondotik,
aurten herriko dantza luzea
berreskuratzeko asmoa dute
zenbait iturendarrek. Asmoa
Bestaberri egunean, hau da,
ekainaren 23an, herriko plazan
dantzatzea da eta horretarako,
entseguak laster hasiko dituzte.

Entseguak laster hasiko dituzte.

Izen-ematea
Dagoeneko taldetxo bat animatu da eta herritarrei gonbidapena luzatu nahi izan
diete, ikasteko eta dantzatzeko interesa dutenek dantza

taldeko irakasleekin harremanetan jarri behar dutela jakinaraziz. Helburua dantza
herrikoi hori berreskuratu eta
urte aunitzez dantzatzea da.

Rural Kutxako
hirugarren proban
izan da Sein
Maiatz hasieran Aiegin izan
zen Rural Kutxako
hirugarren proban zailtasun
mekaniko eta fisikoak
izanagatik, 15. postua lortu
zuen Sein herritarrak. 23
urtez azpikoetan, berriz, 4.
helmugaratu zen.

MATTIN LARRALDE

Urtero bezala, aurten ere mendi-itzulia antolatu dute Elgorriagan. Heldu den igandean,
maiatzaren 19an, zehaztu dute
hitzordua. Prest dute ibilbidea,
baita ondotik eginen duten
mahai-ingurua ere. Egunak
huts egin ez dezan, eguraldi
ederra bertzerik ez dute falta.

22 kilometroko ibilbidea eginen dute..

22 kilometroko ibilbidea
Guztira 22 kilonetroko ibilbidea eginen dute Sunbilla, Ituren eta Doneztebeko mugetan
barrena. Goizean goiz abiatuko dira eta itzulia egin ondo-

tik, Herriko Ostatuan bazkalduko dute. Bazkarira joan nahi
dutenek ostatura joanez edo
telefonoz deituz eman dezakete izena.

Aurten ere opil jatea
egin dute
Elgorriagan

Gazte Burrunba
indarberritzeko
laguntza eskaera

Guraso elkarteak antolatuta,
opil jatea egin berri dute Elgorriagan. Opilen aitzakiapean
jende dezente bildu zen eta
bertaratu zirenek jatekorik eta
edatekorik ez zuten falta izan:
xingarra, txistorra, gazta edo
txokolatea izan zituzten aukeran.

Doneztebeko herritar batzuk
Gazte Burrunba elkartea indarberritzeko lanean ari dira.
Horretarako, herriko gazte
guztien laguntza eskatu dute.
Horrekin, «gaur egun dagoen
egoerari buelta bat eman eta
hainbat ekintza antolatzea»
dute helburu: «hitzaldiak, bestetako ekintza osagarriak,
mendi-irteerak, afariak...».
Hori guztia aitzinera ateratzeko bazkide egiteko gonbidapena luzatu nahi izan dute.
Interesa dutenek gazteburrunba@gmail.com helbidera idatzi behar dute, maiatzaren
31ra bitarteko epean. Izen-abizenak, telefono zenbakia
eta kontu zenbakia adierazi
behar dira (urtean 20 euro).

Malerreka eta
Bertizaranako
feministen bilkura
UTZITAKO ARGAZKIA

Malerreka Egunean
herritarrek ere
parte hartuko dute

Kenpo
txapelketarako
entrenatzen

Maiatzaren 18an Ezkurran
izanen den Malerreka Egunean
herriko dantzari taldetxo batek
beraien dantza polita eskainiko du. Era berean, herriko
joaldunak eta muslariak ere
izanen dira. Ea azken horiek
finaletik txapela herrira ekartzen duten!

Maiatzaren 25ean, hondarreko larunbatean, Donezteben
Nafarroako Kenpo Txapelketa jokatuko da. Herriko gaztetxoak buru-belarri entrenatzen ari dira Modesto irakaslearekin. Gogor borrokatu eta
ikuskizun ederra eskainiko
dute seguru.
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Elgorriagako itzulia heldu den igandean
eginen dute

Malerreka eta Bertizaranako
talde feminista sortzeko lehendabiziko batzarra maiatzaren
10ean, joan den ortziralean
egitekoa zuten. Parte hartzeko deialdia zabaldua zuten eta
nahi zuen orok parte har zezakeen eta Elgorriagako Herriko Ostatuan biltzeko asmoa
zuten. Solastatu bitartean
afari autogestionatua egitekotan zebiltzan. Lehendabiziko bileran solastatutakoaren
berri eta aitzinera begirako
asmoen nondik norakoak hurrengo zenbakietan zehaztuko dira.

Ekintzak antolatzeko asmoa dute.

ZUBIETA
Herritarrek
Malerreka Egunean
parte hartuko dute
Ehun lagun ingururendako paella prestatuko du herritar talde
batek
UTZITAKO ARGAZKIA

FERMIN ETXEKOLONEA

Maiatzaren 18an, heldu den
larunbatean, Ezkurran ospatuko den Malerreka Egunean
herritarren ekarpenik ez da
faltako. Joare hotsak, dantzaemanaldia (muxikoak) eta
jatekoa eramanen dituzte herritik.
Zehazki, herritar talde batek
ehun lagun ingururendako
paella prestatuko du. Herriko
mus ordezkariak ere joatekoak
dira. Maiatzaren 10ean herrian
jokatzekoa zuten mus kanporaketa eta herri guztietako
irabazleen arteko finala joka-

tuko dute larunbatean. Herritarrek eta inguruko guztiek
egun ederraz gozatzeko aukera izanen dute eta bertaratzeko gonbidapena luzatua
dute Ezkurratik.

Hauteskundeetako
mahaikideak
erabakita daude

Maiatzeko
aingeruak kantari
hasiak dira

Maiatzaren 26an, hondarreko
igandean, eginen diren udal
hauteskundeetarako mahaikideak erabaki dituzte dagoeneko. Zehazki, Maialen Elizalderi egokitu zaio mahaiburuaren ardura eta Ainhoa
Larreari eta Alix Gerekari,
berriz, bokalena.

Urtero bezala, maiatzeko aingeruak emanaldiak eskaintzen
hasiak dira. Uxue Santesteban,
Ylenia Bendoiro, Zaira Bendoiro, Maialen Mendiburu,
Lierni Arregi eta Janire Elizaldek osatzen dute aurtengo
aingeru taldea eta igandero
bildu ohi dira 10:00etan elizan.

Autonomien arteko futbol txapelketan

Joaldunek ez dute hutsik eginen.

Doneztebe Futbol Taldeko jokalari diren Zaira Bendoiro eta
Uxue Santesteban herritarrak eta Nerea Agesta doneztebarra
apirilaren 7tik 9ra bitarte Valentzian izan dira. Estatu mailan,
autonomien arteko txapelketan, parte hartu dute eta lau
partidetatik hiru galdu badituzte ere, ederki pasa dute.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Afari-merienda antolatzeko asmotan
Ekainaren 14rako afari-meriendatxo bat antolatzeko asmotan
dabil Guraso Elkartea. Gai honetaz aritzeko, bilera bat eginen
dute maiatzaren 30ean, ostegunarekin, ilunabarrean herriko
parkean. Ahalik eta jende gehiena agertzea komeni da,
kontuak zehazteko eta lanak banatzeko.
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MALERREKA

Inda Sunbillako alkatea eta Zabalo Ezkurrako zinegotzia lekuko aldaketan, iaz.

Larunbat honetan
Ezkurran eginen da
Malerreka Eguna
Omenaldien tartean, 85 urtetik gorako hamar ezkurrar
omenduko dituzte
TTIPI-TTAPA EZKURRA

Hauteskundeak tarteko, astebete aurreratuta etorriko da
aurtengo Malerreka Eguna.
Sunbillaren lekukoa hartuz,
Ezkurran ospatuko dute eta
larunbat honetan, maiatzak
18, izanen da. Beste behin,
egun osorako egitaraua prestatu dute Malerrekako herritarrek elkarlanean.
08:00etan mendi martxa
eginen dute. Ezkurrako ermitatik hasita ordu bateko itzulia eginen dute, bi herritarrek
gidatuta. 09:00etan herrietako
ordezkariak gosaltzeko elkartuko dira eta 10:30ean hasiera ofiziala emanen diete eguneko ospakizunei. Dantzariek
Aurreskua dantzatuko dute
eta ekitaldi berean, 85 urtetik
gorako Ezkurrako herritarrak
omenduko dituzte: Dionisia
Telletxea Telletxea, Florencia
Telletxea Telletxea, Fermin
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Apeztegia Telletxea, Monica
Telletxea Telletxea, M. Izaskun
Apeztegia Telletxea, Ramona
Juantorena Mariezkurrena,
Jose Mari Beloki Indakoetxea,
Laurentina Diez Gartzia, Juan
Fermin Goikoetxea Telletxea
eta Francisco Telletxea Goikoetxea.

Musikariak, dantzariak,
joaldunak eta buruhaundiak
girotzeko
Karriketan ez da animaziorik
faltako. Alde batetik, musikariak herrian barna karrikak
musikaz alaitzen ibiliko dira.
11:00etatik 14:00etara artisauek

AFARIRAKO
TXARTELAK 25
EUROTAN EROS
DAITEZKE

POLITIKA
euren lanak ikusgai eta salgai
jarriko dituzte eta Sunbilla,
Doneztebe, Ituren eta Urrozko dantzariak ere hankak astintzera aterako dira. Donamaria eta Iturengo buruhandiek ere ez dute hutsik eginen
eta Zubieta eta Iturengo joaldunek pulunpa soinua zabalduko dute.
14:00etan paella jatea eginen
dute eta erantsundarrak, zubietarrak eta elgorriagarrak
izanen dira hori prestatzeaz
arduratuko direnak.

Arratsaldean eta gauean
gehiago
16:00etan mutxikoak dantzatzeko aukera izanen da. Ordu
berean hasiko da mus txapelketako finala. Herriz herri egin
diren txapelketetatik sailkatu
diren bikoteek parte hartuko
dute eta txapelketak 19:00 arte
iraunen duela aurreikusi dute.
17:00etatik 19:00etara bitarte berendua eta haurrendako
jokoak izanen dira. Ezkurrako
herritarrek txokolatea prestatuko dute eta donamariarrak
arduratuko dira neska-mutikoendako jolasak antolatzeaz.
Buruhandiak ere han barna
ibiliko dira eta Beintza-Labaiengoen eskutik aizkora
apustua izanen da.
19:00etatik 20:00etara dantzaldia izanen da Iratzar taldearekin eta ondotik lekukoa
pasatzeko ekitaldia eginen
dute. 20:30etik 22:00etara Iratzar taldeak segituko du eta
22:00etan afaria eginen dute
Barranka ostatuan. Afarira
joan nahi dutenek txartelak
bertan eros ditzakete, 25 eurotan.
Malerrekarren eguna behar
bezala borobiltzeko, gauerditik aurrera Iratzar taldearekin
gaupasa egiteko aukera izanen
da.

Hauteskunde
gauaren jarraipen
berezia erran.eus
atarian
TTIPI-TTAPA

Hauteskunde eguna izanen
da maiatzaren 26an, egun berean, udal hauteskundeak ez
ezik, Nafarroako Parlamentuko eta Europako Legebiltzarreko hauteskundeak eginen
baitira. Ttipi-Ttapak hauteskunde gauaren jarraipena
eginen du Erran.eusen. Hautetsontziak ixten diren unetik
aitzinera, emaitzak jaso ahala,
T tipi -T tapa ren eremua den
Nafarroako ipar-mendebaldeko datuak bilduko ditu webgunean, herriz herri eta eskualdeka. Aipatu, bertzalde,
orain arte udal hauteskundeeek
eman dutenaz atal berezia
sortua dela Erran.eusen. Atal
horretan, aurkeztu diren taldeen eta egin eta eginen diren
aurkezpenen berri aurkituko
duzue.

Datu historikoak eskura daude
Eguneko emaitzak ez ezik,
datu historikoak ere kontsulta daitezke Erran.eusen;1977an
Espainiako Kongresurako egin
ziren hauteskundeen datuetatik hasita gaur egun arte gure
eskualdean egin diren hauteskundeen datuak, hain zuzen.
Eskualdeka edo herriz herri
kontsulta daitezke eta nahi
izatera, bi hauteskunderen
konparaketak egiteko aukera
ere eskaintzen du webguneak.

GIZARTEA
erran.eus argazki
lehiaketako sariak
banatu dituzte
Pello San Millan baztandarrak jaso zuen epaimahaiaren saria
eta Lesakako Jon Martinezek publikoarena, maiatzaren 7an
Elgorriagako bainuetxean egindako sari-banaketa ekitaldian
Saridunak eta sari-emaileak, maiatzaren 7an Elgorriagako bainuetxean.

TTIPI-TTAPA

Ttipi-Ttapa aldizkariak eta Xorroxin Irratiak elkarlanean
antolatu dute laugarren aldiz
argazki lehiaketa (bigarrena
inauteriekin lotutakoa) eta
erran.eus atariaren bidez gauzatu da. Bertara igo dituzte
lehiakideek inauterietan ateratako argazkiak. Maiatzaren
7an banatu zituzten sariak
Elgorriagako bainuetxean.
Lehiaketara aurkeztutako
33 argazkiren artean, Pello San
Millan baztandarrak ateratako Zakozar eta Marina argazkiak irabazi du epaimahaiaren
saria. Hala, Nekatur Nekazalturismo Elkartearen Nekatur
Bono orlegia eskuratu du, bi
lagunendako bi gau eta bi gosari eskaintzen dituen egonaldia, Ttipi-Ttapa Fundazioko
Arantxa Agirreren eta Xorroxin
Irratiko Josetxo Apezetxearen
eskutik.
Erabiltzaileek ere izan dute
hitza (400 bozka inguru jaso
dira erran.eus atarian) eta kasu
honetan, Lesakako Jon Martinezek ateratako Bientzat
argazkiak jaso du boto gehien.
Honenbertzez, Elgorriagako
bainuetxean bi lagunendako
zirkuitua eta otordua irabazi
ditu. Elgorriagako bainuetxeko Cristina Guelbenzuren
eskutik jaso du saria.
Parte-hartzaileen eta Internet bidez botoa eman dutenen
artean Elbeteko Posadan bi
lagunendako otordua zozketatu da eta Iturengo Iker Gorosterrazuri egokitu zaio. Hain
zuzen, Elbeteko Posadako
Belen Urrutiak eman zion saria.
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URROZ
Leurtzako fauna
ezagutzeko txangoa
antolatu dute
Maiatzaren 18an eginen dute, 'Argia' astekariaren
mendeurreneko ospakizunen baitan
JAIONE ARIZTEGI

Argia aldizkariaren mendeurreneko ospakizunen baitan,
eskualdean ekitaldi bat ere
antolatu dute. Hain zuzen,
Leurtzako urtegi inguruan,
anfibioak eta narrastiak ezagutzeko txangoa eginen dute
maiatzaren 18an, bi biologo
gidari dituztela. Nafarroako
Gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Beintza-Labaiengo eta Urrozko udalen babesa
izan du Argia aldizkariak ekitaldi hau antolatzeko.
Maiatzaren 18an, larunbatean 10:30ean izanen dute
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hitzordua Leurtzako urtegiko
informazio gunean. Iñaki Sanz
Azkue eta Ander Izagirre Egaña,
anfibio eta narrastietan adituak
eta Aranzadi Zientzia Elkarteko kideak izanen dira gidariak. Adin guztientzako egokia
den txangoan parte hartzeko
ezinbertzekoa da izena ematea, argiak100urte@argia.eus
helbide elektronikoan. Kopuru mugatua izanen da, gehienez 35 pertsona.
Txangoari bukaera Leurtzako atsedenlekuan emanen
zaio eta etxetik eraman beharko da bazkaria.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

II. Senidetze besta ekainaren 1ean
Iaz gurean egin zen bestari erantzunez, bigarren senidetze
besta antolatu dute Urrotz-hirikoek ekainaren 1ean. Goizean
jolasak izanen dira, ondoren bazkaria eta musika.
Haurrentzat ere prestatu dituzte ekintzak. Bazkarirako
txartelak Herriko Ostatuan daude salgai hilaren 24ra arte.

Leurtzako urtegira
joaten den ibilgailu
bakoitzeko 3 euro
ordaindu behar dira

Aste Santuarekin batera hasi
zen Leurtzako denboraldia.
Iaz bezala, Urroztik Mari Jose
eta Marga ariko dira lanean
eta Iñigo Beintza-Labaiendik.

Urdazubiko
bestak 2019

egitaraua
Maiatzak 29, asteazkena
20:00etan txupinazoa, ezkil jotzea eta
aperitifa. 21:30ean herri afaria plazan
Hauspolariek alaiturik.

Maiatzak 30, ortzeguna
11:00etan meza. 12:00etan ezkil jotzea
eta ondotik aperitifa txistulari eta dantzariekin. 16:30ean haurrendako jokoak.
19:00etan Haurren Zunba. 21:30ean
paella jatea Holako taldeak alaituta eta
ondotik dantzaldia.

Maiatzak 31, ortziralea
12:00etan Ameli eta Xirrikituen jostuna.
14:00etan Ugarana elkarteko emakumeen bazkaria. 16:00etan bisai pintatzea
eta Zirkoloretsu antzerki taldearen emanaldia. 17:30ean txokolate jana. 18:30
nesken frontenis txapelketako finala.
Ondotik, sari banaketa. 20:00etan sagardotegi mugikorra eta pintxoak plazan.
23:00etatik aitzinera kontzertuak: Aizkor
erauntsia, Ufestuek eta Buiaka elektrotxaranga. Ondotik, Dj Zeta.

Ekainak 1, larunbata
14:30 Zikiro jatea Turrutxiki txarangak alaiturik eta ondotik karrika buelta.
16:30ean haurrendako jokoak. 21:00etan
Zingar jatea plazan eta Los Cazahuates
mariatxiekin dantzaldia. 00:00etan Gabenara taldearekin dantzaldia.

Ekainak 2, igandea
17:30 Mutikoen frontenis finala. Ondotik,
sari banaketa. 19:00 Plazan dantzaldia
Puro relajo taldearen eskutik. Pintxo eta
freskagarriak salgai. 21:00etan boletoen
zozketa.
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«Adin batetik goiti, lana eta
besta entrenatzen bazara
soilik dira bateragarriak»
Angel Larralde
Urdazubiko gurasoa
Bertze edozein bezalakoa, «buruan ilea
eta ahoan hortzak» dituen Urdazubiko
gurasoa dela erran digu Angelek. Kirola
du zaletasun, «gehienbat, pilota, bizikleta eta futbola, baita auto zaharrak ere».
Umorez bizi du bizitza «umorerik gabe bizitza tristea eta grisa litzateke». Bestazale
izana omen da: «gau eta egunez besta
gelditu gabe egiten genuen» baina orain
lana tarteko «arratsaldetan itzuli bat egin,
afaldu eta etxera joaten naiz». Adinak ere
ez omen du barkatzen, «gaztetan lana eta
besta bateratu daitezke baina adin batetik
goiti entrenatzen bazara soilik dira bateragarriak».
Bestak bizitzeko modua
Bistakoa da, bere ustez, bestak bizitzeko
moduan izaten den aldaketa. Haurra zela,
«etxean pare bat egunez familiako bazkariak izaten genituen eta herrian lagunekin
pilotan eta tiro-pitxonean ibiltzen nintzen».
Gazte garaian, berriz, besta zen nagusi:
«gogoan dut arduraduna nintzelarik musika talde hoberenetako bat ekarri eta ez
zuela nihorrek ostatuan lan egin nahi. Nik
lan egin eta ez nuen disfrutatzerik izan».
Orain berriz, plazan dantzan aritu beharrean «garagardoa eskutan, gibeletik begira» egoteko sasoia ailegatu omen zaio.

arratsaldetan. Horrela herritar gehiago
animatuko lirateke bestara». Jatekoaren
bueltan izaten diren ekitaldiek ere, arrakasta handia izaten omen dute: «ortzegun
eguerdiko pintxo jatea eta gaueko paella,
larunbateko zikiro jatea eta gaueko xingar
jatea eta igandeko pintxo jatea Urdazubiko besten bereizgarriak dira». Eta horien
Giroan aldaketa
artean ezin azpimarratu gabe utzi zikiro
Aldaketa ez da beregan soilik gertatu: «gi- jatean biltzen den jendetza: «jende aunitz
roa aunitz moteldu da eta polizia kontro- izaten da eta giro ederra sortzen da». Anlek eragin handia dute horretan. Musikan gelek gustukoen duen egunetako bat da
ez da aldaketa handiegirik
zikiroarena eta horrebaina lehen arratsaldetan
taz gain, igande arra«Herritarrak
dantza ekitaldiak izaten
tsaldean egiten den
ziren eta horrek giroa sorekitaldia ere atsegin
protagonista
tzen zuen».
du: «azken urteetan
izanen diren
Menditarrak etortzen
ekitaldiak behar dira».
Parte-hartzea
dira parte
bultzatzeko
Herriko besten onBestei garai bateko txindotik, «egunerokoahartzea
parta emateko zerbait egirekin segi eta lanera
bultzatzeko»
tea beharrezkotzat jo du
buelta», ez da bertze
eta herritarrak dira bere
erremediorik. Hori bai,
ustez giltza: «herritarrak protagonista ahal dela aitzinetik bestarako tartetxo bat
izanen diren ekitaldiak behar dira parte hartzera animatu ditu denak Angelek. Gahartzea bultzatzeko. Frontenis edo pala rai zaharrak gogoratu edo berriak gozatxapelketak... erraterako eta dantzaldiak tzera, baina denak bestara!
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«Larunbata berezia da, maiz
ikusten ez dugun jendearekin
biltzen garelako»
Ione JAUREGI AROZARENA
Urdazubiko besta batzordeko kidea

Lan egitea gustuko duen 28 urteko gazte batzordeko kide da aurten: «lauzpabortz
«alaia eta burugogorra» da Ione Jauregi. laguneko batzordea arduratzen da antoAmaiurren sortu eta biziagatik, Urdazu- latze-lanez eta talde hori urtero berritzen
biko jendearekin «lotura bizia» izan du da». Hala, kideek urtean urteko ardurak
betitik, areago, bertako erroak ditu: «nire banatu eta betetzen dituzte: «batzuk horama bertakoa zen eta neure burua erdi nitzaileei deitzeaz arduratzen dira, beramaiurtar eta erdi urtzeak bankuko kontuez,
dazubiartzat dut». Bi
«Herri ttikietan kartelen diseinuaz…».
herriak maite ditu eta
Batzordeaz
harago,
bestarako ilusioa bilerak
bateko eta bertzeko «fa«gazte guztiak
itzaltzen ari
miliarekin eta lagunekin
bilduta» egin ohi dituzte.
biltzea» gustatzen zaio.
Lehendabiziko bilkura
dela iruditzen
Laster, herriko bestetan, zait. Aurtengoei «azaro aldera» egiten
urdazubiarrekin egoteko
dute eta hortik aitzinehori berpiztea
aukera izanen du, «egun
ra «ideiak botatzeari»
berezi horiez gozatzera» eskatuko nieke»
ekiten diete. Bigarrena
joanen baita.
inauterien bueltan egin
Duela zortzi-hamar bat urte «ia astebu- ohi dute eta hondarrekoa bestak baino
ruro» besta egiten zuen horietakoa bazen hilabete lehenago, «txandak banatzeko».
ere, Jauregik azken urteotan «egun seinalatuak» bakarrik baliatzen ditu bestarako: Bilkura irekiak
«Eguberriak, inauteriak, kinto bestak, fe- Gaur egun, bileretan «15-20 lagun inguru»
riak eta udan herrietako besta batzuk». elkartzen dira, «duela urte batzuk anitzez
Azken horien artean, Urdazubikoak bere- gehiago izan ohi ginen». Are gehiago, norziak dira berarendako, herrikoak izateaz malean «jende gaztea» bildu ohi da, baigainera, «inguruko lehendabizikoak dire- na bilerak irekiak dira eta erran digunez,
nez gogotsu hartzen ditugulako eta guz- «herritar guztien proposamenak entzuteko
tiondako ekintzak daudelako».
prest» daude. Proposamenak bildu ondotik, «batzordeko kideok guttinaka prograArdurak
ma osatzen dugu eta gainerako gazteei
«banatu eta bete»
aurkeztu ohi diegu».
Bestetako ekitaldiak aitzinera ateratzeGazteen lanari eta «Udalaren diru-lako egin behar izaten duten lana barrutik guntzari esker aitzinerat egiteko maneezagutzen du herritarrak. Izan ere, besta ra» izaten dute. Dena dela, aurten, dirua
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lortzeko gogotik lan egin dute eta urtean
zehar ekitaldiak antolatu dituzte: «bi mus
txapelketa eta bertso-afari bat antolatu ditugu. Diru pixka bat lortzeaz gainera, giro
arras ona izan dugu».
Aurtengo aldaketak
Ereindako lanaren uzta jasotzeko prest
daude dagoeneko, «aldaketak onuragarriak gertatzen diren edo ez» ikusteko
gogotsu. Hiru dira, zehazki, aurtengo egunetarako dakartzaten berrikuntzak: «bate- tzin egiteko eguna izaki, lasai hartuko du:
tik, ortzirale goizean Gorriti eta animalien «mutilen frontenis partida ikusi eta plazan
ordez ipuin-kontalariak izanen dituzte, pintxoak banatzen ariko naiz, mariachiak
baimen kontuengatik egin dugu aldake- aditu bidenabar».
Antolakuntzan egoki, bestak «ardura
ta; bertzetik, zikiro-jate egunean Iruñeko
Turrutxiki taldea izanen dute urteroko txa- handiagoz» biziko ditu Jauregik. Kezka
rangaren partez; azkenik, igande arratsal- nagusia «ekitaldi guztiak ongi aterako ote
deko ahate-jokoen tartea frontenis finalak diren» izanen du.
Baina, momentuz, beldurrak utzita, heordezkatuko du eta Menditarren emanaldia Puro Relajoren kontzertuak». Ekitaldi rritarrak «itzuli bat egitera» animatu nahi
horiei, «jendearen ilusioa eta gogoa» gehi- izan ditu: «gustuko duten ekintza edo egun
tzea baino ez die eskatu nahi, «orokorrean konkretu batean parte hartzera etortzeko
herriko bestetan izan ohi den ilusio hori, deia egin nahi diet».
urteen joanean, itzaltzen ari dela iruditzen
Bestondoarekin ere lanera
zait eta».
Irrika antzematen da bere hitzetan, he- Herritar guztiek gozamenerako baliatuko
rria maite duen adierazle. Eguneko hitzor- dituzten besten ondotik, lanak ez dira akidu garrantzitsuak ederki zehaztuta ditu, tzen, eta besta batzordekoek hori gogorabestak bizi dituen seinale: «asteazkenean, tu nahi izan dute: «astelehen arratsaldean
txukuntze- eta garbitzebestei hasiera emateko,
-lanak» egiteko gelditu
afaltzera joanen naiz;
«Besta
ohi direnez, horretarako
ortzegunean aperitifa
biharamunean ere jendea animatu nahi
antolatzen ariko naiz eta
lukete: «denen artean
gauean paella-jatean
txukuntze eta
izanen naiz.
garbitze-lanak gauzak errazago egiten
direlakoz».
Ortzirale arratsaldean
egitera ere
Gerora ere «kontuak
nesken frontenis txaanimatu nahi
itxi eta balorazioak egipelketa ikusi, pintxoak
ten» segi beharko dute.
jan, sagardoa dastatu
ditugu»
Baina bien bitartean
eta kontzertuak ikusiko
«badugu bertze ekitalditut». Besta eta lana
uztartuz ibiliko da: «larunbatean zikiro-ja- diren bat antolatzeko asmoa, aitzinerago
terako mahaiak prestatu eta mahai-ingu- zehaztuko dugu». Datorrenari helduz eta
ru ederraz gozatuko dugu, maiz ikusten hanka ondokoan dutela ikusirik, ezin erran
ez dugun jendearekin solasean aritzeko gazte hauek indarrak alperrik xahutzen ditartea hartuz». Igandea, biharamunari ai- tuztenik…

Iruritako

bestak 2019

«Herriko bestak aukera ona
dira jendearekin elkartu,
solastu eta egoteko»
Nahia Baylon eta Alba Azkarraga
Iruritako gazteak
Hamasei urteko gazte gehienen antze- tzan aritu» eta hala ibiltzen dira, «erromeri
ra maiatza heldu orduko besta usainean edo udako abestien erritmoan».
hasten dira Nahia eta Alba. Ikasten ari dira
baina ikasketak ez dira arazo: «bi gauzak Egitarau betea
egiteko denbora bada. Probestu beharra Denok gustura egoteko moduko egitaraua
izaten dela uste dute, «egunero izaten da
dago, bizia bakarra baita!».
Irrabarrea ezpainetan, «arras kontent, ekitaldi bereziren bat». Bat aukeratzegogotsu» hasten dituzte herriko bestak, ko eskatuta, «asteazkenean egiten diren
zopak» aipatu dituzte:
«lehenengoak izaten dira
«arras giro polita izaten
eta hori nabari da bai herrikoen eta baita kanpotik
«Asteazkenean da, herritarrek soilik
egiten baitugu besta».
etortzen direnen artean
egiten diren
Ortzegunean indarrak
ere».
zopetan arras
berreskuratu ondotik
Adiskide onekin orduak
labur izaten omen dira giro polita izaten gogotsu heltzen dioeta besta giroan zeresada, herritarrek te ortziralari: «gazte
bazkaria egiten dugu.
nik ez: «egunean zehar
soilik egiten
herritarrez
izaten diren ekitaldi gubaitugu besta» Gainera,
gain kanpoko jendea
zietan parte hartzen dugu
ere etortzen da». Denei
edo lagunekin zerbait
hartzera joaten gara». Eta gaua iristean luzatu diete bestarako gonbidapena: «heere, ezin erretiratu: «besta pixka bat egi- rriko bestak aukera ona dira jendearekin
elkartu, solastu eta egoteko». Beraz, bi
ten dugu egunero».
Musika adituta ezin dute geldirik egon: gazte hauen erritmoan edo lasaixeago,
«nahiago dugu ostatuan egon baino dan- baina animatu bestara!
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egitaraua

Maiatzak 29, asteazkena
12:00etan txupinazoa eta herriari buelta Baztango gaiteroekin eta erraldoiekin.
16:00etan haurrendako jokoak eta haurren trinkete pilota txapelketako finalerdiak. 18:00etan merendua. 18:00etan
trikipoteoa.
18:30etatik
20:30era
dantzaldia Salaberrirekin. 20:00etan
ezkil-jotzea. 21:00etan Baztan zopak.
01:00etatik 04:00etara dantzaldia karpan Salaberrirekin.

Maiatzak 30, ortzeguna
10:00etan dianak. 11:00etan meza.
12:00etan Muxikoak plazan. 13:00etan
luntxa. 17:00etan Trinketeko Haurren
VI. Esku pilota txapelketako finalak.
18:00etan Trinketeko XII. Esku pilota txapelketako finalak. 19:00etatik
20:00etara Menditarrak. 20:00etatik
21:30era Hauspolariak 21:30ean Mutildantzak. 00:30etatik 04:00etara dantzaldia Hauspolariek taldearekin.
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Maiatzak 31, ortziralea
09:00etan
dianak
baserrietan.
11:00etan haurrendako jokoak frontoian. 13:30ean haurrendako bazkaria
karpan. 14:00etan jubilatuen bazkaria
Olari jatetxean. Gazte bazkaria Baigorriko merenderoetan. 15:00etan haurrendako jokoak. 18:00etan txokolate-jatea. 18:30ean kalejira erraldoiekin.
19:00etan dantzaldia Tirri&Tery-ren
eskutik. 20:30etik 21:30era dantzaldia
Oharkaberekin. 21:30ean Mutildantzak.
23:00etan Burrunba elektrotxaranga eta
ondoren Tirri&Tery karpan. 01:00etik
04:30era dantzaldia Oharkaberekin.
ARGAZKIAK: valledebaztan.com

Ekainak 1, larunbata
10:00etan dianak Kuxkuxtu taldearekin.
12:00etan karrika buelta erraldoiekin.
14:00etan zikiro-jatea txarangak alaiturik. 18:00etan herriari itzulia Kuxkuxtu taldearekin. 20:00etan dantzaldia
Fan&Go taldearekin. 21:30ean Mutildatzak. 01:00etatik 04:30era gaupasa
Fan&Go erromeria taldearekin.

Ekainak 2, igandea
11:00etan bizikleta karrera haur eta
gaztetxoendako. Ondoren karrika buelta
erraldoiekin. 17:30ean motozerra erakustaldia plazan eta segidan zozketa.
19:00etatik aitzinera dantzaldia Txamukos maritxiekin. Ondoren bestei
akabaila emateko Gaixoa ni.
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ARKUPEAK
Gorputza eta burua
lantzeko ikastaroetan
dabiltza bazkideak
Maiatzean bukatuko dituzte Patxi Txokarroren gidaritzapean
egiten dituzten yoga saioak
F. ETXEBERRIA

Elkarteko kideak yoga, luzaketak, margolaritza, lorezaintza, informatika eta memoria
lantzeko ikastaroetan dabiltza.

Yoga ikastaroan 15 lagun
Patxi Txokarroren eskutik,
Donezteben, Leitzan, Elizondon eta Urdazubin 15 lagun
astean ordu eta erdiz biltzen
dira yoga saioetan. Maiatzean
bukatuko dituzte saioak. Luzaketak eta erlaxazio-ariketak
egiten dituzte, baita «bortxatu gabe jarduteko eta norberaren ahalbideak entzuteko,
horiei kasu egiteko, erabakitzeko eta ekiteko» ariketak ere.
Era berean, Ana Tovar eta
Daniel Fioramenterekin luzaketa-saioetan dabiltzanek
kalitateko bizitza aktiboa izateko eta tentsioak baretzeko
jarduerak egiten dituzte.

Margolan-tailerrak
«Erlaxatzeko eta gozatzeko»
aukera bikaina dute Itziar Mikelperizena eta Diana Iniestaren eskutik Donezteben,
Elizondon eta Beran izaten
dituzten margolaritza klaseetan.
Burua lantzeko aukerarik ez
dute falta, gainera, Ramoni
Ordokik eskaintzen dituen
memoria saioetan eta Jose
Mari Salabururen gidaritzapean egiten dituzten informatika lantzeko tailerretan. Hasiberriak ez ezik, maila aurreratukoak eta mugikorrak
erabiltzen ikasi nahi dutenak
biltzen dira.
Lorezaintza eta kimaketa
Juan Mari Arcazcozen eskutik,
landareen elikadurari buruz
solastatzeko eta kimaketan
sakontzeko aukera izaten dute.

Ana Tovar eta Daniel Fioramante irakasleekin egiten dituzte luzaketak. UTZITAKOA

Lorezaintza ikastaroan dabilen lagun-taldea. UTZITAKOA

Zuzendaritza
batzorderako izenematea zabalik
Elkarteko 19. buletinean zehaztuta dagoen bezala, heldu den
ekainean Zuzendaritza Batzordeak eta presidenteak lau urte
eginen dituztenez, bertako
kideen karguak berritzeko
hauteskundeak eginen ditu
elkarteak. Kideak, berriz ere,
lau urtetarako hautatuko dira
eta hautagaitzak maiatzaren
30era, ortzeguna, bitarte aurkez daitezke. Interesa dutenek
elkartearen bulegora joan eta
bertan eman beharko dute
izena (Donezteben, Santa Luzia kalea, 5, bigarren solairuan).
12:00 arte egonen da zabalik.
38 ttipi-ttapa | 734 zk. | 2019-05-16

UTZITAKO ARGAZKIA

Frantsesa ikasteko
saio arin eta
atseginak

Zortzi urtez eskaini du frantses ikastaroa elkarteak, oinarrizko
hizkuntza-maila eta maila ona dutenentzat. Marie Denise eta
Marcket Elso dira irakasle eta frantsesa ikasteko baliabide
arinak eta atseginak eskaintzen dituzte.
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GOIZUETA
Eskola arteko
topaketa maiatzaren
25ean eginen dute
Topaketak berdintasunean eta errespetuan oinarritutako
harremanak lantzea eta elkar ezagutzea du helburu
TTIPI-TTAPA

Jai giroan elkartzeko, ongi
pasatzeko, herria ezagutzeko,
berdintasunean eta errespetuan oinarritutako harremanak
lantzeko helburuz, haur, guraso eta eskolen arteko topaketa ospatuko dute maiatzaren
25ean herrian. Aurtengoa
XX.edizioa izanen da.

Egitaraua
11:00etan hasiko dute topaketa, trikitilariek girotutako
kalejirarekin. 11:30ean jokoak
eta tailerrak izanen dituzte eta
13:30ean topaketarako prestaturiko dantza eta abestia
plazaratuko dituzte. 14:00etan
bazkaltzeko bilduko dira (izen-ematea 5 euro) eta ondotik
Aralar musika eskolako ikasleen eskutik, dantzarako tartea
izanen dute. 16:30ean jokoak
eta tailerrak berrartuko dituz-

Udakolore balkoi lehiaketa uztailaren
23an herrian
TTIPI-TTAPA

Herriaren itxura hobetzeko
helburuz eta herritar zein turistek ingurune atsegin eta
ederraz gozatzeko, Udalak II.
Udakolore balkoi lehiaketa
antolatu du. Herritarrek etxe
ingurua nahi bezala apaindu
ahal izanen dute eta epaimahaikideek aurrealdearen
zainketa eta itxura, balkoi eta
leihoen edertasuna, apainketen originaltasuna, loreen
konposizioa eta bestelako
elementu osagarriak kontuan
hartuko dituzte. Parte hartzeko ez da izenik eman beharko.

Itxura eta zaintza baloratuko dute.

Uztailaren 13an herrian barna
ibiliko dira ederrena aukeratzeko eta irabazleari 150 euroko erosketa-txartela emanen
diote, herrian eta hiru hilabeteko epean gastatzeko.

Joan den urtean Areson egin zuten.

te. 17:30ean txokolatea eta
bizkotxoa hartuta, topaketa
agurtzeko abestia jarriko dute.

Autobusa
Aresotik eta Leitzatik joan-etorria lasai egiteko autobusak izanen dira. Antolatzaileek
autoz joatea erabakitzen dutenak autoa partekatzera animatu nahi dituzte.

GOIZUETAKO UDALA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Lauro ikastolakoak euskara lantzen

Txinoko festak ekitaldiz eta umorez blai

Lauro ikastolako gaztetxoak udalerri euskaldunetako familiekin
euskara praktikatzeko ekimena bultzatu du UEMAk. Hori horrela,
hiru gazte herriko bi familiatan izan dira apirilean. Astebeteko
egonaldia egin dute eta guztien esanetan «esperientzia ederra»
izan da.

Txino auzoko ostatuan lan egiten duten Eduardo, Kali eta
alaba Mariak eman zieten hasiera festei. Ondotik, bertsosaioaz gozatu eta mus txapelketa jokatu zuten. Agustin eta
Fermin Narbarte izan ziren txapeldun. Larunbatean, 150 bat
lagunek mahai-inguru ederraz gozatu zuten.
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ARANO

ARESO

UTZITAKO ARGAZKIA

Herri Aierriz taldeak osatuko du Udala
Joxan Ruiz Miner, Xabier Cueto Martin, Xabier Legarreta
Etxarri, Jon Mari Beasain Irazuzta eta Kontxi Claver
Oiarbidek osatutako Herri Aierriz taldeak osatuko du udal
taldea, maiatzaren 26ko udal hauteskundeetarako aurkeztu
duten zerrenda bakarra haiek osatua izan baita.

NAZABAL ESKOLA

Apiril mugitua izan dute eskolakoek
Apirilean ez dute aspertzeko betarik izan Nazabal eskolako
ikasleek. Lakturale enpresa eta Pasai Donibaneko Albaola
bisitatu eta liburuaren egunean ere ekintza berezia egin
zuten. Orri markatzaile bana egin eta lagun ezkutuari
oparitu zioten eta gero jolasean ibili ziren plazan.

Ikastaroa antolatu dute haurrek
pestetarako Ingurutxoa ikasteko
UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA

Pestetan hutsik egiten ez duen
ekitaldia izaten da haurren
Ingurutxoa eta horretarako,
prestaketa lanetan hasiak dira
dagoeneko. Maiatzaren 7an
hasi zuten ikastaroa eta aurrerantzean asteartero bilduko dira 17:00etan, eguraldi

onarekin plazan eta euria bada
karrapean. Herrian dantzak
erakutsiko zituen irakaslerik
ez zegoenez Nahia Eskudero
leitzarrak hartu du ardura.
Ingurutxoaz gain, beste dantzaren bat ere ikasiko dute
pestetan eskaintzen duten
saioa osatzeko.

Urumea erreka garbitzeko auzolana
deitu dute ekainaren 1erako

Lanean hasia da
herri-lanetarako
langilea

Maiatzaren 15ean
udal batzar berezia
egitekoa dute

TTIPI-TTAPA

Apirilaren 16an egin zituzten
hautaprobak eta hilabete
bukaeran hasi zen lanean
Udalak kontratatu berri duen
herri-lanetarako langilea. Joxe
Martin Onsalo herritarra izan
da aukeratua eta sei hilabeterako
la na iz a ngo du, % 7 5 e ko
lanaldiarekin.

Udalak batzar berezia deitu
du maiatzaren 15erako. Bertan,
eskolako eraikinean egitekoak
diren lanak onartzeko asmoa
dute: eskolako eta Pake Toki
elkarteko leiho guztiak berritu
eta erabilera anitzeko gela bat
egitekoa dute irakasleen
etxebizitza zaharrean.

Ziztangila jarri dute herri sarreran
Ezizena eskultura bihurtu dute Francis, Pino, Enara, Ekaitz
eta Estebek. Iazko festetan hasi zen guztia, Francisek
aranoarren ezizena (ziztangilak) ezagutu ez eta gaiaz hitz
egiten hasi zirenean. Orain eskultura jarri berri dute herri
sarreran, herritar eta ziztangilen arteko lotura argi erakutsiz.

Gozatu, zaindu, elkarbanatu!
goiburupean Urumea erreka
garbitzeko auzolana deitu dute
ekainaren 1erako. Abañon
elkartuko dira 11:00etan eta
lanean aritu ondotik, elkarrekin bazkaldu eta talde jolasak
eginen dituzte. Joateko asmoa

duenak izena eta NAN zenbakia bidali beharko ditu jaiki-kulturelkartea@gmail.com
helbidera maiatzaren 30a
baino lehenago. Auzolana
egin aurretik eta ondotik argazkia ateratzeko asmoa dute,
#trastagurumea hastagarekin
elkarbanatzeko.
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LEITZA

Jendetza bildu ohi da artisau azokan, aurten 41. edizioa beteko du. ARTXIBOA

Ekainaren 9ra arte
kulturaz blaitzeko
aukera izanen da
Film laburren VIII. txapelketa jokatuko dute maiatzaren 31n
Atekabeltzen eta eskulangintza azoka ekainaren 2an izanen da
JM BARRIOLA

Maiatzaren 8an abiatu zen
Kultur Aroa eta ekainaren 9ra
arte, hamaika proposamen
bildu dituzte Leitzako Kultur
Taldekoek. Maiatzaren 21ean,
asteartean, Atekabeltzen izanen da hurrengo hitzordua
19:00etan; Itziarren Semea
dokumentala ikusi eta segidan
eginen den mahai-inguruan
parte hartzeko aukera izanen
dute.
Maiatzaren 22an eta 24an
Xarmant-en eskutik zilarra
lantzen ikasteko aukera izanen
dute 18:00etan Danbolinen.
Ez da ortziraleko hitzordu

bakarra izanen, 18:30ean Atekabeltzen Imanol Kañamaresek Jaia eta militantzia hitzaldia eskainiko du.
Maiatzaren 25ean, larunbatean, Atekabeltzen egin
duten murala aurkeztuko dute
pesta giroan, 19:00etatik aurrera.
Maiatzaren 29an, Passivhaus
etxebizitzen inguruan ariko
da solasean Adelina Uriarte
Aurreran 19:00etatik aurrera.
Maiatzaren 30ean, osteguna, Aralar: Mundua leku den
lurra dokumentala ikusteko
aukera izanen dute Aurrera
Elkartean 19:30etatik aurrera.

Ikusle izatetik, kameraren
aurrean edo atzean jartzeko
gonbidapena ere egin nahi
izan diete herritarrei. VIII. film
labur txapelketa antolatu dute
Atekabeltzen eta bildutako
lanak ikusgai izanen dira maiatzaren 31n 23:00etik aurrera.
Ekainaren 1ean, larunbatean, musika estiloak ezagutzeko aukera izanen da ipuinkontaketa eta tailer baten
bidez. 11:00etan hasiko da
saioa eskolan eta 13:00etan
Sorgina pirulinak youtuber
izan nahi du emanaldia eskainiko dute. Arratsaldean,
berriz, 18:30ean, Atekabeltzen
Haur Hezkuntzako tailerrak
eginen dituzte.
Ekainaren 2an, 41. Eskulangintza Azoka egitekoa dute eta
ekainaren 6an, ostegunean,
Asisko Urmenetak Agosti Xaho
Leitzan hitzaldia eskainiko du
19:00etan liburutegian.
Ekainaren 8an, larunbatean,
egun osoko besta izanen da.
Goizean, 11:00etan gaztetxeen
arteko mahai-ingurua antolatu dute Atekabeltzen. 17:
00etan Erleta eskolan Tor Magoaren emanaldia izanen dute
eta 19:00etan plazan Sagardo
Egunari emanen diote hasiera. 23:00etan Jaramonik ez eta
Sustrai berriak taldeen kontzertuak izanen dituzte.
Ekainaren 9an, Irribanda
ikuskizuna eskainiko dute kiroldegian 18:00etatik aurrera.
Sarrerak dagoeneko salgai
daude Astiz eta Maimurren
eta Lesakako Telletxea argazkidendan, 10 eurotan.

Udako tailer eta
haur txokorako
izen-ematea
maiatz bukaeran
TTIPI-TTAPA

Aurtengo udan ere, aisialdian
euskaraz gozatzeko aukera
izanen dute haur eta gaztetxoek. Uztailaren 1etik 26ra,
udako tailer eta haur txokoak
antolatu dituzte Leitzako Udalak, Euskara Zerbitzuak eta
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak. 3 eta 12 urte arteko haurrei eskainitako jarduera da: bi taldetan banatuta, Haur Hezkuntzakoak haur
txokoan eta Lehen Hezkuntzakoak udako tailerretan.

Lau txanda eta bi ordutegi
aukeran
Lau txanda izanen dituzte aukeran: uztailaren 1etik 5era,
8tik 12ra, 15etik 19ra eta 22tik
26ra. Bakoitzak aukeratuko
du zenbat astez emanen duen
izena eta ordu kopurua ere, 3
edo 4 orduz joanen diren zehaztu beharko dute: 10:00etatik
13:00etara edo 09:00etatik
13:00etara. Izena emateko epea
maiatzaren 24tik 31ra izanen
da eta horretarako 012ra deitu beharko da. Urtero bezala,
eskuorria eta izena emateko
fitxa eskolan banatuko zaizkie
ikasleei. Plaza mugatuak izaki, herrikoek lehentasuna izanen dute eta izena emateko
ordena ere kontuan hartuko
dute.

Larreen Eguna ospatu dute bigarrenez
apirilaren 27an

Osinalde saria
irabazi du Joanes
Illarregik

JM BARRIOLA

Bertsotan iaioa dela erakutsi
du beste behin ere herritarrak.
Gipuzkoa aldetik ekarri du
oraingoan txapela, apirilaren
27an jokatu zen Osinalde sariketako finala irabazita. Areto bete jende bildu zen eta
parte-hartzaile guztien bertso
maila azpimarratu zuten.

Bertako produktuen ezagutza
eta kontsumoa bultzatzeko,
Larreen Eguna antolatu zuten
bigarrenez. Apirilaren 27an
izan zen eta goizean goiz plazatik abiatu eta Mendibileko
larrera joan ziren Mendibil
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ratu zirenak. Bertan Telleriako sasi-ardiak larretzen ikusi
zituzten eta arraza horren
inguruko berezitasunak ezagutzeko modua ere izan zuten.
Ondoren Ixtegiko etxolan bertako elikagaiekin prestatutako
hamaiketakoa egin zuten.
Goiz-pasa polita egin zuten.

Mendira bidean. AMAIA IPARRAGIRRE

LEITZA

sonatua da amezketarra (Gipuzkoa). Hasieratik parte hartu izan du EH Mendi Erronkan,
2014. urtean irabazi zuen eta
kilometro bertikaleko errekorra jarri zuen 2015ean. Antolatzaileen esanetan, EH Mendi lasterketarekin izan duen
harreman estuaz gain, bere
kirol ibilbideak aipamen eta
aitortza berezia merezi dute:
«2003an egin zuen lehendabiziko mendi-lasterketa, Jakan,
Oroelgo Igoera eta pasa den
urtera arte munduko onenekin
ibili izan lehian.15 urteko ibilbideari 2018an eman zion
bukaera Chamonixen UTMBaren PTL ultra-trailean jantzi baitzuen azkenekoz dortsala».

Inoiz baino emakume gehiagok parte hartuko dute aurtengo edizioan. OTXABI

780 lasterkari abiatuko dira
EH Mendi Erronka osatzera
maiatzaren 18an
Emakumeen parte-hartzea bultzatzeko asmotan errelebo-lasterketa antolatu dute estreinakoz eta
40 bikotek, 80 lasterkarik, eman dute izena; erdiak emakumezkoak dira

TTIPI-TTAPA

Maiatzaren 18an VII. edizioa
beteko du Euskal Herria Mendi Erronkak. Aurten gainera,
berrikuntzekin heldu da: 67
kmko trail lasterketaz gain,
errelebo-lasterketa ere antolatu baitute. Emakumeen
parte-hartzea bultzatu nahi
zuten eta erantzun beroa izan
dute, 40 bikotek eman dute
izena, 80 lasterkarik eta horietatik 41 emakumeak dira.

Ibilbidea
Leitzan hasi eta bukatzen da
proba, Araitz-Betelu, Larraun
eta Lekunberritik pasa ondoren. 67 kmko ibilbidea, 7.200
metroko gainbehera duena,
osatu beharko dute bakarka
zein erreleboka parte hartzen
dutenek, baina erreleboka
lasterketa bi zatitan banatuko
da: Leitzatik Putzuzarreraino-

ko bidea eginen du lehenbiziko lasterkariak eta Putzuzartik Leitzarainokoa bigarrenak. Hain justu, kilometro
bertikala eta lasterketaren
punturik altuena (Irumugarrieta 1.413 metro) igarota
izanen da lekuko aldaketa.

Iker Karrera, aurtengo omendua.

Denera, 6 kontrol gune eta 9
anoa gune izanen dira bidean.

Bezperan ekitaldiak
Maiatzaren 18an, larunbatean,
izanen da lasterketa baina
bezperan, nabarituko da giro
berezia. 17:00etatik 20:00etara dortsal-banaketa eginen
dute Leitzako plazan eta
19:15ean Tour de Geants dokumentala ikusteko aukera
izanen da udaletxean Silvia
Trigerosen eskutik.
Iker Karrerari omenaldia
Larunbatean, 06:00etatik
07:30era dortsalak biltzeko
aukera izanen dute eta 07:30etik
08:00etara korralitoa eginen
dute. 08:00etan abiatuko dira
lasterkariak baina aurretik,
07:30ean, Iker Karrerari omenaldia eginen diote. Mendizale eta mendiko lasterkari

Lehenengo lasterkaria 14:00etan
Lehenengo lasterkaria 14:00ak
aldera espero dute Leitzako
plazan eta 21:00ak arteko tartea izanen dute parte-hartzaile guztiek helmugara iristeko.
Bertan, ongi irabazitako paella jateko aukera izanen dute.
20:00etan izanen da sari-banaketa.
Hondakinak murrizteko
erronka
Lasterketak berak ere erronka
berri bat ezarri du: hondakinak
kudeatzeko eredu berria ezartzea. Horretarako, anoa guneetan edalontzi eta ontzi
berrerabilgarriak erabiliko
dituzte eta ongi bereizi eta
birziklatzeko deia egin dute.
Auzolanaren beharra
Azpimarratu behar da Areso,
Leitza, Araitz-Betelu, Larraun
eta Lekunberriko herritarrek
elkarlanean antolatzen dutela lasterketa eta boluntarioak
direla egunean berean zein
aurretik proba antolatzen lanean aritzen diren guztiak.

08:00ETAN
ABIATUKO DIRA
LASTERKARIAK
PLAZATIK
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BAZTAN

Amaiurko gazteluak bisita-etxea ere izanen du. UTZITAKO ARGAZKIA

Ahari lehiaketan sarituak Udaleko eta Cedernako ordezkariekin. ONDIKOL

Gazteluaren bisitaetxea egiteko lehen
urratsak Amaiurren

Arraiozko Xuntoneko eta Arizkungo
Irigoien-Rekarte elkarteko ahariak nagusi

Hitzarmenak onartu ditu Udalak eta Nafarroako Parlamentuak
250.000 euroko diru-laguntza onartu du aurrekontuetan
TTIPI-TTAPA

Hamabi urte dira Amaiurko
oroitarria zegoen muinoan
gaztelu zaharraren hondarrak
berreskuratzeko lanean ari
direla. Orain indusketa horietatik ateratakoak erakusteko
harrera-etxea egin nahi dute
Amaiurko Herriak, Gaztelu
elkarteak, Aranzadi zientzia
elkarteak eta Baztango Udalak.
Helburu horreratarako, Nafarroako parlamentuak aurtengo aurrekontuetan 250.000
euroko diru-laguntza izenduna emateko erabakia hartu
zuen eta diru-laguntza hori
eskuratu ahal izateko hitzar-

menak eta aurrekontu moldaketa onartu ditu Udalak.
250.000 euro horiekin kooperatiba zaharra urratuko da,
argiteriaren postea kenduko
eta lanen lehendabiziko faserako ingurua prestatuko. Horretarako, Udalaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
hitzarmena onartu zen eta,
bertze aldetik, Udalaren eta
Amaiurko Gaztelu elkartearen
artekoa. Bi hitzarmenen emaitza gisa, dagokion aurrekontu
moldaketa ere onartu du udalak. Hortaz, bisitarien-etxeak
Amaiurko ondarea erakusteko
balioko du eraikitzen denean.

Abesbatza ttikien
emanaldia hilaren
18an Lekarozen
Elizondoko Abesbatza Ttikik
eta Orkatz Txiki abesbatzak
kontzertua eskainiko dute
maiatzaren 18an,
larunbatean 18:00etan
Lekarozko elizan. Sarrera
doan izanen da eta sorpresa
ere izanen omen da.
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ARTXIBOKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA ELIZONDO

Elizondoko Udaberriko Feria
egunean, ahari lehiaketaren
21. edizioa egin zen apirilaren
26an. Hamar artzainek 26 ahari aurkeztu zituzten. Ahari
lehiaketaz gain, urteko gasna
berriari lehen kortea eman
zion Urruskako Joxepi Miura
Iribarrenek. Gisa horretara,
baserriaren alde egindako lana
eskertu nahi izan zion Udalak.
Ahari lehiaketaren 21. edizioari dagokionez, burugorrien
artean, lehendabiziko saria
Arraiozko Xuntoneko Sagrario
Urrozendako izan zen (75
euro), bigarrena Manex Urrutiarendako (50 euro) eta hirugarrena Jon Ander Bengoetxearendako (30 euro). Urtea
bete gabeko ahari gazteetan
ere lehendabiziko saria Sagrario Urrozek eskuratu zuen,
bigarrena Manex Urrutiak eta
hirugarrena Joxe Mari Gamiok.

Burubeltzen artean, sari nagusia Arizkungo Irigoien-Rekarte elkarteak eraman zuen,
bigarrena Iruritako Garnuxarreako Migel Angel Maritorenarendako izan zen eta hirugarrena Pili Migeltorenarendako. Ahari gazteen artean,
Miguel Angel Maritorenarenk
eraman zuen lehendabiziko
saria eta Soledad Iturbideren
ahariek bigarrena eta hirugarrena.
Aziendez gain, feria giro polita izan zen apirilaren 26an
Elizondoko karriketan, nahiz
eguraldiak ez zuen sobera lagundu. Eskulangileek egindako lanak ikusteko aukera izan
zen, baita bertako produktuak,
gasnak batez ere, dastatzeko
aukera ere. Txistularien musika ere lagun izan zuten Elizondora hurbildu zirenek eta
Baztango dantzari ttikiek erakustaldia eskaini zuten.
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BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Emakumeen frontenis txapelketa

Bi ibllbide hauek aukeran izanen dituzte mendizaleek. UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango XXVI.
Mendi Itzulia hilaren
26an eginen dute
Oronozen hasi eta akitu, 32 eta 28 kilometroko ibilbideak
paratu ditu aukeran Baztango Mendigoizaleak taldeak
TTIPI-TTAPA

Oronozen hasi eta akituko da
Baztango XXVI. Mendi Itzulia,
Baztango Mendigoizaleak taldeak antolatua. Maiatzaren
26an egin dute hitzordua eta
mendizaleek bi ibilbidea izanen dituzte aukeran: 32 kilometro luze eta 2.000 metroko
desnibela duena luzeena eta
28 kilometro luze eta 1.400
metroko desnibela duena laburrena.
Oronoztik abiatu (150 metro)
eta Oteixonera igoko dira mendizaleak (640 metro). Sunbillara jautsi ondotik, luzeena
aukeratzen dutenek Ugazta
igo (700 metro) eta Elgorriagara jautsiko dira, gero Iriso
(490 metro) eta Usategietan
barna (390), berriz ere Oronozera itzultzeko. Ibilbide
laburra aukeratzen dutenek
ez dute Ugazta igoko eta Iriso
eta Usategietan barna bueltatuko dira Oronozera.
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Aitzinetik izena eman nahi
duenak maiatzaren 24ra arte
izanen du aukera www.baztangomendigoizaleak.org
webgunean edo baztangomendigoizaleak@gmail.com
helbide elektronikoan. Egunean berean ere apuntatzeko
aukera izanen da. Ibiltariak
07:00etatik 07:30era abiatuko
dira.

Lehenbiziko mailan, Nahiara Onsalo eta Enara Lasarte
leitzarrek 30-27 irabazi zieten finalean Edurne Argain eta
Nuria Garate iruritarrei. Bigarren mailan, Iruritako Saioa
Dendarietak eta Elbeteko Itxaso Iturregik 30-12 irabazi zieten
Izaskun Iriarte eta Alazne Aizpuru narbartearrei.

'Emozioak koloretan' erakusketa
igandera bitarte Arizkunenean
TTIPI-TTAPA

Mila Esteban, Ananda Gonzalez, Blanca Jimenez, Mari
Puy Luquin eta Isabel Olondriz
margolarien eskutik, emozioz
eta kolorez hornitutako erakusketaz gozatzeko aukera
izanen dute maiatzaren 19ra
bitarte artezaleek Elizondoko
Arizkunenea kultur etxean,
Emozioak koloretan goiburupean. Izan ere, bortz emakume hauek Tomas Sobrino
margolariarekin egin dituzte
margolaritza ikastaroak.
Maiatzaren 1ean ireki zituzten ateak eta igandera bitarte

Emakume hauen margoak ikusgai.

egunero bisitatu ahal izanen
da Arizkunenea Kultur Etxean,
18:00etatik 20:30era. Igande
eguerdian, 12:00etatik
14:00etara ere irekiko dituzte
ateak azken aldiz.

BAZTAN

Lekarozko herriguneko ikuspegia. UTZITAKO ARGAZKIA

Plan berezia onartu
dute herriguneak
biziberritzeko
Hiri Jarduketa Plan Berezia egitea ahobatez onartu du Balleko
Etxeak, 180.000 euroko kostuarekin
TTIPI-TTAPA

Apirilaren 25ean egin zen ohiko osoko bilkuran, etxeen
zaharberritzea bultzatu eta
bailarako herriguneak biziberritzeko Nafarroako Gobernuarekin hitzarmena egitea
onartu zuen Udalak. Hitzarmen
horrekin Baztango herri eta
auzo bilduetan Hiri Jarduketa
Plan Berezia eginen du Udalak,
180.000 euroko kostua izanen
du eta Iruñetik %80 artio finantziatzen ahalko dute.
Hitzarmena egiteko erabakia
ahobatez onartu zuten udalbatzako kide guztiek eta azkeneko urteetan etxe zahar

handiei aterabidea emateko
eginahalari segida ematen dio.
Joseba Otondo alkatearen
erranetan orain artio hirigintzako aferak lurren kalifikazio
aldaketan zentratu dira, «guk
eraikita dagoenari begiratu
nahi diogu, hutsik gelditzen
ari diren Baztango herrigune
eta auzoei, toki horiek bizibe-

IRUÑETIK %80
ARTIO
FINANTZATZEN
AHALKO DUTE

rritzeko tresna administratiboak garatuz».
Hitzarmenaren helburu
zehatzei buruz, aipagarria da
herrigune horietan dauden
etxe hutsak bizitegi bezala
erabiltzea eta zaharturik dauden bizitegiak egokitzea bultzatuko duela planak, bereziki etxe horien irisgarritasuna,
energia eraginkortasuna eta
ingurune-baldintzak hobetzea
bultzatuz. Etxeetaz gain herrigune osoen birgaitze sozial
eta fisikoa bultzatuko du ingurune horiek bizitzeko eta
dotazio-publikoetarako bideratuz. Testuinguru horretan,
ondarea babesteko ikuspegitik, eraikinen tipologiaren
arabera irizpide berriak finkatuko ditu planak. Helburuen
artean, trafikoak sorturiko
arazoei konponbidea ematea
ere ageri da.

Auzo bilduak ere
Hitzarmenean heldu denez
Baztango hamabortz herriez
gain, auzo bildu hauek ere
planean sartuko dira: Aintzialde, Aintzano, Apaioa, Ariztegi,
Bozate, Etxaide, Etxerri, Gorostapolo, Iñarbil, Lamiarrita,
Oharriz, Urrasun, Zigaurre,
Zozaia eta Zuaztoi.
Alkateak jakinarazi duenez
Nafarroako Gobernuarekin
hitzarmena sinatzekin hasiko
dira plana egin ahal izateko
ondoko pauso administratiboak ematen, horrek erran
nahi du ondoko legealdian
egin beharreko lana izanen
dela.

Baratzeko mamu
tailerra larunbatean
Iruritako plazan
Maiatzaren 18an, larunbatean
10:00etatik 13:30era Iruritako
plazan baratzeko mamu tailerra eskainiko dute haurrendako. Birbira kolektiboko Amaia
Zinkunegik eta Ines Gerekak
emanen dute txorimaloen tailer hau. Arizkunenean eman
daiteke izena, doan.

Musika Eskolakoen
ikasturte bukaerako
kontzertua
Baztango Udal Musika Eskolako ikasleek ikasturte bukarako kontzertua eskainiko dute
maiatzaren 25ean, larunbatean
11:30ean Elizondoko Braulio
Iriarte pilotalekuan. Ikasturte
osoan ikasitakoa jendaurrean
erakusteko aukera ederra izanen dute ikasleek.

Ipar Euskal Herritik
ikasteko mintzaldia
prest du EHBilduk
Ipar Euskal Herritik ikasten
mintzaldia antolatu du EHBilduk. Horretarako Peio Etxeberri-Aintxart gonbidatu dute,
EHBaiko bozeramailea eta
Donibane Lohitzuneko zinegotzia. Solasaldia maiatzaren
22an izanen da, asteazkenean,
19:30ean Arizkunenean.
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Minbizia dutenen
aldeko jaialdia prest
dute Elizondon
Iriarte pilotalekuan hainbat kontzertu antolatu ditu Lur aretoak
maiatzaren 18an 'Borobileko ertzetik' goiburupean
TTIPI-TTAPA

«Erpin edo ertzetan kokatzen
diren errealitateei hitza eman
eta bultzada» emateko asmoz,
Borobileko ertzetik jaialdia
antolatu du Elizondoko Lur
aretoak maiatzaren 18rako.
Minbizia dutenen alde dirua
biltzeko jaialdia izanen da.
Lurretik adierazi dutenez,
«errutinan sartuak gauden
honetan, badaude normaltasunetik at dauden gaixoak,
gaixo horien familia-kideak,
bikoteak, lagunak... Eta aunitzetan atzendu edo ertz bilakatzen ditugu, salbuespen
egoerak balira bezala». Minbizia kasuak «areagotzen» ari
diren arren, «salbuespen gisa
ulertzen» direla diote antolatzaileek, eta horri buelta eman
nahi diote jaialdi honekin,
«hitza, maitasuna, aitortza,
laguntza eta aunitzetan bultzadatxoak behar dituzten
kasuak» direlako eta «modu
batera edo bertzera, segur aski,
denoi tokatuko zaizkigunak».
Hala, bultzada emateko asmoz, jaialdian bildutako diruaren zati bat minbizia dutenentzat edota haien seni-

Gabon Gamio aniztarrak irabazi zuen pala txapelketa. MAIALEN IANTZI

Igandeko Mendi Maratoi Erdiaren
esperoan maiatza mugitua Berroetan
MAIALEN IANTZI
Hesian izanen da taldeetako bat.

deentzat izanen da. Elizondoko Iriarte frontoian egin dute
hitzordua eta izen haundiko
taldeak gonbidatu dituzte:
Kaotiko, Hesian, Ze Esatek!,
Enkore, Xutik, Skabidean &
the black birds, Bad Sound,
Pleura eta Trikidantz. Larunbatean 16:00etan hasiko dira
kontzertuak.
Sarrerak aitzinetik 20 eurotan erosteko aukera izanen
da, Elizondoko Intza eta Mendi ostatuetan, Doneztebeko
Titi ostatuan edota Berako
Errekalden eta Lesakako Arranon. Internetez www.wegow.
com atarian ere eros daitezke
sarrerak. Jaialdiaren egunean,
berriz, leihatilan 25 eurotan
salduko dituzte.

Arraiozko bestetako
esku-orriko azala
prestatzen hasiak
Arraiozko bestak irailean dira,
baina gazteak hasiak dira gauzak lotzen. Lan horietako bat
izaten da herriko haurren marrazkiak biltzea eta erabakitzea
zein paratuko diren eskuko
programako azalean eta kontrazalean. Maiatz akabailan
erabakiko dituzte irabazleak.
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Naroa Gamiok irabazi zuen iaz.

Maiatzaren 4an egun kulturala izan zuten Berroetan.
Larunbat goizean, kirol jarduerak burutu zituzten.
09:00etan Berroeta-Saioa-Berroeta mendi-lasterketako
itzulia egin zuten, nahi zuenak
bidea zein zen ikas zezan. Ondotik, lehen mailako pala txapelketaren finala jokatu zen.
Gabon Gamio aniztarrak 40-37
irabazi zion. Atsaldean, Hartz
eta otsoekin lotan dokumentala ikusteko aukera izan zuten.
Jende andana bildu zen Iñaki
Atxaren dokumentalaz gozatzeko. Egunarekin akitzeko,

afaria izan zuten elkartean,
Santxotena akordeolariak alaiturik.

Maiatzaren 19an Mendi
Maratoi Erdia
Asteburu kulturala pasa arren,
maiatzeko ekitaldiak ez dira
akitu. Hemendik bi astetara,
maiatzaren 19an, Berroeta-Saioa-Berroeta mendi maratoi erdia izanen da. Ibilbidea
oinez zein lasterka egiteko
aukera izanen da eta izena
ematea irekia dago herrikrosa.
eus webgunean. Erran beharrik
ez dago, inguruko lasterkari
guziak gonbidatuta daudela.
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Udako jostaldietan
izena emateko epea
irekiko dute
Euskara Zerbitzuak abuztuaren 5etik 30era antolatu dituen
jostaldietarako maiatzaren 27tik 31ra apuntatu behar da
TTIPI-TTAPA

Euskara eta aisialdia uztartuz,
aurten ere udako jostaldiak
eskuaraz antolatu ditu Baztango Udaleko Euskara Zerbitzuak abuztuaren 5etik 30era,
3 eta 12 urte bitarteko haur
eta gaztetxoendako. Apuntatzeko epea maiatzaren 27tik
31ra irekiko da, www.dindaia.
eus webgunean edo 619 166138
telefonora deituz (10:00etatik
13:00etara). Epea luzaezina
da eta plaza mugatuak.
Jokoak, eskulanak, parekidetasunean hezteko jolasak,
tailerrak (birziklatzea, buztin-
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-lanak, antzerkia…), ateraldiak,
kirola.. Tarte horietan denetarik egiteko aukera izanen
dute neska-mutikoek, eta hori
guztia euskaraz. Bide horretatik baitoaz ekimen honen
helburuak: udako aisialdiaz
gozatzea, euskaraz jolastea,
Baztango haurren arteko harremanak euskaraz bultzatzea
eta estutzea, Baztango kultura eta natura ezagutzea, haurren garapen pertsonala lantzea eta ingurumenarekiko
jarrera positiboak sustatzea.
Haur Hezkuntzakoak Lanbide
Eskolan eta Lehen Hezkun-

3 eta 12 urte arteko haurrei zuzendua da udako jostaldia. ARTXIBOKO ARGAZKIA

tzakoak Baztandarren Biltzarreko egoitzan, astelehenetik
ortziralera 10:00etatik 13:00etara.

Izen-ematea
Baztanen erroldatutakoek
astebeteko txanda 35 euro
ordaindu beharko dute eta
prezio bera, familia ugariek;
bi asteko txanda 70 euro (60

euro familia ugariek); hiru
asteko txanda 105 euro (85
euro familia ugariek) eta lau
asteko txanda 140 euro (110
euro familia ugariek). Baztanen
erroldaturik ez daudenak asteko 55 euro ordaindu beharko dute. Beti ere, lehentasuna
lau aste egiten dutenek eta
Baztanen erroldatutakoek
izanen dute.

2019-05-16 | 734 zk. | ttipi-ttapa 51

SENPERE

BAZTAN

Mutildantza Eguna
larunbaterako prest
dute Arizkunen
Euskal Herriko eta Biarnoko dantzariak bildu eta Migel Angel
Sagasetari aitortza eginen dio Euskal Dantzarien Biltzarrak
TTIPI-TTAPA

Piriniotan Dantzan – Mutildantza Eguna 2019 antolatu
du Jo ala Jo Kultur Taldeak
maiatzaren 18an Arizkunen.
Nafarroako Dantzarien Biltzarra eta Euskal Dantzarien
Biltzarra laguntzaile izan ditu
antolakuntza hontan. Diruz
babestu du proiektua Nafarroako Gobernuak, eta laguntzaile izan dira ere Baztango
Udala eta Arizkungo Herria.
Ludaideko Bolantak, Beskoitzeko Oinak Arin, Zalgizeko
dantzariak, Sent Pèr de Lèrengo dantzariak eta Baztandarrak
dantza eskolak parte hartuko
dute jaialdi honetan.
Larunbatean 11:00etan ibilaldia eginen dute Baztango
gaitariekin eta kankailuekin.
12:00etan herrialdeetako Jauzien erakustaldia eginen dute.
13:00etan Migel Angel Saga-

Larraldean ikusi ahal izanen da maiatzaren 19rat arte.

Piriniotan mantentzen da dantza hau.

setari aitortza eginen zaio,
Euskal Dantzarien Biltzarraren
eskutik eta, ondotik, Mutildantza herrikoiak eskainiko
dituzte. 17:00etan Soka-dantza eta Jauzi herrikoiak dantzatuko dituzte.
Pirinio mendebaldean dantza-sistema zahar bat bizirik
mantentzen da. Jauziak edo
Mutxikoak izena hartzen dute,
Baztanen Mutil Dantza eta
Biarnon Saut (Jauzi).

UTZITAKO ARGAZKIA

BertanBus zerbitzua eskaintzen hasia
Dendak baztandarren eskura jartzeko helburuarekin sortu
duten Bertan-Bus zerbitzua joan den astean paratu zuten
martxan. Asteartean egin zuen lehenbiziko ibilbidea, Baztangoizara,
eta asteazkenean eginen dute bigarrena Basaburua eta Erberera.
Sei hilabetez eginen dute proba pilotua.
52 ttipi-ttapa | 734 zk. | 2019-05-16

Zorroztarri
erakustaldia
hilaren 19rat arte
Erakustaldiak preso diren hiru kideren zizelkadurak eta
bertsuak uztartzen ditu
PIERRE BASTRES

2017an sortu zen egitasmoa.
Ré uhartean preso ziren Zigor
Merodio (Bilbo, 1974), Alaitz
Areitio (Iurreta, 1979) eta Yon
Troitiño (Intxaurrondo, 1980)
elgarrekin lan egiten hasi ziren,
norbera bere zaletasunaren
arabera : Zigor harria zizelkatzen, Alaitz Areitio eta Yon
Troitiñoren bertsuak asmatzen
eskulturen erranahiak adierazteko, edo iradokitzeko bederen. Geroztik, hirurak elgarretarik bereiztu izanagatik
ere, jarraikitzen dira. Beraien
lanak espetxeetarik kanporat
aterarazten dituzte, Zorroztarri izeneko erakustaldi ibiltariaren bidez.

Larraldean ikusgai
maiatzaren 19rat arte
Mikel Iraztorza beraien adiskidea da, eta erakustaldiak
antolatzen ditu: «Hegoaldean
ainitzetan erakutsi dugu jadanik. Iparraldean egitekotan,
Larraldean ezartzea ezinbertzekoa iduritzen zitzaigun».
Xabet ortziralean hantxe zen
behatzaile gisan, eta haren
erranetan «arras polita atzeman
dut». Zizelkadura bakoitzaren

ondoan, bada argazki bat eta
dagokion bertsu idatzia (Edu
Martinezek egina). QR kodea
ere bada, telefono adimentsuarekin irakurri ahal izaiteko. Astia behar da pasatu,
zeren eta eskultura ainitz badira. Berriz etorriko naiz».

Bertsuak, zizelkadurak eta
grabaketa
Mikel Iraztorzaren iduriko,
estreinaldi ederra erdietsi dute:
«Karia hortarat bina bertsu
igorriak zituzten Alaitzek eta
Yonek, Irati Alcantillak eta
Egoitz Zelaiak kantatu izan
dituztenak. Zigorrek grabaketa ere helarazi zigun. Presontegietan izanik ere, gure artean
ziren. 50 behatzaile elkarretaratu ditugu, eta ihardokipen
hunkigarriak aditu eta idatzi
ditut (bada liburu bat sartzean
ihardokipenak biltzeko)».
Hendaiako Mendi Zola gelan
asteazkenetik aitzinera
Senperetik lekora, Hendaiako
Mendi Zola gelan ezarriko dute
Zorroztarri erakustaldia. Maiatzaren 22tik, heldu den asteazkenetik, aitzinera han ikusi
ahal izanen da.

SARA

XARETA

Ikastolak antolatu
BTT proba ekainaren
2an eginen dute

Erlauntza, Kantauri
eta Saiberri
abesbatzak
maiatzean

Herri Aitada
larunbat honetan
eginen dute
Ainhoan

TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPA AINHOA

Bi ibilbide prestatu dituzte, laburra, 28 kilometrokoa eta
luzea, 37 kilometrokoa

Kantua maite dutenek gozatzeko aukera ederra izanen
dute hilabete honetan. Ortzegunean, maiatzak 16, Erlauntza abesbatzak kantaldia eskainiko du. Maiatzaren 22an
Kantauri abesbatza ariko da
eta hilaren 31n, Saiberri taldea.
Hiru abesbatzen emanaldiak
21:00etan elizan izanen dira.
Erlauntza eta Saiberri abesbatzen saiorako bortz euro
ordaindu beharko dira eta
Kantauriren emanaldirako
hamar euro.
Ekainaren 1ean, bertzalde,
Amaia Hennebutte Biarritzeko idazlearekin hitzordua eta
Neskatxena taldearen eskutik
euskal kanten emanaldia izanen dira 20:00etan elizan.

Bera, Etxalar, Ainhoa, Urdazubi, Zugarramurdi eta Sarako herritarren hitzordu handia
bilakatu den Herri Aitada
aurten Ainhoan eginen da,
larunbat honetan, hilak 18.
Usaian bezala, egun osoko
egitaraua prestatu dute.
08:15ean ongi-etorria eginen
dute eta 08:45ean probei hasiera emanen diete. Guztira
hamabi probatan lehiatuko
dira: 08:45tik 12:30era boteluzean ariko dira (bortz pilotari eta ordezkari bat, sei partida eta finala jokatuko dituzte); 09:00etatik 10:00etara
mendi bizikleta lasterketa
eginen dute (talde bakoitzean
zortzi lasterkari eta guztira 9,2
kilometro); 10:30etik 11:30era
lasterka ibiliko dira (zortzi
lasterkari erreleboka, 8,6 kilometro egiteko); 12:30etik
13:00etara bertsolarien txanda izanen da (bertsolari bakoitzak agurra eta bi ariketa
puntuagarri); 13:00etatik
13:30era boteluzeko finala
jokatuko dute eta 13:30etik
16:30era mus txapelketa eginen dute (herri bakoitzeko bi
partaide). 14:00etatik 17:00etara herri-kiroletan lehiatuko
dira (sokatira, arpana, orga
eta egur pila) eta 15:15ean
hasita bi orduz sukaldaritza
proba eginen dute (bi parte-hartzaile herri bakoitzetik).
17:30etik 18:30era euskal dantzetan ariko dira (gutienez bi
laguneko taldea eta bi dantza)
eta 18:30ean, sei herriei buruzko galderak eginen dituzten
proba eginen dute, Kultur
Quizz (herri bakoitzeko hiru
lagun). 19:15ean emaitzak
emanen dituzte eta 19:15etik
goiti afaria eta kontzertuak
izanen dira.
Puntu gehien bildu dituen
herriak irabaziko du norgehiagoka.

TTIPI-TTAPA

Bizikletan ibiltzea maite dutenek ez dute aukera faltarik
izanen. Alde batetik, maiatzaren 25ean eta 26an egitekoa
den Usopop jaialdiaren baitan,
berrikuntza gisa, bizikletaz
igoera proposatu dute hilaren
26an. 11:00etan abiatuko da
5,26 kilometroko proba eta
izena www.kronoeskaladak.
net atarian eman behar da.
Aurtengo Usopop jaialdia hamargarrena eta azkena izanen
da eta xehetasun gehiago 10.
eta 11. orrialdean dituzue.
Bertzetik, ekainaren 2an,
Olhain ikastolak mendi bizikleta proba antolatu du. Bi
ibilbide prestatu dituzte, bat
28 kilometroko luzera eta 800
metroko desnibela duena eta
bertzea, gogorragoa, 37 kilometroko luzera eta 1.200 metroko malda duena.

Txirrindulariak btt proban.

Probak 08:30ean abiatuko
dira plazatik eta izen-ematea
egun berean egiten ahal izanen
da, 07:30etik goiti, zortzi euro
ordainduta. Parte hartzeko
kaskoa behar da.

Herri Aitadan
herritarrak
sustengatzeko deia
Larunbat honetan, hilak 18,
Ainhoan egitekoa den Herri
Aitadarako prest dira herritarrak. Gehiago ere bai, probetan
parte hartzekoak direnek beren
sustengatzera joateko gomita
luzatu dute. Bertzalde, afarirako txartelak Herriko Etxeko
Edantegian salgai daude.

Eskola publikoko
langileek grebarekin
bat egin dute
BEATRIZ ETA GANEX

Giro ederra eskola publikoaren bestan
Eskola publikoaren bestaren karietara, 65 bazkaltiar bildu
ziren maiatzaren 4an Lur Berri gelan. Zugarramurdiko
Beatriz eta Martintxok prestatutako piperrada eta zikiroa
dastatu zituzten, burasoek zerbitzatu eta Joxe Angel arduratu
zen bazkalondoa girotzeaz.

Estatu mailako zazpi sindikatuk funtzionario publikoei
grebarako deia egina zieten
maiatzaren 9an, eta deialdiarekin bat egiteko asmoa zuten
eskolako publikoko langileek.
Sistema publikoan Frantziako
Gobernuak eskuartean duen
erreforma salatzeko zen greba.
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KIROLAK

Finaistak eta txapelketan parte hartu duten zenbait pilotari, antolatzaile eta Zabaleta eta Galartzarekin. FOTO ZALDUA

Baztango Udaberriko pilota
txapelketako finalak erabakiak
181 bikote aritu dira aurtengo txapelketan eta sari banaketan Jose Jabier Zabaleta eta Ladis
Galartza pilotari profesionalak izan ziren maiatzaren 5ean Elizondon
TTIPI-TTAPA BAZTAN

Txaruta elkarteak hogeita bederatzigarren aldiz antolatutako Udaberriko txapelketako
finalak maiatzaren 5ean jokatu dituzte Elizondoko Baztan
Udal pilotalekuan eta Iruritako Aranabia pilotalekuan.
Otsailaren 16an hasita, 181
bikotek parte hartu dute txapelketan eta Baztango herrie-

tan jokatu dituzte partidak,
Elizondon, Amaiurren, Almandozen, Oronoz-Mugairin eta
Iruritan batez ere. Finalen
ondotik, Jose Jabier Zabaleta
eta Ladis Galartza pilotari profesionalek banatu zituzten
sariak. Txapela eta oroigarriez
gain, finaletan aritu ziren pilotari gaztetxoek pilota bana
opari izan zuten.

Elizondon jokatutako finaletan, Umeak A kategorian,
Azpeitiko Eneko Bidezabalek
eta Julen Juaristik 18-14 irabazi zieten Lazkaoko Jurgi
Landa eta Unax Iturberi.
Kimuak A kategorian, Andoaingo Oihan Lantzetak eta
Aimar Segurolak 18-7 irabazi
zieten Ordiziko Oier Izagirre
eta Iñigo Alberdiri.

Haurrak A kategorian, Arbizuko Hasier Baztarrikak eta
Xabier Lakuntzak 18-5 irabazi zieten Burlatako Hodei Urmeneta eta Aritz Salcedori.
Kadete A mailan, Larraungo
Oinatz Iriartek eta Arbizuko
Ioritz Gorrotxategik 18-7 irabazi zieten Beasaingo Xabier
Olano eta Azpeitiko Josu Labakari.
Gazte mailan, azkenik, Lekarozko Oier Ariztegik eta
Elizondoko Axier Ballarenak
22-10 irabazi zieten Leitzako
Mikel Martinez de Barranco
eta Igantziko Patxi Loiarteri.
Bertze lau finalak Iruritako
Aranabia pilotalekuan jokatu
zituzten.
Umeak B kategorian, Ataungo Iker Dorronsorok eta Aitzol
Aramendik 18-11 irabazi zieten Ultzamako Iker Gastiarena eta Oier Garciari.
Kimuak B kategorian, Elizondoko Kaiet Iribarrenek eta
Mikel Sansiñenak 11-18 galdu
zuten Gasteizko Aimar Ruiz
eta Lazkaoko Enaitz Landaren
kontra.
Haurrak B kategorian, Iruritako Arturo Iturraldek eta
Aritz Bikondok 18-7 irabazi
zieten Lazkaoko Unax Aldasoro eta Jon Erauskini.
Kadete B mailan, azkenik,
Oiartzungo Ibai Etxeberriak
eta Unax Landak 18-7 irabazi
zieten Hernaniko Oier Garaiar
eta Xabat Sasiaini.

Iruritako Mendi Duatloiaren bigarren
edizioa maiatzaren 25ean antolatu dute
TTIPI-TTAPA IRURITA

Iruritako herriak, Iruritako
Mendi Duatloia antolatu du
bigarren aldiz maiatzaren
25erako, Iruritako Gazteen eta
Baztango Udalaren babesarekin. Lasterketa herrikoia
izanen da, maila guztietako
kirolariendako pentsatuta
dagoena. 10,5 kilometro lasterka (450 metroko desnibelarekin) era 20 kilometro mendi bizikletan (800 metroko
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desnibela) eta egin beharko
dituzte kirolariek. Bakarka,
binaka txandaka (mutilak,
neskak eta mistoa) edo bizikleta elektrikoarekin egiteko
aukera ere bada. Azken hauek
ibilbide osoa egin beharko
dute. kirolprobak.com webgunean eman daiteke izena.
Iruritako herritik abiatuta,
inguruko mendietan barna
ibiliko dira korrikalari eta txirrindulariak.

Korrikalarien abiatzea iaz, Iruritako plazatik. ARTXIBOKO ARGAZKIA

KIROLAK

Herriarteko
txirrindulari
gaztetxoen topaketak
Joan den urtean Illekuetan eta
Txokoton egindakoen bidetik,
aurten ere herriarteko txirrindulari gazteen topaketak antolatzen hasiak dira Beti Gazte, Gure Txokoa, Erreka eta
Baztandarra txirrindulari elkarteak. Lehenbizikoa maiatzaren 11n egin zuten Lesakan.
Ekainaren 2an Iruritan, ekainaren 15ean Beran, ekainaren
30ean Donezteben eta irailaren
8an Anizen eginen dituzte.

Segurola eta Endika txapeldunak eta Garcés eta Ezkurra II.a txapeldun ordeak, sagardotegietako ordezkariekin. M.ANDRES

Segurolak eta
Endikak irabazi dute
Sagardoaren txapela
Petritegiko ordezkariek maiatzaren 4ko finalean 40-31 irabazi
zieten Ezkurra II.a eta Garcési (Gurutzeta)
TTIPI-TTAPA MALERREKA

Segurolak eta Endika Urrutia
saldiastarrak eman diote Sa-

gardoaren txapelketako txapela Petritegiri, maiatzaren
4an Galarretan jokatutako

OSKAR MONTERO-DIARIO NOTICIAS

finalean Gurutzeta sagardotegia defendatu zuten Josetxo
Ezkurra II.a eta Garcési 40-31
irabazi ondotik. Txapelketa
borobila osatu dute Segurolak
eta Urrutiak, jokatutako zazpi
partidak nagusitasunez irabazita.
2016an ere elkarrekin lortu
zuten txapela Segurolak eta
Urrutiak eta hiru urte beranduago errepikatu egin dute.
Txapelketako aurrelari eta
atzelari onenak Urriza eta Barrenetxea IV.a izan ziren.

Nafarroako kenpo
txapelketa hilaren
25ean Donezteben
Nafarroako kenpo txapelketa
jokatuko dute maiatzaren
25ean, larunbatean 09:00etan
hasita Doneztebeko udal kiroldegian. Nafarroako Karate
Federazioak antolatu du txapelketa, Doneztebeko Udalaren laguntzaz. Aldi berean,
Bortzirietako lehiaketa irekia
ere jokatuko da. Espainiar eta
frantziar estatuko klubetako
200 kirolari espero dituzte.
Sarrera doan izanen da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñaki Mihura irabazle Elomendin

Errekak doblete historikoa lortu du

Maiatzaren 5ean burutu zen Higa de Monrealgo (Elomendi)
XII. Xtrem mendi lasterketan jaun eta jabe izan zen Iñaki
Mihura korrikalari arraioztarra. Bi ordu eta 49 segundo behar
izan zituen lasterketa luzea egiteko, bigarren izan zen Jose
Maria Tiscarrek baino ia 10 minutu guttiagoan eginda.

Liga lortu eta gero, doblete historikoa lortu du Errekak
Elizondoko kiroldegian maiatzaren 4an, kopako finala
Cantolaguaren kontra irabazita. Denboraldian jokatu dituen
31 partidak irabazi ditu eta afiziorik onenaren saria ere jaso
dute Errekazaleek Nafarroako Federazioaren eskutik.
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AGENDA

MAIATZAK 16- 30
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus

URROZ
Leurtzako urtegira
Argiaren 100.urteurrenaren
harira.
Maiatzaren 18an, 10:30ean.

HITZALDIAK
GOIZUETA
AztiHitza Xahoren Biografikoa
Ganbaran, maiatzaren 17an,
18:30ean.

BERROETA
III. Mendi Maratoi Erdia
07:00etan oinezkoen mendi
martxa.
Maiatzaren 19an, 09:00etan
abiatuta.

LEITZA
'Jaia eta militantzia' hitzaldia
eta tertulia.
Maiatzaren 24an, 18:30ean.

BERA
XIV. mendi martxa
Maiatzaren 19an.

Etxebizitza pasiboak hizpide
Adelina Uriarteren eskutik.
Aurreran, maiatzaren 29an,
19:00etan.

ARTXIBOKOA

DONEZTEBE
'Bazkaria jatea baino gehiago
denean' hitzaldia
Askin haur eskolan, maiatzaren
31n, 16:30ean.

LESAKA Konpartsa Eguna
Tailerrak, kalejira, bazkaria, zozketa, txaranga...
Maiatzaren 25ean.

LESAKA
Erretzeari uzteko tailerra
Osasun etxean, maiatzaren 31n.

'Aralar. Mundua leku den
lurra' dokumentala
Aurreran, maiatzaren 30ean,
19:30ean.

IKUSKIZUNAK
BERA
Uxanekoen antzerkiemanaldia
Maiatzaren 17an.
Lehen Hezkuntzako ikasleen
antzerki-emanaldia
Maiatzaren 21ean eta 23an.

'Sorgina txirulinak youtuber
izan nahi du' ipuin-kontaketa
Eskolan, ekainaren 1ean,
13:00etan.

TAILERRAK

LESAKA
'La paz y otras lunas'
Harriondoan, maiatzaren 18an.

IRURITA
Txorimalo tailerra
Ines Gereka eta Amaia
Zinkunegiren eskutik.
Plazan, maiatzaren 18an,
10:00etatik 13:00etara.

SUNBILLA
Bailableak
Baztango dantzarien eskutik.
Plazan, maiatzaren 19an,
12:30ean.

ETXALAR
Produktu fitosanitarioei
buruzko ikastaroa
Larraburuan, maiatzaren 27tik
31ra, 09:00etatik 14:00etara.

LEITZA
'Itziarren semea'
Atekabeltzen, maiatzaren
21ean, 19:00etan.

LEITZA
Zilarra lantzeko tailerra
Danbolin, maiatzaren 22an eta
24an, 18:00etan.
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'Musika estiloak ezagutu'
Eskolan, ekainaren 1ean,
11:00etan.
Haur Hezkuntzako tailerrak
Atekabeltzen, ekainaren 1ean,
18:30ean.

LEHIAKETAK

IGANTZI
Xabi Telletxearen omenezko
IX. jaitsiera
Maiatzaren 18an.
DONEZTEBE
Nafarroako kenpo kai
txapelketa
Kiroldegian, maiatzaren 25ean,
09:00etan.
IRURITA
II. mendi duatloia
21 kilometro bizikletan eta 10
kilometro lasterka, banaka edo
binaka.
Maiatzaren 25ean.

LESAKA
IV. argazki rallya
Maiatzaren 26an.

Herriarteko txirrindulari
gazteen topaketa
Ekainaren 2an.

BERA
Bestetarako azal-lehiaketa
Maiatzaren 31 arte.

ORONOZ-MUGAIRI
Baztango XXVI. mendi itzulia
Oronoz-Mugairitik abiatuta,
maiatzaren 26an. Irteera:
07:00etatik 07:30era.

LEITZA
VIII. film labur lehiaketa
Maiatzaren 31 arte.

KIROLA
LEITZA
Euskal Herria Mendi Erronka
Maiatzaren 18an, 08:00etan
abiatuta.

KONTZERTUA
LESAKA
Zeharkako txirula kontzertua
Musika eskolako ikasleen
eskutik.
Komentuko elizan, maiatzaren
24an, 18:00etan.

AGENDA

Nire aukera

«Sariez harago, bizitako
esperientzia oso polita
izan da»
HARITZ AZPIROTZ ERBITI LEITZA

ARTXIBOKOA

EZKURRA Malerreka Eguna
Dantzariak, artisauak, bazkaria, mus txapelketako finala, dantzaldia...
Maiatzaren 18an.

DONEZTEBE
Hirusta korala
Elizan, maiatzaren 25ean,
12:30ean.
SUNBILLA
Malerreka Kantuz
Plazatik abiatuta, ekainaren
1ean, 12:00etan.
LEITZA
Kizama taldea
Torrean, maiatzaren 18an,
23:30ean.

OSPAKIZUNAK
EZKURRA
Malerreka Eguna
Maiatzaren 18an.

DONEZTEBE
Laxoaren eguna
Maiatzaren 19an.
Erreka elkartearen eguna
Ekainaren 1ean.
ELIZONDO
'Borobileko ertzetik' minbizia
dutenei laguntzeko besta
Maiatzaren 18an.
LESAKA
Konpartsaren Eguna
Maiatzaren 25ean.
LEITZA
41. eskulangintza azoka
Ekainaren 2an.

BESTAK

GARTZAIN
Asteburu kulturala
Elkartean, maiatzaren 18an eta
19an.

IRURITA
Herriko bestak
Maiatzaren 29tik ekainaren 2ra..

GOIZUETA
Eskola arteko topaketa
Maiatzaren 25ean.

URDAZUBI
Herriko bestak
Maiatzaren 29tik ekainaren 2ra.

Gaztea, gazte argia da Haritz Azpirotz. Hamahiru urte
ditu eta Leitzako Amazabal institutuko ikaslea da:
«Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehendabiziko
maila ikasten ari naiz». Astelehenetik ostiralera klasez
klase ibili ondotik, asteburuak «bizikletaz ibiltzeko edota
lagunekin egoteko» baliatzen ditu. Tartean, «robotika
tailerrak» ere izaten ditu: «zortzi urte nituela hasi nintzen
MTorres enpresak eskaintzen dituen tailerretan». Tailer
horiei esker ezagutu zuen First Lego League (FLL)
robotika txapelketa eta aurten «hirugarren aldiz» parte
hartu du, Legotronic Beavers taldean: «MTorreseko
hamar lagun bilduta osatu dugu taldea». Txapelketan
«robotak eta tresneria
baliatuz, eta
Mindstorms
programaren bidez»,
proba batzuk gainditu
behar izan dituzte.
Horrez gain, «zientziaproiektu bat landu eta
aurkeztu behar izaten
dugu eta aurten Into
Orbit izenekoa sortu
dugu». Guztira «bost
kontinenteetako 36.000
taldek» parte hartu
dute. Azpimarragarria
izan da Legotronic
Beavers taldeak egin duen ibilbidea. Nafarroakoan
txapeldun izan ziren, estatu mailakoan bigarren, eta horri
esker mundu mailako txapelketara sailkatu ziren: «108
talde lehiatu gara apirilean Detroiten (Estatu Batuak)».
Bost eguneko egonaldia egin dute «standa muntatu,
entseguak egin, proiektua aurkeztu eta lehiaketa jokatu»
zuten. Handik ere berri onak ekarri dituzte: «robotaren
diseinu mekanikoan lehendabiziko saria eskuratu dugu,
baita robotaren jokaeran ere». Sari horiek «ezustean
baina ilusio handiz» jaso dituzte. Areago, Azpirotzek
adierazi duenez, sariaz gain, han bizitakoa «oso polita»
izan da: «Scott Evansekin (FLLko robotaren proba
diseinatu duena), espazioan egon den Gerhard
astronautarekin, Quenteen Greenholt saria diseinatu
duenarekin... egon gara. Hori harrigarria eta hunkigarria
izan da». Esperientziaz gozatuta, ikasturte bukaerako
azterketei begira hasteko tenorea iritsi zaio leitzarrari:
«prestatzen hasia naiz eta ongi moldatzen ari naiz»
adierazi digu. Pausoz pauso ikasteko eta gozatzeko
aukerak bidea zehazten lagundu dio. Bere adineko
askok ez bezala etorkizunera begira, asmo argiak ditu:
«ingeneriatza mekanikoa ikasteko asmoa dut».
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA
ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMATEKO
ELIZONDO. 65 m ko pisua errentan
emateko. Elizondoko lanbide eskolaren ondoan. ☎678 54 27 73.
2

GARAJEAK/LOKALAK
BERTZELAKOAK
BORTZIRIAK. Gauzak gordetzeko
bajera baten bila. ☎650 71 40 30.

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
ITUREN. 345 m2ko lur eremua salgai,
etxea egiteko prest dagoena. Ura,
gasa, argia eta saneamendua sartua.
Solairu bakarreko etxea egin daiteke.
☎678 85 50 56 / 948 63 78 62.
OIZ. Lur eremua salgai. ☎628 31
60 81.

LANA
ESKARIAK
Ingelesa eta frantsesa dakien gizonezko bat lan bila. Edozein lan egiteko prest: nekazaritza, ostalaritza,
klaseak emateko... ☎ 657 63 89 34.
Gizonezkoa edozein lanetan aritzeko
prest. ☎ 644 94 30 03.
Gizonezkoa edozein lanetan aritzeko
prest. ☎ 644 54 22 13.
Haurrak zaintzeko edo eskolara eramateko prest dagoen neska arduratsua lan bila. Ordu bat edo bi orduz
lan egiteko prest Arantza, Etxalar,
Bera edo Lesaka aldean. ☎ 636 18
15 46.

IRAGARKIA JARTZEKO:
948 63 54 58

www.erran.eus

744 48 43 61

info@ttipi.eus

Sail honetan IRAGARKIA jartzeko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €
Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira
TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan
Ttipi-Ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

dabiltza, harakin, zerbitzari, arropa
saltzaile, kutxazain eta dendan lan
egiteko. ☎626 24 73 31.
Kontxa hornitegiak langile bat behar
du hornitegian eta kamioiarekin
banaketan lan egiteko. Kamioia gidatzeko baimena eta ADRa izatea
eskatuko dute. ☎948 45 07 87.
BERA. Jatetxe batean asteburuetan
lan egiteko bi lagun behar dituzte,
fregaderan lan egiteko bat eta zerbitzatzeko bertzea. ☎948 63 03 92
/ 650 00 68 87.

744 484 361

ETXALAR. Landagain eskolako jantokian sukaldeko langileen lan-poltsa osatu nahi dute. Interesatuek
idatzi landagain.guraso.elkartea@
gmail.com helbidera, ekainaren 30a
baino lehen.

ANIMALIAK
OPARITZEKO

BERA. Txakurkumeak oparitzeko.
Artzain zakurra eta Border Collie
arraza nahasketa dute. ☎677 62 34
54/ 699 13 75 43.

ESKAINTZAK
Supermerkatuan, egunero lan egiteko frantsesa dakien kajera bat
behar da. Bidali curriculuma: beolaetxea@gmail.com.
DANTXARINEA. Maspormenos-en
lan egiteko jendea behar dute. Kirol
artikulu eta arropa teknikoak saltzen
dituzte: goi-mendikoak, lasterketetakoak, kanpoko jardueretarako...
Interesatuek bidali curriculuma:
info@maspormenos.net helbidera.
Frantsesa jakitea kontuan hartuko
da.
DANTXARINEA. Mikelenborda ostatuan zerbitzaria behar dute maiatzetik aurrera eguerdiko zerbitzuan.
☎690 38 81 34 / 948 59 90 45 /
info@mikelenborda.com.
BERA. Bidaia-agentzian langilea
behar dute, marka ezaguneko frankizia. Bidali curriculumak: jo-bera@
bthetravelbrand.com.
IBARDIN ETA DANTXARINEKO
bentetan urte guztirako langile bila
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BASERRIA
BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra
4,23
• 1.koa
3,83
• 2.koa
3,75
Urruxak: €/kg kanal
• Extra
4,26
• 1.koa
4,05
• 2.koa
3,80
Oharra: prezioak 180-220 kg kanalean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak
170,00
• Idixkoak
235,00
Aretze nabarrak
• Urruxak:
150,00
• Idixkoak
170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,32/3,42
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10
ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,40/7,00
• 8-10 kilokoak: 5,40/5,90
ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 67 €
Zerri gizena
1,360 €
Zerramak 0,670€ kg/bizirik
Datu iturria: Nafarroako Gobernua
(apirilaren 26tik maiatzaren3ra
bitarteko prezioak)

IRAGARKIAK
INTERNETEN

Merkatu Ttikiko iragarkiak
webgunean ere
argitaratzen dira hilabete
batez: https://erran.eus/
merkatu-ttikia
Informazio gehiagorako:
info@ttipi.eus edo
948 63 54 58.

ZERBITZUAK

ARANTZAKO UDALA
Arantzako Arau Subsidiarioen egiturazko aldaketa
(S1-AR1 sektorea). Hasierako onespena.
Arantza Udalak, 2019ko apirilaren 24an egindako osoko bilkuran, legeak
eskatzen duen gehiengoarekin, erabaki zuen:
1. Hasiera batean onestea Arantzako Arau Subsidiarioen egiturazko aldaketa
(S1-AR1 sektorea).
2. Aldaketa egiteko espediente osoa jendaurrean jartzea hilabetez, iragarkia
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Foru Komunitatean editatzen
diren egunkarietan argitaraturik.
3. Hasiera batean onetsitako aldaketa igortzea lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren arloan eskumena duen departamentura, aldaketak ukitutako Nafarroako Gobernuko departamentuen txostenak jaso ditzan haien
eskumeneko gaiei buruz, eta txosten orokorra egin dezan, haien ohartarazpen sektorialak bilduz.
Jendaurrean egonen da hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bat egina onesten duen uztailaren 26ko
1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 77.2 artikuluan xedatuari jarraikiz.
Arantzan, 2019ko maiatzaren 3an.
Alkatea, Juan Miguel Almandoz Mitxelena
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ZERBITZUAK

HERIOTZAK
• Luis Andueza Oskoz,
Doneztebekoa, apirilaren 25ean, 60 urte zituela.
• Joakin Mortalena Salaburu,
Erratzukoa, apirilaren 26an, 62 urte zituela.
• Maria Bengoetxea Mariezkurrena,
Eratsungoa, apirilaren 26an, 95 urte zituela.
• Isabel Ariztegi Bengoetxea,
Oizkoa, apirilaren 26an, 96 urte zituela.
• Bernard Ayez, Sarakoa, apirilaren 29an, 78 urte zituela.
• Andres Zabaleta Zabaleta,
Leitza, maiatzaren 2an, 68 urte zituela.
• Patxiku Arregi Sagaseta,
Donamariakoa, maiatzaren 3an, 65 urte zituela.
• Gregorio Errandonea Altzuri,
Arantzakoa, maiatzaren 3an, 90 urte zituela
• Francisco Jabier Zapirain Altzugarai,
Lesakakoa, maiatzaren 5ean, 67 urte zituela.
• Graziano Zubiri Etxenike,
Arizkungoa, maiatzaren 7an, 93 urte zituela.
• Jokin Aldako Aleman,
Elizondokoa, maiatzaren 8an, 58 urte zituela.

OROIGARRIA

Isabel
ARIZTEGI BENGOETXEA
Oizen, 2019ko apirilaren 26an, 96 urte zituela

Argi bat itzali da hemen lurrean
Berri bat biztu da han zeru ederrean
Gure oroimenean izanen zara betiko
Ez agurrik ez adiorik, gero arte baizik.

ZURE FAMILIA

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
Eskelak, Esker Onak eta Urteurrenak
Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen: 90 €
dutenek %10eko deskontua.

Ttipi Txartela

Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan,
(Koskontako bidea, 7-1 · 31770 LESAKA).
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ZERBITZUAK

KONTATU KONTUAK

URTEBETETZEAK

Leitzako Garazi Barandarain Aranaldek
urteak bete ditu maiatzaren 13an! Bat, bi, hiru
eta lau! Haunditzen ari da neskato polit hau!
Zorionak eta muxu erraldoi bat!

Aiert eta Elorri Arotzena Portu lesakarrek
8 urte bete dituzte maiatzaren 6an. Aunitz
urtez eta zortzi muxu haundi gure txapeldunei,
familia osoaren partetik.

Berako jubilotekakoak erakusketan. Berako jubilotekako
kideak Patricia Arteagaren erretratu-erakusketa ikustera joan
ziren apirilaren 26an Kultur Etxera. Argazkian ageri denez, aski
gustura ibili ziren.

Berako Unai
Mikelperizenak
maiatzaren 6an
3 urte bete ditu.
Zorionak Xabat eta
Ekairen partetik.

Seien, domino eta mus txapelketak Elizondoko zaharetxean. Guztira 52 lagunek parte hartu dute Elizondoko San
Francisco Jabier zahar-etxean egin dituzten seien, domino eta
mus txapelketetan. Gainera, aipatzekoa da, museko bikoteak
zahar-etxe barneko eta kanpoko lagunekin osatu dituztela.
Martxoan eta apirilean jokatu zituzten txapelketako partidak eta
maiatzaren 6an eman zioten bukaera, sariak banatuz eta merienda
goxo bat eginez. Seien txapelketan Adelaida Ascunce nagusitu
zen, eta bere ondotik, Julian Martinez, Marina Remiro eta Anuncia
Duhalde gelditu ziren. Dominoan, Francisco Jabier Del Moralek
irabazi zuen eta Paco Zabalza, Felix Ugarte eta Mª Galbar sailkatu
ziren, hurrenez hurren. Musean, Maite Sagastibeltza eta Ana
Mari Etxeberria nagusitu ziren; Angel Etxenike eta Josetxo
Obregozo bigarren gelditu ziren; Juan Jose Goñi eta Santiago
Larre hirugarren eta Jesus Etxeberria eta Felipe Santamaria
laugarren.

Kontatu, kontatu!
Baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi
zenuke? Zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko
litzaizuke? Edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu!
Bidali info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 zenbakira. Edo
etor zaitez Ttipi-Ttaparen bulegora: LESAKA, Koskontako bidea, 07-1.

Julen Apeztegia
Eraunzetamurgilek
maiatzaren 13an
urtea bete du.
Zorionak potxolo zure
lehenengo
urtebetetzean. Muxu
bat etxekoen partetik.

Aresoko Irai Onsalo Saizarrek 5 urte bete
ditu maiatzaren 14an. Zorionak Leitzako
izeba-osaba eta lehengusuaren partetik!

Aunitz urtez!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak, Ttipi-Ttaparen bitartez! Bi
bide dituzu:
Internetez: http://erran.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion
agurra. Urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean
eta Ttipi-Ttapa aldizkarian.
Bulegoan: Etor zaitez Ttipi-Ttaparen bulegora: Koskontako bidea,
7-1·31770 LESAKA.
Prezioa: Argazki soila: 5 €; bikoitza 10 €

SORTZEAK
• Lya Gaëlle Fontenil Arrostegi, Sarakoa, apirilaren 18an.
• Noah Txapartegi, Sarakoa, apirilaren 30ean.
• Beñat Arteta Mikelperizena, Elizondokoa, apirilaren 30ean.

EZKONTZAK
• Ander Maia Arakues eta Ainara Etxabide Sagartzazu,
Lesakakoak, maiatzaren 3an Lesakan.
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