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Altxorraren bila

Temati ari zen Robot, zakurra, usnaka eta usnaka harrizko 
pareta bateko zuloan. Hori ikusita, harengana hurbildu zen 
Marcel, lagun kaninoa zerk aztoratu zuen jakiteko asmoz. 
Han egonen ote zen herrian bolo-bolo zebilen altxorra? 
Badaezpada, zuloa ahal modura ireki eta begiratzera sartu 
zen. 

Istorio horixe kontatzen dute Lascaux II leize-erreplikako 
bisita gidatuetan, halaxe 
aurkitu baitzituen Marcel 
Ravidat gazteak duela 
20.000 urteko labar-
pinturak. 1940ko udan 
izan zen hori, Okzitaniako 
Montignac herrian, eta, 
egun, munduko 
ondaretzat ditu UNESCOk margolan haiek.

Orain dela guti faksimilea ikusteko parada izan nuen, eta, 
egia erran, bertako irudiek adina txunditu ninduen 
aurkikuntzaren pasadizoak. Izan ere, diru, urre, bitxi edo 
halakoak datozkigu gogora altxorretan pentsatzen dugularik, 
baina horma zahar haietako pintura xumeek hutsaren 
hurrengo bihurtzen dute edozein eltze-urre preziatu. 

«EDOZEIN ELTZE-
URRE HUTSAREN 
HURRENGO UZTEN 
DUTE PINTUREK»

Goizuetako Umore Ona peñak 50 urte
Pedro Mari Aizkorbe Goizuetako semea zenarekin hasi zen 
dena. Iruñean bizi izan zen urte batzuez eta sanferminetako 
peña bateko kidea izan zen. Goizuetara itzuli zenean, Iruñean 
bezala, Goizuetan peña bat sortzea proposatu zuen. Esan eta 
egin. 1959an hasitako eginahalak 1960ko festetan ikusi zuen 
argia; orduan atera baitzen lehenbiziko aldiz Umore Ona peña 
kalera. Duela hamar urte, 50 urte bete zituen Goizuetako 
peñak eta horren harira, erreportajea egin zuen TTipi-TTapak. 
Horren barne, Joxe Anton Elizegi peñaren sortzaileetako bat, 
Juan Antonio Lekuona elkarteko lehendakari ohia eta Ibon 
Elizegi duela hamar urte elkarteko lehendakaria zena elkarriz-
ketatu zituen TTipi-TTapak. 

2009-06-11 · TTIPI-TTAPA · 496 zk.

Nuria Mutuberria 
doneztebarrak, Elgorriagako 
Bainuetxeko zerbitzarien 
nagusiak, Enpresak hobetzen 
dituzten pertsonak aitortza 
jaso du Nafarroako Enpre-
sarien Elkartearen eskutik.

NURIA
MUTUBERRIA
DONEZTEBE

Iruritako bestetako lehen 
suziria botaz, Joxe Mari 
Zelaieta Xaldubi izan zen 
eskualdeko besta zirimolari 
hasiera eman ziena. Zortzi 
orduren buruan hasi ziren 
bestak Urdazubin.

JOXE MARI
ZELAIETA
IRURITA

NIRE TXANDA NABARMENTZEKOAK

Ongietorri lagun, Pjila'si Mi'kmaq

XVI. mendetik dokumentatua dago euskal arrantzaleen eta 
mi'kmaq Amerika iparraldeko indigenen arteko harremana. 
Arrantzaleek Zer moduz? galdetzerakoan Apaizac obeto 
erantzuten omen zuten Ternua eta Kanada inguruko lagun 
(mi'kmaq) haiek. Harreman haietaz solastatzeko dator 
Baztanera Keptin Stephen Augustine buruzagia. Pjila'si.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU

ATZERA BEGIRA
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KOLABORAZIOAK

Klika

Badira bi hilabete Korrikaren 21. edizioa akitu zenetik eta 
bertze behin ere Euskal Herriko errepide eta karrikak 
euskaraz mukuru bete genituenetik. Hizkuntza bat 
bultzatzeko munduan egiten den ekimenik jendetsuenean 
euskararen alde egotetik alde egitera pasatzeko momentua 
dela aldarrikatu genuen lau haizeetara. Bertze lekuetan 
bezala, eskualdean ere harrera beroa izan zuen lasterketak 
eta lerro hauek baliatu nahi ditut eskerrak emateko. 
Horretarako, Klika aurtengo leloaren letretan oinarrituz, 
Korrikaren jarduna eta helburuak lau aditzetan laburbilduko 
ditut.

K letraz, KONPROMETITU. Gero eta indibidualistagoak 
garen garai honetan, hainbat eta hainbat lagun konprometitu 
ziren Korrika pasatu aitzineko hilabeteetan osatu genituen 
batzordeetan buru-belarri lanean aritzera. Hunkigarria da 
bakoitzaren eginbeharrek uzten duten denbora tarte laburra 
Bera, Elgorriaga, Zugarramurdi eta Elizondoko bilkuretan 
pasatu duen jendearekin lan egitea. Izan ere, Korrika ez 

litzateke izanen 
batzordeetan egiten den 
lan ikaragarria gabe. Biba 
zuek!

L letraz, LAGUNDU. 
Aldarrikapenaz gain, 
Korrikak badu helburu 
ekonomikoa ere. Berari 
esker urtero milaka ikaslek 

ikasten dute euskara Euskal Herriko AEKren euskaltegietan. 
Eta euskaraz doan ikasteko eskubidea gauzatzeko bidean, 
instituzioek behar adinako laguntzak eman ezean, hemendik 
aitzin ere beharrezkoa izaten segituko du. Hori dela eta, 
eskerrik beroenak kilometroa erosiz, Korrika Lagun edo 
Laguntzaile izanez, arropa jantziz edo bertze edozein 
modura Korrika lagundu duzuen guzioi.

I letraz, IKASI. Euskara ikasleak dira AEKren eta Korrikaren 
izatearen funtsa. Egunerokotasunean beren burua 
euskalduntzeko eta euskaraz bizitzeko egiten duten 
ahalegina eskertzekoa da eta aitzineko puntuan erran bezala, 
ahalegin hori erreala izan dadin Korrikak ezinbertzekoa 
izaten segitzen du.

A letraz, ARITU. Ikastea edo jakitea ez dira aski eta gure 
hizkuntza zaharrak bizirik segituko badu, bihotzean ez ezik, 
mingainean ere egon beharko du. Aurtengo mezuak zioen 
bezala, Klika egitea aukera bat hartzea bada, aukera hori izan 
dadila euskararen hautua egitea, ikastearena, inplikatzearena 
eta gehienbat erabiltzearena.

ESTEBE APEZETXE MURUA

«KLIKA EGITEA AUKERA 
BAT HARTZEA BADA, 
EUSKARAREN HAUTUA 
EGITEA IZAN DADILA»

Sare sozialak, onuragarriak edo 
arriskutsuak dira?

Gaur egun erabat konektaturik bizi gara. Ordenagailu, 
mugikor edota tabletaren menpe bizi gara. Etxean, eskoletan, 
kalean… denak konektaturik gaude, eta edozer gauza dela 
eta konexioa galduz gero, gu ere galduta gaudela iruditzen 
zaigu.

Internetari esker informazioa bilatzeko aukera dugu. Baina, 
informazioaz gain, gaur egun sare sozialak punta-puntan 
daude, modan alegia. Nork ez ditu ezagutzen Whatsapp, 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube… denok 
ezagutzen ditugu! Baina, pentsatzen al dugu edozer gauza 
argitaratu aurretik zein ondorio ekartzen al dituen egindako 
argitaratzeak? Nik uste ezetz! 

Ciberbullying-a, grooming-a, sexting-a, ciberkontrola… 
hitz berriak dira gure hiztegian, baina tamalez, hor gelditu 
dira, hiztegian. Ez ditugu buruan barneratu, eta oso hitz 
potoloak dira, arriskutsuak, ezjakintasunaren ondorio zuzena 
kasu askotan. 

Nire gaurko 
hausnarketa gazteak eta 
sare sozialen 
erabilpenean oinarrituko 
dut. Ba al dakizue etxeko 
gazteek zenbat urterekin 
zabaltzen ahal duten, 
adibidez, Whatsappen 
kontua? Edo Facebooken? 

Edo hain modan dagoen Instagramen? Aplikazio bakoitzak 
badauka bere adina, baina orokorrean, 14-16 urte beteak izan 
arte ezin dituzte aplikazio hauek deskargatu eta, bertan 
kontu bat zabaldu. Inguruan begiratu eta askoz gazteagoak 
mugikorrari kea atera arte aritzen dira jo eta ke aplikazio 
hauetan. Argazkiak igo, komentarioak egin, besteen 
argazkiak partekatu, bakarkako edo taldetako mezularitzan… 
jarduten dute erabat. Gazte hauetako askok erabilera egokia 
egiten ez dakitela iruditzen zait. Norena ote da errua? 

Erantzukizuna gurasoena dela iruditzen zait, izan ere, guk 
jarri diegu esku artean halako erreminta potentea. Baina, 
gurasook ba al dakigu zein diren arriskuak eta nola ekidin? 
Askok ez! Erabilera desegokiaren ondorio izaten dira lehen 
aipatutako ciberbullying-a, grooming-a edota sexting-a, 
besteak beste. Horregatik, ezinbestekoa iruditzen zait, 
lehendabizi, gurasoen teknologia heziketa, gure gazteei 
beharrezko eta oinarrizko ideiak helarazteko. Modu honetan, 
segurtasun handiagoz eta zentzu handiagoz jokatzeko aukera 
izan dezakete.

Segurtasun gaiarekin loturiko web orri interesgarri 
batzuetan sartu eta informatzea gomendatzen dizuet, gero 
gure gazteekin partekatzeko;  www.IS4K.es edo www.
tudecideseninternet.es adibidez. Ea denon artean heziketa 
egokia lortu eta hitz berri potolo horiek hiztegitik kentzea 
lortzen dugun denon artean!

IZASKUN ZUBIALDE GRAJIRENA

«ERANTZUKIZUNA 
GURASOENA DA, GUK 
JARRI DIEGU ESKU 
ARTEN ERREMINTA»



2019-06-13 | 736 zk. | ttipi-ttapa 5

IRITZIA

 

Noiz sartu zinen Baztango Rugby 
taldean?
18 urteak arte bizikletan ibili 
nintzen lehiaketetan. Ondotik, 
kirola eta besta uztartzeko 
kirol bat hartu nahian sartu 
nintzen BRTn (irriz). 
Zer eman dizu BRTk?
Lagun aunitz, tokiak ezagu-
tzeko aukera, elkarte batzue-
kin elkarlanean aritzea... Na-
farroaren Egunean laguntzen 
aritu ginen (ostatuko txandan) 
baita Oinezen ere. 
Oraindik orain, laguntza eskain-
tzen diezu...
Jokalari gisa serioski aritzeari 
2011n utzi nion. Bada errana 
errugbi-jokalariek ez dutela 
errugbia uzten...  eta egia da. 
Ordutik partidaren bat edo 
bertze jokatu izan dut. Orain 

Baztango Rugby Eskolakoen 
txapelketen ardura dut.  
Urteotan aldaketa sumatu duzu?
Bai, kirolari kopurua murriz-
tuz joan da. Taldea berresku-
ratu genuenean 20-25 lagun 
bildu ginen eta helburu bertsua 
genuenez indarrez ekin genion. 
Urtez urte, konpromisoa gu- 
ttituz joan dela erranen nuke, 
salbuespenak salbuespen.
Eta maila aldetik?
Batak bertzea eragin du: en-
trenamendu guttiago, jende 
guttiago... maila ere beheiti.  
Seniorren taldea kolokan dago. 
Zer sentitzen duzu hori aditzean? 
Kristoren pena. Aitzinerat ate-
rako denaren esperantza dut. 
Gibeletik aunitz heldu dira: 
18 urtez azpikoak 12; 16tik 
beheitikoak 14; eta eskoletan 

ere bada jende poliki. Bi ur-
teotako estutasuna pasatuta 
taldea azkartuko dela uste dut.   
Zenbaten faltan daude?
15 finko eta 5-6 konpromiso 
osoa eman ezin dutenak... 
Bertze 5 bat beharko lirateke. 
Nola animatuko zenuke jendea?
Kontaktuko kirol bortitza den 
arren, barneko amorruak as-
katzeko kirol aproposa dela 
erranez. Sortzen den lagun 
taldea ere urtetarako izan dai-
teke.    

Zein izanen da zuen erronka?
Taldea egonkortzea, ezin dugu 
emaitzik eskatu. Egia erran 
azken urteetan hala izan da... 
Zein eragin izanen luke seniorren 
taldea desagertzeak?
Gaztetxoen erreferentzia itzal-
tzea. Nahiko egoera onean 
gaude eta hori pena litzateke... 
Gaztetxoekin aitzinera eginen 
duzue?
Gertatuak gertatu azpiko ka-
tegoria guztiekin gutxienez 
urtebete gehiago eginen dugu.

MARIANO IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR

«Bi urteko estutasuna 
pasatuta Rugby Taldea 
indartzea espero dut» 

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Lotsa sentimendu guztien 
gainetik jartzen delarik

BAKENE KARRIKIRI TELLETXEA

Ez da erraza halako zerbait idaztea, 
gutxiago bizitzako momenturik zaile-
netako batean zaudelarik familiako 
zutabe bat erori delako. Baina zailtasu-
na beharrarekin nahasten denean ez da 
deskantsurik hartzen egin beharrekoa 
egin arte. Ingurukoek ondoan zer 
dugun jakin dezatela, ondorio guztie-
kin.

Beintza-Labaien, 2019-5-24, aitaren 
hileta eguna. Bere azken borondatea 
betetzen saiatu gara baina norbaitek 
trabak jarri dizkigu bide horretan.

Elizan sartzean ohartu gara aitaren 
errautsak ez direla aldareko ohiko 
tokian jarri, erdian, alde batera baizik. 
Hori egin duenak jakinen du zein izan 
den arrazoia, baina aitari tratamendu 
bera zor zitzaion, eta familiari 
gutxieneko azalpen bat, errespetuagatik 
bada ere. Lehenengo zartakoa. 

Aurretik adostua genuen elizkizunean 
Xalbadorren Heriotzean kantatuko zela, 
gitarrarekin, eta gure harridurarako ez 
zaigu horretarako aukerarik eman. Ez 
omen da elizan kantatzeko moduko 
kantua, eta guri kontsultatu gabe 
zentsuratu egin du norbaitek, tartean 
gezurra erabiliz. Gainera, elizkizunaren 
bukaeran komentario ironikoa egin du 
honekin lotuta. Aitari gustatzen 
zitzaion kantak ez zuen ezer 
zentsuratua izateko, bere omenez 
kantatu nahi genuen bere azken 
agurrean eta ez digute utzi. Bigarren 
zartakoa.

Elizatik ateratzean ez dugu aukerarik 
izan segundo bakar bat ere egoteko guri 
doluminak ematera hurbildu zaigun 
jendearekin. Eta beharrezkoa zen, 
guretako eta haiendako ere. Hori ere 
sobera eskatzea izanen zen. Hirugarren 
zartakoa.

Baina mingarri eta lotsagarriena izan 
da errautsak lurperatzerakoan ez 
zaigula familiako kide guztiei presente 
egoteko aukerarik eman, nahiz eta 

behin eta berriz eskatu, faborez, 
itxoiteko, hildakoaren semea iristeko 
puntuan egonik hura iritsi arte  
errautsak ez lurperatzeko. 
Ezinbertzekoa zen halako momentu 
berezi batean denak egotea, baina 
badirudi horretarako eskubiderik ere ez 
genuela. Barkatu ezineko zartakoa.

 Zoritxarrez ez da halako zerbait 
gertatzen zaigun lehen aldia. Herriko 
apaizak jakin beharko luke predikatzen 
dena eta egiten dena bat ez datozelarik 
sinesgarritasuna, fundamentua eta 
konfiantza galtzen dituela. Lotsarekin 
batera mina eman digu guzti honek, 
aitaren galerarekin nahikoa izango ez 
bagenu bezala…

Baina aita indartsua izan zen azken 
hatsa ailegatu zitzaion arte, eta guk ere 
indar hori dugu, kontzientziaren 
lasaitasunarekin batera. 

Mila esker momentu latz hauetan 
gurekin sentitu zaituztegun guztiei, 
aunitz izan baitzarete.

Ametsak

ESTEBAN IRUSTA MALLEA

Gure zerebroa, gau eta egun, etengabe, 
lanean ari da eta ondorioz, ametsak ere, 
gauez eta egunez izaten ditugu. Lotan 
ditugun gehienak fantasia handikoak 
izaten dira, eta errealitatetik ezer gutxi 
izaten dutenak. Gainera, berehala 
ahazten ditugu. Batzuetan, pozez 
ahazten ditugu zorigaiztozkoak dire-
lako. Beste kasuetan, penetan esnatzen 
gara amestutako gertaera pozgarria 
amets hutsa izan dela jakitean. 

Antzina, ametsei garrantzi handia 
ematen zieten. Oso ezagunak dira 
Bibliako Testamentu Zaharrean 
kontatzen diren Egiptoko Faraoien 
ametsak eta Josek, Jakoben semeak, 
interpretatu zituenak. Amestutakoak 
beren 'jainkoen' mezuak zirela uste 
zuten. Gaur egun, ametsei ez zaie 
horrelako garrantzirik ematen, baina 
bestetik, gizakiak ez gara aspertzen, bai 
pertsonalki baita sozialki esna ditugun 
geure ametsei eusten. Bakoitzak baditu 

bereak, maila profesionalean, 
ekonomia mailan, eta bizitzak dituen 
mila aldeetan, beti etorkizun hobe 
baten ingurukoak (...)

 Arlo sozialean, garrantzi handia 
hartu dute alderdi politikoak. Teorian, 
eurek dira herritarren amets sozialei 
erantzuna emateko arduradunak, nahiz 
eta praktikan, eta sarritan, ez dituzten 
betetzen. Historian, denetariko kasuak 
izan dira; batzuk gizadiaren onerako 
eta beste batzuk zoritxarrerako. 
Agintari batzuen ametsek gizadia 
ondorio larrietara eraman dute, 
miloi-ka pertsonen heriotza eraginez. 
Denok badugu han eta hemen eta garai 
guztietan izan diren gatazka larrien 
berri, eta gaur egun ere, zoritxarrez, 
badira. Bestetik, beste ameslari batzuen 
ametsei esker, gizadiak aurrerapauso 
garrantzitsuak egin ditu eta egiten ari 
da, bizitza hobe baten jabe izateko 
asmoz. Ikerlari, zientifiko eta beste 
milaka lagunen asmaketei esker, denok 
disfrutatzen ari gara bizitza hobeaz. 
Asmaketa asko isilean lortutakoak dira, 
inongo eta inolako laguntza eta 
propagandarik gabe. Ez dute kirolariek 
duten miresmenik, baina beraiek 
asmatu eta praktikan jarritako lorpenei 
esker materialki askoz hobeto bizi 
gara,eta espiritualki ere beren lan 
ederrez gozatzeko aukera dugu. 
Munduan zehar mila monumentu 
arkitektoniko zoragarri, margolan 
ikusgarri, musika zoragarri eta idazlan 
miresgarri gizaki ameslarien lanak dira.

Amets guztiak ez dira egokiak izaten. 
Batzuk baztertzekoak izaten dira. Beste 
batzuk onartzekoak, nahiz eta 
noizbehinka, hasieran, ulergaitzak 
izaten diren eta denbora pasa behar 
izaten den baloratuak izateko. Honek 
zentzu kritikoa beharrezkoa dela esan 
nahi du eta nolabaiteko prestakuntza 
ere bai. Bi errealitatetan bizi gara: bata 
materiala eta bestea materialik 
gabekoa. Ametsak, materialik gabekoak 
izan arren, garrantzi handikoak dira eta 
bizitza pertsonalean eta sozialean 
kontuan hartzekoak.

IRAKURLEAK MINTZO
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«Urteak eman nituen oinaze eta neke 
izugarriarekin, ja egiteko gogorik gabe... 
Horri batzen zitzaion gibelean nuen lan-
karga: bi seme-alaba ditut eta autonomoa 
naiz. Ez nekien zer pasatzen zitzaidan. (...) 
Ezin nuen aitzinera segitu, eta erabaki 
nuen gaixo agiria hartzea eta nire denda 
ixtea. Azkenean fibromialgia diagnostikatu 
zidaten, 2006an. Orduan Afina elkartera 
jo nuen, eta haiek azaldu zidaten zer egin 
nezakeen hobetzeko (...) Fibromialgiak ez 
du diagnostiko argirik. (...) medikuek buruko 
arazo bat duzula pentsatu ohi dute (...) 
Arras gogorra da medikuarengana joatea 
eta hura zure aurpegian irri egiten ikustea 
(...) Afina elkartea nire laguntza nagusia 
izan da (...) Elkarteak gomendatuta elikadura 
aldatzen eta kirol pixka bat egiten hasi 
nintzen eta horrek aunitz lagundu zidan. 
Alde emozionala ere aunitz landu nuen. 
Onartu nuen gaixotasun bat nuela eta 
harekin bizitzen ikasi behar nuela». 

ANA ZUBIKOA ELIZONDO.  
HITZA. 2019.05.24

HEMEROTEKA BOTA BERTSOA
LAIDA 
ETXEBERRI PACHECO
SARAKO BERTSOLARIA

Maite Toyosi
Gaurkoan erran ditzagun   
gauzak argi eta garbi,
Ziburutar bat Sarara 
etorri zen aspaldi
Gauza ainitz ekarriak
ditu gure herriari
Gogoa bazuen harek,
beti izaten zen adi
Eskuzabala zen eta
denentzat borrokalari
Omenaldi hau eginez
sendatu nahian zauri
Maite Toyos izan baitzen
herriarentzat gudari.

Mundu gogor honetatik
emazte bat zaigu joan
Horretarako hemen ga
Zuhalmendin gu gaurkoan
Pertsona oso alaia,
irribarrea ahoan!
"Euskal presoak etxera"
hori zuen hark asmoan
Eta jarraituko dugu
Hori erranez geroan
Bere arimak bizirik 
segiko du itsasoan
Nahiz eta joana zaigun
betiko dugu gogoan.

«Neskato lanetan Lekeition (Bizkaia) hasi 
nintzen, 19 urterekin. Bi emazteki bizi ziren 
etxe batean urtebete egon nintzen. Gero 
epaltzatarrenera joan nintzen Donibane 
Lohizunera (Lapurdi), eta urte eta erdi 
egon nintzen han. Anaiak zerbitzura joan 
behar zuelako etxera itzuli nintzen arte, 
baina berehala sasoia egitera joan nintzen 
(...) Epaltzatarren neskato nintzela, udan 
Orozkora [Bizkaia] etorri ginen; familiak 
etxea zuen, eta hemen egon nintzen 45 
egun, eta hor ezagutu nuen Pablo nire 
senarra (...) Alabak koskortu zirenean, nik 
lana egin nahi nuen, eta eskuekin bakarrik 
dakit lanean: ez dut estudiorik, ez dut fitsik. 
Labe bat bazen orduan hemen, eta ogia 
egiten hasi nintzen. Egun, 78 urte ditut, 
eta nire ideia ogia egiten hiltzea da. Hiru 
egunez gaupasa egiten dugu gazteek bezala, 
baina beste manera batean. Ogia ortzegun, 
ortzirale eta larunbatetan egiten dugu, eta 
egun horietan 00:30ean esnatzen gara».

JULIA BARBERENA. ZUGARRAMURDI.  
BERRIA. 2019.05.26
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G. PIKABEA ORONOZ
Duela hamar urte, alaba zaha-
rrena Baztan Ikastolan matri-
kulatu zutelarik, hurbildu zen 
ikastolen mundurat Elena 
Zabaleta Andresena (Oronoz, 
1978). Orduantxe ezagutu zuen  
ikastola barnetik, eta ez da 
atera geroztik. «Ikastola zer 
den probatzen duzularik, ku-
tsatu egiten da. Horixe gerta-
tu zait niri». Hala aitortu digu, 
ikastolan etxean bezala senti-
tzen dela. «Hausnartzen hasi-
ko banintz, gaur egun ez nuke 
ikastola ez den bertze mundu 
batean ikusiko nire burua». 
Etxeko ikastolari lotuta eman 
du azken hamarkada: Guraso 
Elkarteko kidea izan zen, bai-
ta lehendakaria ere, 2013tik 
2015era, tartean, Nafarroa 
Oinez Baztanen egin zen ur-
tean. Gaur egun ikastolako 
Guraso Elkarteko harreman 
instituzionaletarako ardura-
duna da, baita Baztan Udal 
Patronatuko eta Nafarroako 
Ikastolen Elkarteko Nafarroa 
Oinez batzordeko kidea ere. 
Berriki, ordea, bertze urrats 
bat eman du: martxoaren 25etik 
Nafarroako Ikastolen Elkarte-
ko lehendakaria da. Miresme-
nez mintzo da ikastolez eta 
itxaropentsu hartu duen ar-
dura berriaz.
Zer aurkitu duzu ikastolen mun-
duan? 
Arras aberatsa dela. Gurasook 
ere ikastolako parte gara, gu-
raso izatea ez baita umea ikas-
tetxean uztera bakarrik mu-
gatzen. Gisa horretara, bai 

bertze gurasoekin baita ira-
kasleekin ere sortzen den ha-
rremana, auzolana... izugarri 
aberatsak dira. Bertze gurasoen 
artean mugituz lagun on-onak 
egin ditugu eta irakasle eta 
zuzendariarekin elkarlanean, 
ikastolako juntaren bitartez, 
gurasooi egokiak iruditzen 
zaizkigun proiektuak propo-
satzeko aukera dugu. Hori arras 
aberatsa da gure seme-alabak 

hazteko denboran, eta batez 
ere beraien heziketan. 
Salto handia izan da ikastola 
batetik 15 ikastola biltzen dituen 
elkarteko lehendakaritzara aile-
gatzea? 
Bai, salto potoloa izan da, ba-
tez ere ikuspuntua aldatu behar 
delako. Orain arte etxean egon 
naiz, Baztan Ikastolan, eta 
Nafarroako Ikastolen Elkarte-
ko lehendakaritza hartu du-

dalarik ikuspuntua aldatu behar 
izan dut. Orain ez naiz Baztan 
Ikastolakoa bakarrik, Nafa-
rroako 15 ikastoletakoa da. Eta 
Nafarroa zerbait baldin bada 
anitza da, hegoaldetik iparral-
dera eta ekialdetik mendebal-
dera arras diferentea da. Mila 
agertoki edo arazo tokatzen 
ahal zaizkizu, eta denak mu-
gimenduarenak dira. 
Zer erran nahi du zuretzat kargua 
hartzeak? 
Azpi-azpitik hasi nintzen, Baz-
tan Ikastolan auzolanean. 
Nolabait errateko, gela bat 
pintatzen hasi nintzen eta 15 
ikastolen elkarteko lehenda-
kari izatera ailegatzea ohore 
handia da niretako. Nire ibil-
bidean urrats handia izan da 
eta kontent nago. Nire lanak 
ongi egiten saiatuko naiz.
Nolako bidea egin duzu kargua 
hartu zenuenetik? 
Asanblada bidez aukeratu nin-
duten. Ikastola guztiek eman 
zuten botoa eta ados ziren ni 
lehendakari izatearekin. Orain-
dik aste guti pasatu dira, tartean 
Aste Sainduko oporrak, eta 
martxa hartzen ari naiz. Bile-
rak eginez, informazioa jaso-
tzen eta helarazten...
Aurkezpenean, familien inplika-
zioa aipatu zenuen... 
Ikastolak herritik eta herria-
rendako sortu ziren, gurasoen 
lanaren bidez, ikastolak aitzi-
nerat ateratzeko helburuarekin. 
Eta hortik doa gurasoen inpli-
kazioa. Edozein lan egin behar 
delarik, gurasoak beti lanera-
ko prest gaude. Eta ez gure 
ikastolan soilik; Nafarroa Oi-
nezetan ere hor egoten gara, 
baita urtean zehar egiten diren 
bertze ekintzetan ere. Adibidez, 
Iruñeko sanferminetan para-
tzen den txosnako txandak 15 
ikastoletako jendearekin osa-
tzen ditugu. Auzolana eta gu-
rasoen inplikazioa zutabe 
garrantzitsuak dira ikastolan.  
Irakasleen etengabeko formazioaz 
eta ikasleen konpetentzia per-
tsonal eta sozialen garapenaz ere 
aritu zinen...
Euskal Herriko ikastolak eten-
gabe proiektu berriak edo 
hezkuntza sistema berriak 

«Ikastolak eta sistema 
publikoa bateragarriak 
dira»
ELENA ZABALETA ANDRESENA NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEKO LEHENDAKARIA

Mikel Asiainen lekukoa hartuz, Elena Zabaleta martxoan izendatu zuten Nafarroako Ikastolen 
Elkarteko lehendakari. «Ohore handiz» hartu du kargua eta «lanak ongi egitea» izanen du helburu

«GARRANTZITSUAK 
DIRA GURASOEN 
INPLIKAZIOA ETA 
AUZOLANA»

«IKASTOLA ZER DEN 
PROBATUTAKOAN, 
KUTSATU EGITEN 
DA»

Duela hamar urte ezagutu zuen Zabaletak ikastolen mundua. NIE
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aztertzen ari gara. Ez bakarrik 
hemen, baita Europa mailan 
ere, formakuntzak jaso eta 
informazioa xurgatzen dugu. 
Gure iniziatibarekin eta gure 
lanarekin curriculum propioa 
lortzen dugu. Helburu nagusia 
gure haurrek heziketa hobe-
rena izatea da.
Zein da zure egunerokoa lehen-
dakari lan honetan?
Egunero bere tartea eskaini 
behar izaten diot lehendakari 
karguari. Gehienbat etxetik 
egiten dut lan eta puntualki 
Iruñera eta Euskal Herriko 
Ikastolen elkarteko bileretara 
joan behar izaten dut. Gaine-
rakoan, 15 ikastoletako lehen-
dakaria izanda, enbaxadore 
lana egitea ere tokatzen zait, 
aurpegia ematea. Hala, Lekei-
tioko Ibilaldian izan nintzen 
eta Herri Urratsen ere bai.  
Zein da gaur egun Nafarroako 
ikastolen egoera?
Nafarroa anitza denez, ez dute 
ja ikustekorik gure eskualdeko 
Baztan Ikastola, Lesakako Tan-
tirumairu eta Berako Labiaga 
ikastolek eta, adibidez, Tute-
rako Argia ikastolak. Ingurua 
eta herritarren jarrera eta izae-
rak arras diferenteak dira. 
Horrek ez du erran nahi leku 
batzuetan gauzak lortuak di-
renik. Gauzak berriak egin edo 
daudenak aldatzeko erronkak 

beti eta ikastola guztietan iza-
ten dira. Orokorrean, ikastolak 
ongi daude, bakoitza bere 
berezitasunarekin, baina fin-
katuta, eta eguneroko lanare-
kin aitzinera eginez.  
Nafarroako Ikastolen Elkartearen 
egoera nolakoa da?
Orain dela lau urte, elkartearen 
barne funtzionamendua alda-
tu genuen. Geroztik ikastolak 
eskualdeka ordezkatuak dau-
de eta gisa honetara lana ari-
nagoa izatea lortu da, pisudun 
batzorde edo foroak ez baitira 
eramangarriak. Eskualdeka 
hilabetean behin elkartzen 
gara, eta eskualdeko ordezka-
ri horrek berak ordezkatzen 
dituen ikastoletako informazioa 
helarazten du Iruñera eta al-
derantziz, Iruñetik datorrena 
ere helarazten die bere eskual-
deko ikastolei. Horrez gain, 
urtean behin ohiko eta ez-ohi-
ko asanbladak egiten ditugu 
eta badira langile finkoak ere. 
Aldaketa onerako izan zen eta 
arras ongi funtzionatzen du 
NIEk. 

Bere garaian, lan-hitzarmena 
protesta iturri izan zen Nafarroa-
ko ikastoletako langileen artean. 
Orain, ordea, onartua da...
Nik kargua hartu baino egun 
batzuk lehenagotik sinatu zu-
ten lan-hitzarmen berria, 
martxo hasieran. Urrats ga-
rrantzitsua izan da, urteetako 
negoziazioen ondotik; Ikas-
toletako langileak zutabe ga-
rrantzitsua dira gure hezkun-
tza elkartean eta arras baldin-
tza duinak dituzte. 
Zer lortu da?
Akordio batera iristea. Langi-
leei eskubide berriak aitortu 
zaizkie, eta soldataz gain, ge-
nero berdintasunerako eta 
kontziliaziorako hobekuntzak 
egin zaizkie. Interpelazio lerro 
komuna lortu da instituzioe-
kin. Orain hitzarmenaren 
hizkuntz eta alderdi juridikoak 
errebisatzeari ekinen diogu, 
sindikatuekin batera. 
Zein harreman duzue Nafarroako 
Gobernuarekin?
Azken lau urteotan harrema-
nak arras onak izan dira eta 

horrek erraztasun handia eman 
digu lanerako orduan. Azken 
hauteskundeetako emaitzak 
ikusita, ez dakigu zer aterako 
den, baina orain arte izan du-
gun harremana mantentzea 
gustatuko litzaiguke. 
Eta Baztango Udalarekin?
Primerakoa. Baztan Ikastola 
udal eskola publikoa da eta 
konposaketa berezia du. Ha-
mar lagunek patronatua osa-
tzen dugu: ikastolako lau gu-
rasok, zuzendariak eta idaz-
kariak, eta Udaletik alkateak 
eta hiru zinegotzik. Udalarekin 
beti harremanetan gaude eta 
beharraren arabera, elkartzen 
gara. 
Gaur egun, ikastola duten ia he-
rri guztietan D ereduko eskaintza 
publikoa dago. Zein da ikastolek 
egiten duten ekarpena?
Ni Elizondon bizi naiz eta maiz 
tokatu zait aditzea ez dela 
ikastola beharrik Baztanen, D 
eredua sistema publikoan ba-
delakoz. Sistema publikoak 
bere sistema du eta ikastolak 
bertzea: gure seme-alaben 
hezkuntza gure esku dago. 
Ikastoletan material propioa 
dugu eta horrekin curriculum 
propioa sortzen dugu. Gura-
soen parte-hartzea ere hortxe 
dago eta horrek ere desber-
dintzen ditu ikastolak. Auzo-
lana ere nabarmentzekoa da. 
Nik uste dut biak bateragarriak 
direla, bai ikastolak baita sis-
tema publikoa ere. Euskara 
dugu ezaugarri nagusi bietan, 
ikasteko, hezteko eta hazteko 
manerak desberdinak diren 
arren. Nik ikastolaren ereduan 
sinesten dut eta horregatik 
defendatzen dut. Nafarroako 
ikastola ia guztiak kooperati-
bak dira, euskal gizartean hain 
errotuta dagoen izaera juridi-
koaren bidez eta honek zer-
bitzu publikoko erakunde 
egiten ditu. Funtzionamendu 
demokratikoekin, nahi den 
hezkuntza sisteman, boteree-
kiko askatasunarekin, herritik 
sortu eta herriarentzat dihar-
dute ikastolek. Herritarrek 
bultzatutako erakundeak dira 
eta horien kudeaketan familiek 
parte-hartze zuzena dute.

Martxoaren 25az geroztik Elena Zabaleta Nafarroako Ikastolen Elkarteko lehendakaria da. NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA (NIE)

«ERRONKAK BETI 
ETA IKASTOLA 
GUZTIETAN IZATEN 
DIRA»

«HEMENGO 
IKASTOLEK EZ DUTE 
JA IKUSTEKORIK 
ERRIBERAKOEKIN»
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G. PIKABEA BEINTZA-LABAIEN
«Pena» hitza da Beintza-La-
bainen ahoz aho dabilena. Bai 
behinik behin askoren ahotan. 
Eta eskola da horren atzetik 
dagoena. Herrian eskola bat 
zabalik mantentzeko Nafa-
rroako Gobernuak ezarritako 
guttieneko haur kopurua gain-
ditzen duten arren, heldu den 
ikasturtean, Beintza-Labaien-
go eskolak ateak itxita edukiko 
ditu. Ez da Nafarroako Gober-
nuaren erabakia izan; gurasoak 
dira Donezteben matrikulatzea 
erabaki dutenak, «bi urte da-
ramatzagulako itxiko den edo 
ez den galderarekin eta horre-
la ezin dugulako ibili». Halaxe 
kontatu digu Izaskun Bertiz 
Beintza-Labaiengo gurasoak. 
Gaineratu duenez, «Gobernuak 
ez du eskola itxi, baina gerora 
ez da matrikula gehiago izanen 
eta orain ez bada, datorren 

urtean itxiko denez, Donezte-
ben matrikulatzea erabaki dugu 
guraso guztiok». 

Iaztik bueltaka
Beintza-Labaiengo eskola ix-
tearena ez da oraingo eztabai-
da. Joan den urtean ere esko-
laren jarraipena zalantzan 

paratu zuten. Horregatik azal-
du digu Miren Irurzun esko-
lako zuzendariak «iazkoa urte 
gogorra» izan zela. «Bortz 
ikasleetako bat Doneztebera 
joan zitekeela eta, lauzpabost 
ikaslerekin Hezkuntza Depar-
tamentuak eskola irekitzea 
zaila izanen zela adierazi zuen». 

Segitzeko asmoz, «Saldiasko 
eta Beintza-Labaiengo eskola 
elkartzeko proiektu bat ere 
egin genuen, baina azkenean 
ez zen aurrera atera». Hain-
beste bueltaren ondotik, «gu-
rasoek urte bat gehiago geldi-
tzea» erabaki zutela dio zuzen-
dariak «eta aurtengoa azke-
nengoa izanen zela argi zuten. 
Erabaki zutenean ikuskariari 
jakinarazi genion». 

Udala, bere aldetik, «ahal 
duen neurrian» eskola man-
tentzen saiatu dela adierazi 
digu Jon Telletxea alkateak. 
Joan den ikasturtean Gober-
nuko ordezkariekin hartu-ema-
netan ibili ziren: «nahiz eta 
ume gutti izan, ondotik haur 
gehiago sartzeko aukera izanez 
gero, mantentzen saiatuko 
zirela erran ziguten. Landa 
eremuetako eskolak manten-
du nahi zituztela eta alde ho-
rretatik ez kezkatzeko erran 
ziguten». Horrez gain, «beste 
alternatibak» ere aipatu omen 
zizkieten: «Doneztebeko es-
kola kontzentraziora joan 
beharrean, goian gauden hi-
ruzpalau herrien artean kon-
tzentrazio ttiki bat egiteko 
asmoa ere erakutsi zuten. Ire-
kiak zeuden. Gero ez dakit zer 
gauzatuko luketen, baina hitzez 
hala adierazi zuten». 

Bestetik, «eskolak segituko 
zuen itxaropenarekin» azken 
bi agintaldietan Udalak hain-
bat mantentze-lan egin ditue-
la ere kontatu digu: «teilatua 
berritu, fatxada txukundu, 
berogailu berria jarri... Baina 
horrela gertatu da». Bere hi-

Elur, Adur, Hodei, Oier eta Naroa, ikasturte honetan Beintza-Labaiengo eskolan ibili diren bortz ikasleak. MIREN IRURZUN

Beintza-Labaiengo 
eskolak ateak itxiko ditu
Bost ikasle egon dira azken ikasturtean Beintza-Labaiengo eskolan. Irailetik aurrera, ordea, 
denak, orain arte herrian egon direnak eta lehendik Doneztebeko eskolan dabiltzan herriko 
haurrak Doneztebeko ikastetxera joanen dira, gurasoek han matrikulatzea erabaki dutelako

«ESKOLA TTIKIEK 
ALDE ON ASKO 
DITUZTE»
MIREN IRURZUN, ESKOLAKO IRAKASLEA

«ORAIN EZ BADA 
DATORREN URTEAN 
ITXIKO LUKETE»
IZASKUN BERTIZ, GURASOA

«UDALA ESKOLA 
MANTENTZEN 
SAIATU DA»
JON TELLETXEA, ALKATEA
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tzetan, «nahiz eta gutti izan 
umeak hor edukitzeko eta au-
rrera segitzeko konpromisoa 
behar da. Erabaki pertsonalak 
dira eta norberak hautatzen 
du bere umeen hezkuntza non 
eta nolakoa nahi duen».  Alka-
teak Saldiasko kasua ekarri du 
gogora: «orain dela urte batzuk 
alderantzizko egoeran egon 
ziren. Hiru ikaslerekin man-
tendu zuten eta orain 13 dira. 
Kopuru polita dute. Saldiasko 
kasuak egoera alda daitekeela 
erakusten du».

Irurzunek, bere aldetik, «he-
rrian haur gehiago» badirela 
oroitarazi du, «baina Donez-
tebeko eskolara joaten dira. 
Horiek guztiak herriko eskolan 
egonen balira, Beintza-La-
baiengo eskolak hamar bat 
ikasle izanen lituzke. Herrita-
rrek ez badute horren aldeko 
apustua egiten, zaila da esko-
lak segida izatea».

Ttikiaren alde onak
Mila ikasle baino gehiagoko 
ikastetxe bat utzita, duela lau 
urte ailegatu zen Irurzun Bein-
tza-Labaiengo eskolara. Han-
go irakasle eta zuzendari izan 
da geroztik. Bederatzi ikasle-
rekin hasi zuen ibilbidea eta 
bostekin bukatuko du, eta 
aitortu digunez, «pena han-

diarekin». Gustura pasatu ditu 
lau urteak, eta «jarraitzeko 
prest» egonen litzatekeela ere 
onartu digu, eskolak «asko» 
eman diolako eta «ikasleekin 
eta gurasoekin harreman be-
rezia eta estua» izan duelako. 
«Haurrak nire bigarren familia 
izan dira eta asko maite ditut». 
Hortaz, eskola ttikia eta handia 
balantza batean paratuko ba-
litu, «zalantzarik gabe» auke-
ratu ditu ttikiak, bere ustez, 
handiek ez dituzten «alde on 
asko» dituztelako: «ikasle eta 
gurasoekin hurbileko harre-
mana, haurraren autonomia 
lantzeko aukera, irakaslearen 
lan egiteko askatasuna...». 

Guraso izateaz gain, eskola 
ttiki bateko irakaslea da Bertiz 
eta berak ere eskola ttikietan 
«alde onak asko» direla uste 
du: «familia bat bezala gara. 
Hainbat adinetako ikasleak 
nahasturik egonik, harremanak 
oso hurbilekoak eta goxoak 
izaten dira. Elkar zaintzeko eta 
elkarrengandik ikasteko auke-
ra ematen du». Ikaskuntza «oso 

pertsonala» dela eta eskola 
handi batean «ezinezkoa» den 
harremana sortzen omen da 
«ikasle, irakasle eta familien 
artean». Bere kasuan, sei eta 
lau urteko seme-alabak herri-
ko eskolan eduki ditu orain 
arte, «herrian eskola izanda 
haurrak herrian integratzeko 
egokiena» dela pentsatzen 
duelako. Horrekin batera, «haur 
bati, batez ere Haur Hezkun-
tzan, herriko eskolan egoteak 
segurtasuna eta konfiantza» 
ematen diola azpimarratu du 
Bertizek. Gainera, bere irudi-
ko, «eskolara egunero oinez 
joateak ez du preziorik».

Lehen oinez, orain autobusez
Irailetik aitzinera hori izanen 
da ikasturte honetan Beintza-
-Labaiengo eskolan ibili diren 
Elur, Adur, Oier, Naroa eta 
Odeik sumatuko duten alda-
ketetako bat. Orain arte etxe-
tik eskolarako bidea oinez egin 
duten bezala, autobusez egin 
beharko dute. Hantxe elkar-
tuko dira lehendik Donezteben 

dabiltzan Beintza-Labaiengo 
beste bost ikasleekin. Orain 
arte, astean behin Legasako 
eskolara joateko hartu izan 
dute autobusa. Irailetik aurre-
ra, ordea, egunero 08:30ean 
hartuko dute Doneztebera 
dauden 12 kilometroak egite-
ko. 09:00etan sartuko dira es-
kolan eta egunaren arabera 
ordu batean edo bertzean 
aterako dira: astelehenetan eta 
ortzegunetan 16:30ean atera 
eta 17:00etan ailegatuko dira 
herrira; astearte eta ortzirale-
tan 16:00etan atera eta 16:30 
izanen dituzte etxeratu ordu-
ko. Asteazkenetan, berriz, 
bazkaltzera etxera joanen dira.  

Agur xumea ekain hondarrean
«Ez nuen atea itxi eta giltza 
bota nahi eta hortaz, eskolari 
agur xume bat eginen diogu». 
Halaxe kontatu digu zuzenda-
riak. Ekain hondarrean eginen 
dute hitzordua, hilaren 26an 
edo 27an (lerro hauek idazte-
rakoan, eguna zehaztu gabea 
zuten). «16:00etan azken hamar 
urteotan eskolatik pasatu ga-
ren irakasle, ikasle eta gurasoak 
eskolan elkartuko gara eta udal 
ordezkariak ere gonbidatuko 
ditugu» . Azken urteotako ar-
gazkiekin erakusketa eginen 
dute, «gero, bertso bat kanta-
tu eta merienda eginen dugu».

Aurtengoa «etapa baten 
amaiera» izanen dela dio Irur-
zunek, gustatuko litzaiokeen 
arren, «zaila» ikusten baitu 
«behin itxiz gero, etorkizunean 
eskola berriz irekitzea». Telle-
txeak ere «oraingoz behinik 
behin» ez du eskola berriz ire-
kitzeko aukerarik ikusten: 
«berez, oraindik segi beharre-
ko eskola zen, baina hola ger-
tatu da eta behar baino lehe-
nago itxiko da». Herrian «hutsa» 
nabarituko dutela dio, «haurrak 
eskolara sartzerakoan edo ate-
ratzekoan mugimendua na-
baritzen delako, baita patioan 
dauden denboran ere». 

Eskola itxiko badute ere, 
Irurzunek «han edo hemen, 
garrantzitsuena haur horiek 
zoriontsu izatea» dela nabar-
mendu nahi izan du.

Oier, Hodei, Elur, Adur eta Naroa gelan lanean. MIREN IRURZUN

Ikasle kopurua B. Labaiengo eskolan
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«BEHAR BAINO 
LEHENAGO ITXIKO 
DA ESKOLA»
JON TELLETXEA, ALKATEA

«ESKOLARA OINEZ 
JOATEAK EZ DU 
PREZIORIK»
IZASKUN BERTIZ, GURASOA

«AGUR MODUAN 
ZERBAIT EGINEN 
DUGU»
MIREN IRURZUN, ESKOLAKO IRAKASLEA
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BORTZIRIAK

AITOR AROTZENA ARANTZA
2018ko uztailaren 15ean inau-
guratu zuten Arantzan Ema-
kumearen Memoriaren bara-
tzea. Han haziek emandako 
landareak eta landareekin 
batera gure zonaldeko ema-
kumeen historiak bildu zituz-
ten. «Espazio horren inaugu-
razioa lehen urrats izan zen. 
Honek animatu gaitu eskual-
deko emakumeen historien 
bilaketan eta ikerketan sakon-
tzeko, biltzen eta idazten se-
gitzeko. Eta horrela erreferen-
te femeninoak edukitzen 
hasteko aukera zabalduko da. 
Hori dena Amalurrarekin lo-
tuta», aipatu digu Mentxu 
Peñak. Uztailaren 21ean ur-
teurrena ospatuko dute eta 
egitaraua prestatzen ari dira. 
Iazko uztailaren 15az geroztik 
hainbat lan egin dituzue…
Baratzea auzolanaren bidez 
zaintzen ari gara, urtaro ba-
koitzari dagokion zainketa 
ematen. Uztaileko egun hartan 
landatutako barazkiak, udaz-
keneko uztan banatu genituen 
Bera eta Lesakako Nagusien 
Egoitzetan eta Arantza eta 
Berako Herri Eskoletan. 2018ko 
azaroaren 1ean Arantzan ba-

serritarren eguna ospatu zen 
eta baratzeak bisitak jaso zi-
tuen.  2018ko abenduaren 29an 
Bortzirietako neska pilotariek 
sagarrondoa landatu eta be-
rarekin egun horretarako egin-
dako bertsoa erein zuten. 2019 
hasita, udaberri hasieran 
Arantzako eskolako gaztetxoek 
jaso dituzte gelditzen ziren 
azken barazkiak. Landare eta 
barazki berriak landatzeko 
lurra prestatu dugu… IKA 
Euskaltegiko ikasleak bisitan 
etorri izan dira lore bat lore 
bat lurrari eskaintzen… 
Zer dela eta Bortzirietako Ema-
kumearen Memoriaren Baratzea 
Arantzan? 
Harritik Hazia antzezlanaren 
ondotik sortu zen ideia izan 
zelako Emakumearen Memo-
riaren Baratzea sortzea. Eta 
Arantzan zergatik? Lehenda-
biziko arrazoia Udalak lurra 
eskaini zuelako eta gero, agian, 
aproposena delako herria bera; 
izan ere, baratze bat sortzeko 
lekurik gorena eta gure begiek 
urrutirago eta zabalago begi-
ratzeko aukera dutelako. Gai-
nontzeko herriak guttietsi gabe 
noski. Zein baino zein ederra-
goa baita.

Zergatik sortu Emakumearen 
Memoriaren Baratzea? 
Gure memoria arront ttikia 
delako. Ahanztura delako na-
gusi, eta batez ere, emakumea. 
Orain hainbertze hitz egiten 
dela Memoriaren inguruan, 
badirudi emakumerik ez dela 
izan, eta izan bada sorgina, 
Juana de Arco, Agustina de 
Aragon, Catalina de Erauso 
(monja alférez)… eta horre-
lako berezi batzuk bertzerik 
ez. Gure memoria ttikia dela-

ko, hain zuzen, sortu dugu 
Emakumearen Memoriaren 
Baratzea.
Ziklo berri bat hasi dela ere ai-
patu duzue… 
Hasieratik talde bat osatzen 
hasi zen, gehiengoa emaku-
meak izanda. Gure artean 
bilkurak eginez, baratzea zain-
tzeko mota guzietako lanak 
antolatzen ditugu, egitasmoak 
eta beren egitarauak prestatzen 
eta hedatzen ditugu. Emaku-
mearen Memoriaren Baratzea 
Arantzatik Bortzirietako haran 
osoan landareen mizelio mo-
dura jendeen artean sarea 
eratzea eskaintzen ari gara. 
Uztailaren 21ean ospatuko 
dugun urteurreneko besta 
sarea iruten segitzeko aukera 
izanen da.

Esther Carrizo eta Mentxu Peña, baratzeko uzta banatzen. UTZITAKO ARGAZKIA

«Gure memoria 
ttikia delako sortu 
dugu baratzea»
MENTXU PEÑA EMAKUMEAREN MEMORIAREN BARATZEA

«URTEURRENEKO 
BESTA SAREA 
IRUTEN SEGITZEKO 
AUKERA DA»

TTIPI-TTAPA BERA
Osasun sexualari buruzko tai-
lerra antolatu du Bortzirieta-
ko Gizarte Zerbitzuen Man-
komunitateak, 15 urtetik goi-
tiko Bortzirietako gazteei 
zuzendua. Ekainaren 24an 
izanen da Berako Beralande-
tan, 11:30etik 13:30era eta 

Gib-ari (Giza inmunoeskasia-
ren virusa, VIH) eta STIari (sexu 
transmisioko infekzioak) bu-
ruzko oinarrizko informazioa, 
segurtasun praktika erotikoak 
eta harreman sexualen ingu-
ruko jarreraren inguruko in-
formazioa eskainiko du Hie-
saren Aurkako Batzorde Hiri-

tarreko sexologoak. Izen-ema-
tea whatsappez egin daiteke, 
634 22 36 59 zenbakian edo 
info@bortziriakgz.eus helbide 
elektronikora idatziz.

Kontsumo arduratsuaz
Ekainaren 20an, 15-20 urte 
arteko gazteentzako kontsumo 
arduratsuari buruzko tailerra 
emanen du Hegoak elkarteak, 
Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitateak, Nafarroako Go-

bernuaren laguntzaz antolatua. 
Arantzako Baskulan izanen 
dute hitzordua, 18:00etan. 
Substantzien arrisku eta kal-
teen eta hauek murrizteko 
baliabideen inguruko infor-
mazioa emanen dute. Infor-
mazio hau modu egokian 
erabiltzen ikasiko dute eta arlo 
legala aztertuko dute. Izena 
emateko arestian aipatutako 
whatsao zenbakia eta helbide 
elektronikoa erabil daitezke.

Osasun sexualari buruzko tailerra 
antolatu dute ekainaren 24an Beran
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Ikasketa bukaerako ekitaldia Toki Onan
Toki Ona institutuan aurten beraien ikasketak bukatuko 
dituzten ikasleendako ekitaldi akademikoa egin zuten 
maiatzaren 24an. Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleak 
dira. Denetara 86 ikasle izan ziren ‘Merezimendu Orla’ jaso 
zutenak Kultur Etxean egindako ekitaldian.

UTZITAKO ARGAZKIA

BERA

TTIPI-TTAPA
Altzateko bestak ospatuko 
dituzte asteburu honetan, 
ortziraletik igandera, egitarau 
zabalarekin. Dendek eta ko-
mertzioek prestatutako saski 
bat ere zozketatuko dute igan-
de arratsean.

Ortziralea, ekainak 14
Ortziralean 20:00etan Altza-
teko plazan txupinazoa bota 
eta goxokiak banatuko dituz-
te. Ondoren karriketan barna 
kalejira eginen dute erraldoi 
eta buruhandiekin. 20:30ean 
bertso-poteoa eginen dute 
Bortziriak, Gernika eta Bara-
kaldoko bertso eskolekin. 
22:00etan suzko zezena ate-
rako da.

Larubata, ekainak 15
Larunbatean 10:30ean plater 
tiraketa izanen da. 14:00etan 
auzo bazkaria izanen dute 
Uraldea karrikan, zikiro jatea. 
Txartelak Purienean eta Bi-
daxka, Kataku, Lixoia, Xuga, 
Ikuilu ostatuetan salgai daude, 
20 eurotan. 17:00etan hau-
rrentzako bizikleta lasterketa 
eginen dute eta ondotik be-

rendua. 22:00etan suzko ze-
zena.

Igandea, ekainak 16
Igandean 11:00etan meza iza-
nen da. 12:00etan euskal dan-
tzak izanen dira Altzateko 
plazan eta erraldoiak eta bu-
ruhandiak ere ibiliko dira. 
16:00etan haur jolasak izanen 
dituzte. 18:00etan hip-hop 
emanaldia. Berako Toki Ona, 
Labiaga ikastola eta SJB Kidz 
taldeekin batera, Irungo My 
dance studio eta Donostiako 
Showtime ariko dira.

Denda eta ostatuen artean 
saski handi bat ere prestatu 
dute. Txartelak euro batean 
saltzen ari dira eta zozketa 
azken emanaldiaren ondotik 
eginen dute.

Altzateko bestak 
ospatuko dituzte 
asteburuan
Ortziralean 20:00etan botako den txupinazoarekin hasi eta 
igande arratsaldeko hip-hop emanaldiarekin bukatuko dira

TTIPI-TTAPA
Herriko erraldoien konpartsak 
ate irekien jardunaldiak eginen 
ditu ekainaren 22an eta 29an, 
jende berria taldera erakar-
tzeko. Ate irekiak ekainaren 
22an eta 29an izanen dituzte 
Herriko Etxeko plazan eta 
gonbidapena zabaldu nahi 
diete 16 urtetik goitiko herri-
tar guztiei hurrengo bi larun-
batetan jardunaldietan parte 
hartzeko.

 Hitzordua Herriko etxeko 
plazan 11:00etatik 13:00etara 
izanen da. Han izanen dira 
ikusgai erraldoiak, dantzara-

ziko dituzte eta bertaratutakoek 
probatzeko parada izanen dute. 
Konpartsako kideek urteko 
funtzionamendua azalduko 
dute: noiz entsaiatzen duten, 
zein bestetan dantzatzen du-
ten, eta bertze jakingarriak.

Erraldoi konpartsak ate irekien 
jardunaldiak ekainaren 22an eta 29an

Zikiro-jatea izanen dute larunbatean.

Erraldoi konpartsako kideak.
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AITOR AROTZENA
San Juan bezperarako ekital-
dia antolatu du aurten ere 
Euskara Batzordeak, Euskara, 
mingain dantza lelopean. 

Ekainaren 23an, igandean, 
19:30ean hasita eginen da eki-
taldi nagusia Plaza Zaharrean. 
Lesakako trikitilarien eta ber-
tso-eskolaren emanaldiaren 
ondotik, adierazpena iraku-
rriko eta sua piztuko du aur-
tengo omenduak, Tantirumai-
ru Euskal Folklore Taldeak. 

Euskara Batzordeak hiru su 
piztuko ditu plaza inguruan 
(handia, ertaina eta ttikia) eta 
horietaz bakarrik arduratuko 
dela jakinarazi du. 

Segidan, Lesakako dantzak 
dantzatzeko aukera izanen da 
Ezpatadantzari taldeko neska 
eta mutilek lagunduta, hauek 
sanferminetarako prestatzeko 
saioa eginen baitute. 21:30ean 

herri-afaria izanen da, norbe-
rak bere afariak eraman behar-
ko du. Euskara Batzordeak 
mahaiak eta aulkiak jarriko 
ditu plazaren bueltan. Afaria 
etxean prestatu eta plazan 
denak elkarrekin batera afal-
tzeko modua izanen da, baita 
edariak eta bokatak plazan 
bertan eskuratzeko aukera ere. 
Afariaren ondotik, opari batzuk 
zozketatuko dituzte. 21:30ean 
dantzaldia izanen da Jeiki Hadi 
taldearekin.

San Juan bezperako 
besta prest du 
Euskara Batzordeak
Ekainaren 23ko ospakizuneko sua pizteko ardura 
Tantirumairu Euskal Folklore Taldearena izanen da aurten

LESAKA

Margo lehiaketan parte hartu zutenak epaimahaikideekin. AITOR AROTZENA

TTIPI-TTAPA 
Elias Garralda zenaren omenez 
Beti Gaztek zazpigarren urtez 
antolatutako margoketa az-
karreko lehiaketa egin zen 
ekainaren 2an. 22 margolari 
helduk eta hainbat haurrek 
parte hartu zuten lehiaketan.

Umeen artean, LHko 1. eta 
2. mailako ikasleen artean, 
lehen saria Julen Castro Or-
dokirentzat izan zen eta biga-
rrena Galder Baraibar Etxega-
rairentzat. LHko 3. eta 4. mai-
lako ikasleen artean, Maddi 
Hoyos Eguzkiagirrek eraman 
zuen lehen saria eta Ana Odrio-
zola Goizuetak bigarrena. LHko 

bosgarren eta seigarren mai-
lakoen artean, lehen saria 
Olarixu Urra Yecorak eskura-
tu zuen eta bigarrena Urko 
Olaizola Mendegiak.

Helduen artean, 600 euroko 
lehen saria Bergarako (Gipuz-
koa) Antonio Arrillaga Ibarlu-
zeak eskuratu zuen eta 350 
euroko bigarren saria Bilboko 
(Bizkaia) Juan Carlos Aresti 
Perezek. Herriko margolariek 
egindako margolan onenari 
emandako 150 euroko saria 
Jaxinto Otxoteko Altzugaraik 
eskuratu zuen. Epaimahaia 
Javier Igoa eta Elena Bezunar-
tea margolariek osatu zuten.

Bergarako Antonio Arrillagak irabazi du 
VII. margo lehiaketa azkarra

37. Txoko-Txiki lehiaketako saridunak

Ikastolak antolatutako XXXVII. Txoko-Txiki lehiaketako sariak 
eman ditu. Nahia Ubiria, Lizar Fernandez, Iratz Susperregi, 
Irati Ubiria, Saioa Orbegozo eta Maitane Erkizia (ipuinak), 
eta Xabat Arburua, Izaro Zelaieta, Adur Erkizia, Maddi Hoyos, 
Ainitze Martinez eta Nahia Pumar (ilustrazioak) dira sarituak.

UTZITAKO ARGAZKIA

'Ezagutu Dezagun Lesaka' sarituak

Haurrek bere herria, ohiturak eta historia ezagutu ditzaten 
Beti Gazte elkarteak Udalaren laguntzarekin urtero 
antolatzen duen Ezagutu Dezagun Lesaka lehiaketako sariak 
banatu zituzten maiatzaren 11n. Herriari buruzko 30 galderei 
erantzun zioten parte hartu zuten 37 neska-mutikoek. 

JON MARTINEZ

Herriko dantzak eginen dituzte.
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ETXALAR

Lehen Jaunartzea egin dute lau haurrek

Maiatzaren 26ean Lehen Jaunartzea egin zuten Irati 
Mendiburu, Eneritz Iturbide, Oihan Irisarri eta Asier 
Telletxeak. Eguraldiak lagundu ez zuenez, elizkizunaren 
ondotik ez zen prozesiorik egin herrian. Ondotik, bakoitzak 
bere familiarekin bazkalduz, ospakizunarekin segitu zuten. 

ESTEBAN IRISARRI

Ekainaren 1ean ospatu zen 
Getariako XX. trikitixa txapel-
ketan parte hartu zuten Uxue 
Iturria eta Leire Iribarrenek. 
Nafarroako ordezkari bakarrak 
izan ziren eta bigarren postua 
eskuratu zuten. Trikitixa, fan-
dangoa eta pot pourria jo zi-
tuzten. Zorionak!

Trikitilari gazteen 
Getariako XX. 
trikitixa txapelketa

Uxue eta Leire Getarian. I.ELIZAGOIEN

IRUNE ELIZAGOIEN
XXVII. Gasna eta Artisau Fe-
riaren inguruan antolatutako 
asteburua primerako egural-
diarekin pasa da aurten.

Ekainaren 1ean III. Artzai 
Zakur Lehiaketa egin zen erro-
ta pareko zelaian. Bortz zaku-
rrek hartu zuten parte eta 
honela gelditu zen sailkapena:

1. Julen Kortari, Ipar zaku-
rrarekin (Lekaroz). 2. Beñat 
Bordaxuri, Kea zakurrarekin 
(Etxalar). 3. Jorge Oteiza, Ara-
kil zaurrarekin (Mugairi). 4. 
Mikel Arregi, Argi zakurrarekin 
(Oñati). 5. Joxe Mari Bengoa, 
Zeu zakurrarekin (Oñati).

Ondotik plazan herriko dan-
tzarien saioa izan zen eta egu-
na bukatzeko Hara taldearen 
kontzertua Herriko Ostatuan.

Igandean goizetik artisauen 
postuak egon ziren ikusgai. 
22 artisau postu egon ziren 
frontoian eguerdira arte eta 
denetatik ikus eta eros zitekeen. 
Gasna lehiaketara 13 gasna 
aurkeztu ziren. Honela geldi-
tu zen sailkapena:

1. Julen Arburua (Kortari, 
Orabidea). 120€euro, oroigarria 
eta bi lagunentzako astebu-
ruko otordua Herriko Ostatuan.

2. Sokorro Almandoz (Gar-
mendiko borda, Bera). 90€euro.

3. Eider Pikabea (Pimitxenea, 
Bera). 75 euro.

Herriko gasnen artean hauek 
izanen ziren lehenengo bi 
postuetan gelditu zirenak:

1. Jorge Arizaleta (Ursua). 
50 euro, oroigarria eta gozoa.

2. Joseba Danboriena (Lan-
daburuko borda). 30€ euro eta 
lore-sorta.

Gasna lehiaketara aurkeztu 
ziren gasnen erdiak zozketatu 
ziren. Oraindik hiru saridun 
ez dira agertu. 4399, 4351 eta 
4967 dira agertu gabeko zen-
baki saridunak. Zenbaki haue-
takoren bat baduzu, jarri Al-
txatakoekin harremanetan 
(sare sozialen bidez, altxata@
gmail.com edo 688730438).

Jende aunitz ibili zen herrian. 
Eguerdiko trikitilarien saioa 
ere arrakastatsua izan zen, 
baita Bankako kantarien gi-
rotutako kantu bazkaria ere. 
150 lagun inguruk bazkaldu 
zuten frontoian eta ilunabar 
arte kantuan aritu ziren. Es-
kulan ikastaroko lanak ikusgai 
egon ziren eta goizean base-
rriko lan tresna zaharren era-
kusketa Iriondoan.

Gasna lehiaketako saridunak epaimahaikide batzuekin. IRUNE ELIZAGOIEN

Kortariko zakurrak 
eta gasnak irabazi 
dituzte lehiaketak
Hamahiru gasna aurkeztu ziren eta hogeita bi eskulangileren 
lanak plazaratu zituzten ekaineko lehen igandean

Ekainaren 14an Landagain 
Eskolako ate irekien jardunal-
dia izanen da. 11:00etan Lan-
dagain Ttiki abesbatzak kon-
tzertua eskainiko du eta ikas-
leek ikasturtean egindako 
lanen erakusketa. Ekainaren 
16an XXXI. Ipuin Topaketa: 
10:30etik 12:00etara eskolako 
ateak irekiko dituzte. 12:30ean 
frontoian LHikasleen ipuinak 
irakurriko dituzte. 13:30ean 
haur eta gurasoek bazkaria 
eginen dute frontoian. 14:30etik 
17:30eraTxiribueltarekin ani-
mazioa. 17:30ean merienda 
eskainiko diete haurrei.

Haurraren Eguna bi 
egunez ospatuko 
dute aurten ere

Bestetako kartel eta 
azal lehiaketa 
antolatu dute
Bestetako kartel eta azal lehia-
keta antolatu du Kultuk Ba-
tzordeak. Kartelak A3an   eta 
azalak A4 neurrian aurkeztu 
behar dira. Denentzako irekia 
da lehiaketa eta bakoitzak nahi 
bertze lan aurkez ditzake, beti 
ere Etxalarko besta giroa isla-
tzen badute. Batean nahiz 
bertzean Etxalarko  Bestak  
2019 eta Abuztuaren 14tik  18ra 
testuak derrigorrez agertu 
behar du. Lanak ekainaren 
21eko  13:30 baino lehen aur-
keztu  behar  dira  Kultur  Etxean  
edo kulturetxea@etxalar.eus 
helbidera bidalita.
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IGANTZI

OSKAR TXOPERENA

Eguraldi ederrarekin ospatu zen herriko konpartsak 
antolatutako Kankailu Topaketa. Bertakoei lagunduz, 
Legazpi eta Bastidakoak ibili ziren herrian barna. Konpartsak 
Sarrolatik egin zuen joan-etorria eta plazan bildu ziren.

Giro ederra izan 
dute Kankailu 
Topaketan

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, udako oporrak 
ate joka ditugun honetan, 
zenbait ekitaldi antolatu ditu 
eskolak, gurasoen elkarteare-
kin batera. Lehendik, aipatze-
koa da maila guzietako haurrek 
egin berriak dituztela kanpal-
dietako ateraldiak. Haur Hez-

kuntzakoak ez dira herritik 
atera. Bortzirietako eskoleta-
ko kideekin batera Irisarrin 
egin dute egonaldia, maiatze-
ko azken bi egunetan. Lehe-
nengo ziklokoak, 1. eta 2. 
mailakoak, Beiren izan dira, 
egun berberetan. Bigarren 
ziklokoek egonaldi luzexagoa 

egina zuten aitzinetik Zarau-
tzen, eta azkenik, eskolako 
koxkorrenei Arabako Zuha-
tzara joatea egokitu zaie. 
Ekainaren 20 eta 21erako pres-
tatu dituzte ikasturtea agur-
tzeko ekitaldiak: 20an Iruñera 
eginen duten ateraldirako bi 
autobus betetzea espero dute, 
ikasle, irakasle eta familiaki-
deekin. Berriobeitiko Roco-
polisen eskalatzeko aukera 
izanen dute eta arratsaldera-
ko ibilbide kulturalak antola-
tu dituzte. 21ean, berriz, Hau-
rren Eguna izanen dute. Be-
tiko jokoez gain, 3. ziklokoek 
ikuskizuna prestatu dute eta 
futbol partida bat ere jokatze-
koak dira, Beran hasiko diren 
6. mailakoen agur gisa.

Ikasturteari agur 
ekainaren 20ko eta 
21eko ekitaldiekin
Ekainaren 20an Iruñera ateraldia eginen dute eta 21ean 
Haurren Eguna ospatzekotan dabiltza

Sanjuanen bueltan 
pilota partidak, 
bazkaria eta 
gehiago prest 

TTIPI-TTAPA
Eskolan antolatutako ekintzei 
segida emanez, ekainaren 
22rako ekitaldi sailtxo bat  pres-
tatu du Biltoki Elkarteak. Goi-
zez, pilotalekuan gurpil-aul-
kietan palaz jokatzen duten 
kirolariak ikusteko aukera 
izanen da eta bertako pilotarien 
arteko banakako bizpahiru 
partida ere bai. Ondotik baz-
karia izanen elkartean eta Olaia 
Iantzi eta Itziar Telletxea lesa-
karrak izanen dira bertan baz-
kalondoa girotzeko. 

Igandean, San Juan bezpera 
egunean, urteroko ohiturari 
jarraituz, norberak eraman-
dakoarekin afaria eginen da 
pilotalekuan eta sua piztuko 
da plazan. Astelehenean, az-
kenik, meza izanen da San 
Juan Xarren, inguruko herrie-
tako jendea bilduko duen eliz-
kizuna. Herriko jubilatuak 
Baratzondon bilduko dira 
ondotik, adineko herritar gu-
ziei irekia dagoen otorduan.



2019-06-13 | 736 zk. | ttipi-ttapa 17

ARANTZA

NEREA ALTZURI
Astean behin edo bitan irekiz, 
liburutegi zerbitzua eskaini 
nahi du Udalak Baskulan. Ho-
rretarako, ordea, irekia dagoen 
bitartean zaintza eta mailegu 
lanak egiteko boluntarioak 
behar dira eta egindako lana 
auzolan bezala hartuko da. 
Proiektuari buruzko informa-
zioa Herriko Etxean dago eta 
argibide gehiago behar izanez 
gero, Eneko Sarrias zinegotziak 
emanen ditu.

Bertzetik, Udaleko kontuekin 
segituz, azken urteetan beza-
la, Igantziko Udalarekin egin-

dako akordioa dela eta , aurten 
ere aranztarrek Igantziko he-
rritarrek ordaintzen duten 
tarifa bera ordainduko dute 
igerilekuan. Izen-ematea eta 
ordainketa Herriko Etxean 
egin behar dira. 

Aurtengo zirkulazio zergaren 
ordainagiriak ere atera ditu 
Udalak. Jende aitzinean izanen 
dira ikusteko eta erreklama-
zioak egiteko. Ordainketak 
banketxeetan helbideratuak 
dituztenei kontutik kobratu 
zaie eta helbideratuta ez du-
tenek hilabete osoa dute or-
dainketa egiteko.

Udalak liburutegi 
zerbitzua eskaini 
nahi du Baskulan
Astean behin edo bi aldiz ireki nahi dute eta boluntarioekin 
funtzionatuko luke

Ezkio-Itsasoko pilota eskolakoen bisita
Ekaineko lehenbiziko asteburuan Ezkio-Itsasoko (Gipuzkoa) 
pilota eskolakoak Arantzan izan ziren eta herriko pilotari 
gaztetxoekin pilotan aritzeko aukera izan zuten. «Esperientzia 
hagitz polita» izan zela eta «neska-mutikoak hagitz gustura» 
ibili zirela adierazi dute. Bisita bueltatzeko asmoa omen dute.

AMAIA APAOLAZA

Herriko dantzen entsaioak

Agudo sartuko gara udan eta udarekin batera, herriko bestak 
ere etorriko dira. Jardueren artean, herriko altxorra den 
Dantza Luzearen emanaldia izanen da. Iaz bezala, herritar 
batzuk, auzolanean, haur eta gaztetxoei herriko dantzak 
erakusten hasi dira. 

G. PIKABEA

N. ALTZURI
Aski polit dago Emakumearen 
Memoriaren Baratzea, txukun, 
zain zaharrak kendua, belarrak 
moztua, lastoa botata…eta  
haziak landatuak. Iaz, uztai-
laren erdialdera inauguratu 
zutenetik auzolanean segitu 
dutelako dago horrela.

Iaz baratzean hazitako ba-
razkiak, udazkenean Lesakako 
eta Berako adinekoen egoitze-
tan eta Arantza eta Berako 
herri eskoletan banatu zituzten; 
Baserritarren Egunean, bara-
tzea jende aunitzek bisitatu 
zuen. Abenduaren 29an Bor-

tzirietako neska pilotariek 
sagarrondoa landatu zuten eta 
horrekin egun horretarako 
egindako bertsoa erein zuten. 
2019ko udaberri hasieran Aran-
tzako eskolako gaztetxoek 
gelditzen ziren azken barazkiak 
hartu zituzten. IKA Euskalte-
giko ikasleak bisitan etorri izan 
dira lore bat lurrari eskainiz...

Eta orain, berriz, lehenbizi-
ko urteurreneko ospakizuna 
prestatzen ari dira uztailaren 
21erako. Emakumearen Me-
moriaren Baratzea Arantzatik 
Bortzirietako haranera zabal-
tzea da hurrengo erronka. 

Emakumearen Memoriaren Baratzearen 
urteurreneko ospakizuna uztailean
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Maritxu Etxenike Petrirena 
Ohorezko alkate izendatu dute 
100 urte bete dituenean. 1919ko 
maiatzaren 26an jaio zen So-
roa etxean, Miguel eta Maria-
ren 9 seme-alaben artean 
gazteena. Gaztetatik musika 
eta irakurketa izan ditu zale-
tasun. 1954an Madrilera La-

tasa-Alzuri familiarekin bate-
ra bizitzera joan zen eta hain-
bat lanbide berezi izan zituen. 
Hiria ongi ezagutzen zuen eta 
Ministerioko eta bertze era-
kundetako garrantzi handiko 
pertsonak ezagutu zituen. 
Madrilen 30 urte inguru igaro 
ondoren 1984tik Sunbillan 
bizi da bere ilobekin batera. 

Maritxu Etxenike 
ohorezko alkate 
izendatu dute
Soroako alaba gazteenak ehun urte bete ditu maiatzaren 
26an eta hogeita hamar eman zituen Madrilen

Maritxu Etxenike, senide eta udal ordezkariekin. MARISOL SANCHEZ

Ekaineko Malerreka Kantuz giro onean

Ekaina eguraldi onarekin hasi genuen eta giro ezin hobean. 
Malerreka kantuz ospatu zen herrian eta kuadrilla ederra 
elkartu zen kantuan herrian barna ibiltzeko. Lerro hauen 
bidez eskerrak emanen dizkiegu musikariei eta udalari, 
eskainitako hamaiketakoarengatik.

MAIDER PETRIRENA

Eskolan jolasteko margolanak

Beheitiko eta goitiko eskoletako patioetan haurrek jolasean 
aritzeko aukera izanen dute. Joko ezberdinak margotu 
dituzte eta argazkian ikus daiteke emaitza bikaina izan dela. 
Ikasturtea akitzeko falta zaizkien egun bakanetan probestu 
eta irailetik aitzinera ere izanen dute jolasteko aukera.

ESKOLAK UTZIA

Kenpo-kai txapelketan herritarrak
Nafarroako Kenpo txapelketa jokatu zen maiatzaren 25ean 
Doneztebeko kiroldegian. Ainhoa Armendariz Aizkorbe, 
Aurkene Iturralde Ezkurra, Eneritz Bertiz Ariztegi, Aitor 
Sanchez Olariaga, Eneritz Iturralde Ezkurra, Nahikari 
Gonzalez Goikoexea eta Jone Bertiz Ariztegi aritu ziren. 

ASIER ITURRALDE

Ekainaren 15ean bertsoa afa-
ria izanen dute Bustitz ostatuan. 
Larunbatean 21:00etan izanen 
dute hitzordua. Aitzinetik, 
18:30ean hasita, trikipoteoa 
Bustitz ostatutik abiatuta. Ber-
tsolariak Xabat eta Joanes 
Illarregi leitzarrak izanen dira. 
Txartelak Bustitzen salgai.

Illarregitarrekin 
bertso-afaria 
larunbatean

Guraso Elkarteko Batzordeak, 
ekainaren 21ean ikasturte bu-
kaerako besta antolatu du. 
Plazan bilduko dira ortziralean 
19:00etan, guraso eta seme-
-alaben arteko jokoak egiteko. 
Akitzeko, bokata-jatea, disko-
jaia eta saski baten zozketa 
eginen dute.

Ikasturte bukaerako 
besta ospatuko dute 
ekainaren 21ean
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DONEZTEBE

M. ERDOZAIN
Musika, zinema, kirola... De-
netariko hitzorduak izanen 
dira ondoko egunetan. Ekai-
naren 20an, adibidez, Agorre-
ta musika eskolako ikasleek 
kontzertua eskainiko dute 
Zineman, 18:30ean. Ondotik 
mokadutxoa jateko aukera 
izanen da.

Ekainaren 22an, berriz, arra-
tsaldez, gazteendako Las ha-
das del abanico verde eta West 
side history eta helduendako 
Luces Cámara antzezlanak 
ikusteko aukera izanen da 
Firin Farandula antzerki tal-
dearen eskutik. 18:30ean iza-
nen dira Zineman. Gauez, 
berriz, Ezkurra pilotalekuan 
dute hitzordua. Berriz ere an-
fiteatro bikaina bihurtuko da 
Benito handiaren emanaldia 
eskaintzeko. Duela hiru urte 
bezala, oriotarrak eta bere 

taldeak kontzertu itzela ohol-
tza gainean eskaintzeko asmoa 
dute. 22:00etan hasiko da 
emanaldia eta sarrerak aitzi-
netik erosita 22 eurotan dau-
de (Ostiz liburu-dendan, Titi 
ostatuan eta www.entradium.
com webgunean) eta leihatilan 
25 eurotan  salduko dira. 

Asteburua borobiltzeko, 
ekainaren 23an, San Juan suak 
eta afari autogestionatua egi-
nen dituzte ikastetxeko jolas-
tokian, 21:30ean.

Osasunaren udako topaketa 
CA Osasuna Futbol Taldearen 
udako futbol topaketa Donez-
teben eginen dute ekainaren 
24tik 28ra. 2007 eta 2015 urteen 
artean jaiotako neska mutikoek 
topaketa honetan parte hartzen 
ahalko dute. Astelehenetik 
ortziralera, 08:45etik 14:00eta-
ra

Benito Lertxundik kontzertua eskainiko 
du ekainaren 22an

MARGA ERDOZAIN
Maletak, botak, jertseak, ka-
misetak… ongi garbituta, hel-
du den denboraldirako gorde-
ko dituzte Doneztebe Futbol 
Taldeko jokalariek; ospakizun 
unea ailegatu baita. Larunbat 
honetan, ekainak 15, egin dute 
hitzordua. 10:00etan benjamin 
eta ttikien partidak jokatuko 
dituzte eta infantilentzat jokoak 
izanen dira. 11:30ean triangu-
larra jokatuko dute herriko 
hiru taldek. 17:00etan, Santa 
Luzia plazan jokoak eta me-
rienda eskainiko dizkiete ben-
jamin eta alebinei eta ondotik, 

merienda izanen da. 19:30ean 
triki-poteoa abiatuko da eta 
21:30ean afaria eginen dute. 
Photocall ere paratuko dute 
eta gauez Oharkabe taldeare-
kin dantzaldia izanen da.

Futbol Taldearen 
egun handia 
larunbat honetan
Egitarau zabala prestatu dute aurtengo denboraldia behar den 
bezala agurtzeko. 

Giro ederrean XIII. Errekaren Eguna
Ekaineko lehendabiziko asteburuan, Erreka Kirol Elkartearen 
Egunaren hamahirugarren edizioa ospatu zuten. Egun 
handia larunbatean izan bazen ere, bezperan, Udalak harrera 
egin zion aurten Nafarroako liga eta kopa irabazi dituen 
eskubaloi taldeari. 

ALICIA DEL CASTILLO

Gaztetxoak errekak garbitzen
Nafarroako Gobernuko Ireki-bai proiektuak bultzatutako 
Ibaietako Boluntariotza programaren barrenean, ekainaren 
3an Mendaur Institutuko ikasleak eta boluntarioak 
Galbaraialde, Ezpelura eta Ezkurra errekak garbitzen aritu 
ziren.

M. ERDOZAIN

Futbol Taldearen Eguneko irudia, iaz.

Larunbat honetan hasita, irai-
laren 8ra bitarte igerilekua 
martxan egonen da. Bono-
-txartelak dagoeneko kirolde-
gian eskuratzen ahal dira. 
Langileei dagokionez, hiru 
sorosle ariko dira eta bertze 
hiru ateaz, garbiketaz eta ku-
deaketaz arduratuko dira.

Asteburuan 
zabalduko dituzte 
igerilekuko ateak

Maiatzaren 12an egin zen II. 
Argazki Rallyko irabazleak 
hauek izan dira: Udaberria 
gaian Juan Lameirinhas eta 
Doneztebeko Etxeak gaian Mi-
kel Hualde; bertako argazki-
laririk hoberena Marivi Ages-
ta izan da eta parte-hartzaile-
rik gazteena Miren Irigoien. 

Lameirinhas eta 
Hualderen 
argazkiak sarituak
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ARKAITZ MINDEGIA
Uda aitzineko asteburuak be-
teta dituzte Iturenen aurten. 
Hilaren 9an sei neska-mutilek 
lehen jaunartzea egin zuten 
eta horrekin batera, aipatzekoa 
da, maiatzean zazpi neska-
-mutikok aingeru egin dutela. 

Datozen asteburuetarako 
ere hitzorduak prest dituzte.  
Ekaineko hirugarren igandean, 
hilaren 15ean, Trinitate Egu-
na ospatuko dute Mendaurren. 
Urtero bezala, goittiko ermitan 
mezak izanen dira. Eguerdi 
partean, eguraldiak laguntzen 
badu,bazkariak izanen dira 

enbalseetan iturendar eta aur-
tiztarrek antolaturik. Arratsal-
dea dantza eta kantuan pasa-
ko dute Iturengo plazan. 

Bestaberri-eguna ekainaren 
23an izanen da, prozesioan 
aingeruko eta komunioko 
neska mutikoek parte hartuko 
dute. Ondotik, Iturengo plazan 
Dantza-luzea dantzatuko dute, 
orain dela urte batzuk berres-
kuratu zen dantza,tradizioa 
eutsiz herritar batzuk dantza-
ra animatu dira. Dantzatu nahi 
dutenek ostiral ilunabarreko 
entseguetara agertzea nahikoa 
izanen dute. 

Trinitate Eguna 
ekainaren 16an 
Iturenen
Bestaberri-eguna ekainaren 23an izanen da eta mezan 
aingeruek eta jaunartzeko neska-mutilak bilduko dira 

Urroztar bakarrak 
egin du jaunartzea 
aurten

Pasa den maiatzaren 19an 
Martxel Urroz urroztarrak 
jaunartzea egin zuen. 
Aurten herrian jaunartzea 
egin duen bakarra izan da. 
Familia eta lagunartean 
seguru egun ederra pasa 
zuela!

JAIONE ARIZTEGI

Urroztarrek II. 
senidetze besta 
egin dute
Bisita itzuli dute aurten 
urroztarrek. Gosaldu 
ondotik, bi herrien arteko 
lehia egin zuten eta segidan 
bazkaria eta dantzarako 
tartea zituzten. Herritarrek 
egun polit hori antolatu 
izana eskertu dute. 

Maiatzaren 28az geroztik, as-
teartero, Karlos Munarriz fru-
ta- eta barazki-saltzaileak 
Iturengo herriko etxeko estal-
pean bere postua jarri ohi du. 
Horrela bada, astean behin 
09:00etatik 13:00arte fruta 
herrian bertan erosteko au-
kera izanen dute herritarrek.

Fruta-saltzailea 
asteartero Iturenen 
izanen da

Iturengo bestetan jokatuko 
diren finalen aitzinetik kan-
poraketak jokatzen ari dira. 
Haurrak lehendik hasiak ziren 
eta neskek berriki ekin diete: 
Maider eta Naroa, Estefi eta 
Izaro, Enara eta Iratxe eta Hai-
zea eta Irune bikoteak ari dira. 
Animo neskak!

Iturengo frontenis 
kanporaketak 
jokatzen hasiak dira

Donostian izan dira Iturengo ikasleak
Maiatzaren 27an Donostiara joan ziren Iturengo ikasleak 
egun bikaina pasatzera. Aquariumean egon ziren lehenbizi, 
arrainak ikusiz eta informazioa adituz. Eguna borobiltzeko 
itsasontzian ibili ziren Kontxako badian barrena. Eguraldia 
ez zuten hagitz ona baina ederki pasatu zuten.

UTZITAKOAK

MALERREKA
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ZUBIETA

Iruritako mendi duatloian bigarren 
Mikele Etxekolonea herritarrak, Berroetako Sarai 
Maritorenarekin batera, Iruritako II.mendi duatloian parte 
hartu zuen maiatzaren 25ean. Elizondoko Itziar Etxeberria 
eta Lekarozko Josune Berhoren (02:41:47) ondotik sailkatu 
ziren bigarren postuan (03:17:10). 

FESTAK.COM

FERMIN ETXEKOLONEA
Ekainaren 23an, igandean, 
mugimendu bikoitza izanen 
dute herrian. Izan ere, aurten 
Bestaberri eguna eta San Juan 
Bezpera egun berean ospatu-
ko dituzte. 

Gazta lehiaketa eta dantzaldia 
Bestaberri egunaren harira, 
arratsaldean meza izanen dute 
eta ondotik gazta lehiaketan 
bilduko dira. Irabazleak, Uda-
laren eskutik, Herriko Ostatuan 
bi lagunendako afaria jasoko 
du saritzat. Segidan, merien-
da izanen dute eta 18:30 alde-
ra, dantzaldian bilduko dira. 

Migel Angelek girotuko ditu 
bazterrak. 

Afaria eta suak
Azken urtetako ohiturari eutsiz, 
herriko gaztetxo eta gurasoek 
plazan afalduko dute (egural-
diak laguntzen badu behintzat). 
Afari autogestionatua izanen 
da (gazteek ere normalean 
antolatu ohi badute ere, lerro 
hauek idazterakoan antola-
tzeke zuten). Mahaiaren buel-
tan lasai afaldu ondotik, egu-
na borobiltzeko su ttiki, koxkor 
zein handiak piztuko dituzte 
eta herritarrak saltoka ibiliko 
dira, urteko desioak eskatuz.  

Bestaberri egunean aingeruek urteko azken emanaldia eginen dute.

Urteko desioak 
saltoka eskatzeko 
eguna hilaren 23an
San Juan Bezperako ospakizunak Bestaberri-egunekoarekin 
bat eginen du aurten 

Guraso elkarteak antolatuta, 
heldu den ostiralean, ekaina-
ren 14an, udaberriko merien-
da-afaria izanen dute herrian. 
Txartelak bost eurotan saldu 
dituzte, herriko okindegian 
eta horrekin batera, herritar 
guztiei luzatu diete parte har-
tzeko gonbidapena. 19:00etan 
zehaztu dute zita, herriko es-
talpean. Gurasoek prestatu-
tako tortilla, txistorra, xolomo... 
mokadutxoak eskainiko di-
tuzte eta merienda borobil-
tzeko, umeei izozki bana es-
kainiko diete. Guztiak biltze-
ko aitzakia ederra izanen dute.

Merienda-afaria 
eginen dute 
ostiralean

Ekainaren 1ean Herriko Os-
tatuaren urteurren festa egin 
zuten. Trikitilariek girotutako 
merienda eta Tinkabella eta 
Guajiroak taldeen kontzertua 
izan zituzten. Beste urte batez 
bederen, zabalik izanen da 
ostatua. 

Herriko Ostatuaren 
urteurrena ospatu 
dute
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SALDIAS

TTIPI-TTAPA
Beti bezala, ekitaldiz gainezka 
dator San Juan bestetako egi-
taraua Saldiasen, ekainaren 
21etik 24ra.

OSTIRALA, EKAINAK 21
20:00etan txupinazoa eta ohi-
turako zopak herriko ostatuan. 
Gauez dantzaldia Txingudi-
Deejays-ekin.

LARUNBATA, EKAINAK 22
Goizean zehar umeen jokoak.

11:00etan herriko mus txa-
pelketa. Arratsaldean umeen 
parkea (jumping, kart, gazte-
lu haizatuak…). Arratsaldez 
eta gauez dantzaldia Ken Bat 
taldearekin.

IGANDEA, EKAINAK 23        
SAN JUAN BEZPERA
12:00etan aizkora apostu kon-
binatua: Ruben Saralegi eta 
Jon Rekondo, Arria V.a eta 
Irazuren kontra. 18:00etan 
Herriko gaztetxoen arteko 

herri-kirolak. 20:00etan Txa-
mukos mariatxi taldearen 
saioa. 22:30ean San Juan suak.

ASTELEHENA, EKAINAK 24 
SAN JUAN EGUNA
09:30ean argi-soinuak txistu-
lariekin. 11:00etan Meza Na-
gusia, San Juan herriko pa-
troiaren ohorez. 14:00etan 
herri-bazkaria Muñoa eta 
Lizarralde bertsolariekin eta 

Oihana eta Ekiñe trikitilariekin.  
Iluntzean patata tortilla lehia-
keta. Sariak: lehenbizikoak 
100 euro, bigarrenak 50 euro 
eta hirugarrenak 30 euro. On-
doren afaria, txapelketako 
tortillekin eta Udalak eskaini-
ko dituen txistor, gazta eta 
edariekin. Dena Oihana eta 
Ekiñe trikitilariek alaitua. Bes-
tak akitzeko su artifizialak 
botako dira eta Gaixoa Ni.

Dantzarako eta aizkora apustua ikusteko aukera izanen da aurten ere plazan. CAROLINA DOMINGUEZEK UTZIAK

San Juan besta 
ederrak prestatu 
dituzte aurten ere 
Asteleheneko patata tortilla lehiaketako irabazleak 100 
euroko saria eskuratuko du

Mahaiaren inguruan ere bilduko dira saldiastarrak. CAROLINA DOMINGUEZEK UTZIA
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KULTURA

TTIPI-TTAPA BERA
Bortzirietako Bertso Eskolak 
eta Berako Kultur Batzordeak 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitatearekin batera an-
tolatutako Baztan-Bidasoko 
XXXII. Bertsopaper Lehiake-
tako sariak banatu zituzten 
maiatzaren 31n Berako Kultur 
Etxean. Guztira 182 lan entre-
gatu dira eta kalitatea handi-
koak direla azpimarratu du 
epaimahaiak.

A mailan, (10 urte arte), lehen 
saria Lesakako Hegoi Arrieta 
Silveirak eskuratu du, Janari 
onena lanarekin. Bigarren sa-

ria, Sarako Unax Aizpurua 
Ibargaraik eskuratu du Gure 
Txokoa taldea lanarekin.

B mailan (11-14 urte), lehen 
saria Berako Axuri Zapiain 
Arlegik eskuratu du, Nire biz-
kotxoa bertso-sortarengatik. 
Bigarren saria Arantzako Ekai 
Madariaga Apaolazak lortu 
du, Maiatzeko azken egunak 
lanarekin. Sarako Haira Aiz-
purua Ibargarairen Egun be-
rezi bat bazela gaur lanak ai-
pamena jaso du.

C mailan (15-18 urte) lehen 
saria Lesakako Iratxe Muxika 
Carrionek jaso du Sekretupean 

bertso-sortarengatik eta biga-
rren saria Etxalarko Etxahun 
Azkarraga Fernandezek,  Mo-
bilaren ondorioak lanarenga-
tik.

Manu Goiogana irundarra 
irabazle maila nagusian
D maila nagusian (18 urtetik 
goiti), Irungo Manu Goiogana 
Bengoetxea nagusitu da, Ispi-
luko ustezko gizon zis hetero 
zuri, ez-gizen diruaski horri 
bertso-xortarekin. Bigarren 

saria, Lesakako Eneko Fernan-
dez Maritxalarrek lortu du Egin 
apustu lanarekin. Egoitz Zelaia 
irundarrak epaimahaiaren 
aipamena jaso du, Isilik dau-
den ahotsak lanarekin.

Sari banaketaren aitzinetik, 
Bortzirietako bertso eskoleta-
ko ttikienek antzerkitxoak 
eskaini zituzten, batzuetan 
musika eta guzti, eta ondotik, 
parte-hartzaile eta laguntzai-
leentzako merienda izan zuten 
Beralandetan.

Bidasoaldeko 
bertsopaper onenak 
saritu dituzte
182 bertso-sorta aurkeztu dituzte 32. edizio honetan eta maila 
nagusian Irungo Manu Goiogana suertatu da irabazle

Saridunak maiatzaren 31n Berako Kultur Etxean. UTZITAKO ARGAZKIA
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ARKUPEAKARKUPEAK

FERNANDO ETXEBERRIA
Ekainaren 4an, asteartean, 
elkarteko mendi batzordeak 
bilkura egin zuen. Bertan, ba-
tzordea berrantolatzearekin 
batera, hurrengo bidaiak eta 
irteerak zehazteari ekin zieten. 

Zuzendaritza taldearen al-
daketarekin batera, mendi-
-batzordean aldaketak gerta-
tu dira. Zehazki, Fernando 
Etxeberriak batzordea utzi du. 
Gisa bertsuan, hemendik ai-
tzinera, zuzendaritza batzor-
deko lau kidek eta lau mendi-
zalek osatuko dute taldea eta 
guztia kudeatzeko bi ardura-
dun izanen dira: zuzendaritza 
batzordeko bat eta mendi 
taldeko bertze bat. 

Bidaiak hizpide
Aldaketok zehaztearekin ba-
tera, Txamantxoiara eta Ara-
larrera joateko irteerak anto-

latu beharraz solastatu ziren. 
Irteerok egin aitzinetik, ibil-
bidea zehaztu ahal izateko, 
zenbait mendizalek ibilaldia 
eginen dutela jakinarazi zuten. 
Era berean, guztia lotua du-
telarik, izena emateko epea 
irekiko dute eta horren ara-
bera autobusak antolatuko 
dituzte. Dena dela, izena ema-
teko egun batzuk izanen di-
rela adierazi zuten.   

Mendi-irteeren aurreproiektua
Horren guztiaren ondotik, eta 
bilera ixteko, 2020rako men-
di-irteeren aurreproiektua 
izan zuten hizpide. Oraindik 
orain, zehaztapenak emateko 
goizegi bada ere, irail aldera 
batzordea berriz biltzea ados-
tu zuten. Orduan irteeren 
datak, tokiak, argazkiak, web 
orria, aurrekontuak... azter-
tuko dituzte. 

Mendi batzordea 
berrantolatzeko 
bilera egin dute
2020rako irteeren nondik norakoak zehazteko irailean 
biltzekoak dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Maiatzaren 27tik 30era elkarteko 91 kide Andorran izan ziren. Dantxarinetik eta Arantzatik 
abiatu ziren autobusak eta arratsaldean ailegatu ziren Andorrara. Caldea bainuetxera jo zuten 
lehendabizi eta biharamunean Andorran barna ibili ziren. Hirugarren egunean Ordinora joan 
ziren eta azken egunean Zaragozan dagoen Pilarreko basilika bisitatu zuten. 

Elkarteko 91 
bazkide Andorran 
izan dira

Mendizaleak Leitzako lurretan
Kaskanta gidari zutela, 56 mendizalek mendi-ibilaldia egin 
zuten maiatzaren 21ean. Leitzako plazan elkartu ziren eta 
Okobio, Guratz eta Gorritin barrena ibili ondotik, Areson 
behera Leitzara itzuli eta elkartean bazkaldu zuten. 
Ekainaren 18an Berastegin eginen dute irteera. 

UTZITAKO ARGAZKIAK



Arizkungo
bestak 2019
egitaraua

2019-06-13 | 736 zk. | ttipi-ttapa 25

Ekainak 20, ortzeguna
19:00etan dianak eta txupinazoa. 
19:30ean txopo goratzea. 21:30ean Baz-
tan zopak Beñatek alaiturik. 

Ekainak 21, ortziralea
10:00etan dianak. 11:00etan Amaia 
Zinkunegiren eskutik haurrendako 
tailerrak. 14:00etan gazte bazkaria. 
17:00etan herriko haurrekin trikitixa ka-
lejira. 18:00etan erraldoiak. 20:30ean 
mutil-dantzak eta gaiteroak.  23:00etan 
Arikun Rock: Nafarroa 1512, En Tol Sar-
miento eta Dj Tirri&Tery.

Ekainak 22, larunbata
10:00etan dianak. 10:30etik aitzine-
ra Enrique's Party. 14:00etan haurren 
bazkaria. 18:00etan txokolate jatea. 
19:00etan dantzaldia Oharkaberekin. 
20:30ean mutil-dantza eta gaiteroak. 
00:00etan Oharkabe. 03:00etatik aitzi-
nera Dj Tirri&Tery.

Ekainak 23, igandea
10:00etan dianak. 11:00etan Baztango 
dantzarien eta herriko haurren emanal-
dia. 12:00etan mus txapelketa azkarra. 
14:00etan zikiroa Agerraldek alaituta. 
20:30ean mutil-dantzak. Ilunabarrean 
San Juan suak eta ondoren gaiteroak. 
23:00etan guatekea elkartean.

Ekainak 24, astelehena
10:00etan dianak. 11:00etan 
meza. 12:00etan mutil-dan-
tzak. 13:00etan herriko lun-
txa. 17:00etan herriko hau-
rren maratoia. 18:00etan 
Imuntzo eta Beloki trikitilarien 
saioa. 21:00etan mutil-dan-
tzak eta gaiteroak. 21:30ean 
merienda-afaria. 00:00etan 
txopo botatzea eta ondotik 
Gaixoa ni.

Argazkiak: Valledebaztan.com
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«Elkarlanari esker ateratzen 
dira aitzinerat Arizkungo 
bestak»

Idoia, Maite, Itsaso eta Jone
Arizkungo bestetako danbolin nagusiak

Txinpartatik sugarra sortzeko, lau egu-
neko egitaraua osatu dute Idoia, Maite, 
Itsaso eta Jonek. Beraiek dira Arizkungo 
bestetako danbolin nagusiak eta egita-
raua betetzeko azken gauzak lotu ondotik, 
besten esperoan dira. 

Aspertzeko tarterik gabe  
Bereziki maite dute lehenbiziko eguna: 
«baztan zopak gogoz eta bestondorik 
gabe hartzen ditugulako».  Ondorengo 
egunetan ere ez dute aspertzeko tarterik: 
«egunero bada zerbait, baztan zopetatik 
hasi eta zikiro egunera arte. Tartean hau-
rren eguna, gazteena eta Sanjuan eguna 
izaten ditugu». Eta egunez egun, erre-
pikatzen den argazkia ere bai, dantzariz 
betetako plazarena: «arizkundarrak fran-
ko dantzariak gara, plaza borobila dugula 
aprobetxatu beharra dago». 

Sanjuanak aipatu eta ezin suak piztu 
gabe utzi: «jendetza biltzen da sanjuan 
bezperan. Aunitzendako bestetako ekital-
dirik politena izaten da. Ezkil jotzeak eta 
suak bikote ederra osatzen dute».

Berrikuntzei ere tokia eginez  
Tradizioak soilik ez, berrikuntzek ere era-
kartzen dute jendea eta horren erakusle 
da «azken urteetan Arizkun Rock jaialdiak 
hartu duen indarra. Ortziralean jende au-
nitz etortzen da kontzertuen aitzakipean». 
Mimoz prestatu dutenak arrakasta izatea 
nahi lukete orain. Ezer gutxi gehiago egin 
dezakete: «herritarrak bestara animatzeko 
barra librea jartzea izanen litzateke se-
kretua baina ezin dugunez, barra librerik 
gabe, eginen diegu gonbidapena». Suaren 
bueltan bildu eta denen artean besta giroa 
hauspotzekoa.
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Erratzuko
bestak 2019
egitaraua

Ekainak 27, ortzeguna
10:30ean haur-jokoak eta puzgarriak. 
12:00etan txupinazoa eta ezkil-jotzea. 
Ondotik pintxo-poteoa. 14:00etan Izpe-
gin gazte-bazkaria. 15:00etan haur-jo-
koak eta puzgarriak. 17:00etan Izpegiko 
X.igoera, txokolate jatea eta sari-banake-
ta. 21:00etan Baztan zopak plazan. On-
dotik dantzaldia Fidel akordeoilariarekin.  

Ekainak 28, ortziralea
10:00etan diana. 13:00etan poteoa. 
14:00etan bazkari herrikoia Kanpineko 
ostatuan. 16:30ean Maialen Akizu, Joa-
nes Illarregi eta Joselontxos txaranga-
rekin bertso-poteoa. 17:30ean haurren-
dako apar besta. 20:00etan Txamukos 
mariatxiak. 21:00etan presoen aldeko 
elkarretaratzea. 21:15ean mutil-dantzak, 
gaiteroak eta larrain-dantza. 23:30ean 
Katez, Cäctus eta Kuartz.

Ekainak 29, larunbata
10:00etan diana. 11:00etan meza. On-
dotik mutil-dantzak, haurren dantza 
saioa eta luntxa plazan. 17:30ean emaz-
tekien frontenis txapelketako finalak. 
18:30ean pilota partidak. Patri Espinar 
eta Eneritz Arrieta, Iera Agirre eta Maite 
Ruiz De Larramendiren aurka. Segidan 
Titin III. eta Irusta, Ugaitz Elizalde eta 
David Merino II.aren aurka. 20:00etan 
Gabenara. 21:00etan mutil-dantzak, gai-
teroak eta larrain-dantza. 21:30ean afari 
herrikoia Kastonean. 23:30ean dantzal-
dia Gabenara taldearekin plazan.

Ekainak 30, igandea
10:00etan dianak herriko trikitalari eta 
panderojoleekin. 11:00etan Gorostapolon 
pilota partidak. Ondotik zintzur bustitzea. 
14:00etan zikiro jatea Hauspolariek alai-
tuta. 20:00etan The drunken Barrels Zubi 
puntan. 20:30ean mutil-dantzak, gaite-
roak eta larrain-dantza. 22:00etan dan-
tzaldia Iparlan Frantxixkorekin. 00:30ean 
Euskadi Ta Askatatxund plazan.

Argazkiak: Xaloa telebista
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Doneztebeko
bestak 2019

egitaraua
Ekainak 28, ortziralea

18:30ean Bezperak elizan Mendi abes-
batzaren eskutik. 20:00etan txupinazoa. 
Ondotik kalejira Doneztebeko txistula-
riekin eta Elutxa txarangarekin. Herriko 
elkarte eta ostatuetan zopak. 00:30ean 
Oharkabe. 
 

Ekainak 29, larunbata
09:00etan diana gaiteroekin eta txaran-
gararekin 11:00etan meza. Agur Donezte-
be, Trapatan eta Bandera-dantza. Goizean 
zehar Elutxa txaranga eta gaiteroak ibiliko 
dira herrian barna. 12:00etan buruhaun-
diak. 13:30ean luntxa udaletxe azpian. 
15:00etan Doneztebeko III. Motorshow 
Slaloma. 20:00etan dantzaldia Alaiki mu-
sika taldearen eskutik. 22:15etan Erreka 
dantza taldearen ikuskizuna Bear Zanan. 
00:00etan dantzaldia Alaiki taldearekin.

Ekainak 30, igandea
09:00etan diana gaiteroekin. 11:00etan 
kalejira Doneztebe eta Baztango gai-
teroekin, erraldoiekin eta Sagarjoleak 
dantzan. 12:00etan Zaharren meza. 
12:30ean bertso-saioa Soto, Enbeita 
eta Illarregirekin. Gai-jartzailea: Maia-
len Belarra. 14:00etan Gazte Burrunbak 
antolatuta, bazkaria Santa Luzia plazan. 
Bazkalondoan kantu zaharrak. Kalejira 
kuadrillen pankartekin eta txarangare-
kin. 17:00etan herriarteko txirrindulari 
gazteen topaketa. 20:00etan Txamukos. 
21:30ean Bingo herrikoia Gazte Burrun-
baren eskutik. 22:15ean suzko zezena 
Bearzanan. 00:00etan Tirri&Tery.
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egitaraua

Uztailak 1, astelehena
09:00etan diana aurorak eta gaiteroekin. 10:00etan lore-eskaintza San Pedro-
ri elizako plazan. 11:00etan udal ttikiari ongietorria eta txupinazoa. 11:30ean 
kalejira eta dantzari ttikien ikuskizuna Bearzanan. Ondoren dantzarientzat lun-
txa. 12:00etan buruhaundiak ibiliko dira herrian barna. 14:00etan udal ttikia 
aukeratzen parte hartu duten haurren bazkaria. 16:00etan mus txapelketa Gazte 
Burrunbaren laguntzarekin. 16:00etan haur-jolasak Bear Zanan. Udal ttikiaren 
hasiera, diploma-banaketa eta botere-itzulera. Arratsaldez Aurorak eta Elutxa 
txarangarekin poteo alaia. 20:00etan Plaza irrintzika taldearekin haurrendako 
dantzaldia Santa Luzia plazan. 22:15ean suzko zezena Bear Zanan. 00:00etan 
Endara Dj-a.

Uztailak 2, asteartea
09:00etan diana Elutxa txarangarekin. 
10:00etan herri-gosaria Intzakardin. 
14:00etan herri-bazkaria Intzakardin: 
kaldereteak. Bazkalondoan erreka 
igoera. 20:00etan La Jodedera Santa 
Luzia plazan. 22:15ean suzko zezena 
Bear Zanan. Ondoren Elutxa txaranga-
rekin kalejira herrian barna eta Gaixoa ni 
Santa Luzia plazan.
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«Seniorretan nesken taldea 
aterako balitz denoi ilusioa 
eginen liguke»

Iban MINDEGIA
Errekako entrenatzailea

Bolo-bolo dabil azken aldian Erreka es-
kubaloi taldearen izena. Ez dituzte alfe-
rrik irabazi liga eta kopa. Lorpen horretan 
badu zeresana Iban Mindegiak, taldearen 
gibelean, erdi itzaleko lana eginaz baitabil 
doneztebarra: «bi urte daramatzat senior 
taldearen entrenatzaile lanetan».  Pozik 
dago lortutako emaitzekin eta nabari zaio 
eskubaloia «bihotzez bizi» duela, «hagitz 
gustura egoten naiz entrenamenduetan 
eta partidak lana egin ondotik heldu den 
sari bat bezala ulertzen ditut».

Senior taldean gorakada
Familiatik datorkio afizioa: «ttikitan hasi 
nintzen eskubaloian, aita entrenatzailea 
zen eta anaia ere betitik ibili izan da es-
kubaloian. 19 urte nituenean hasi nintzen 
entrenatzaile bezala, denera hamar bat 
urte edo badira honetan ari naizela».  Urte 
hauetan guztietan aldaketa nabaritu du 
Erreka eskubaloi taldearen baitan, «batez 
ere jende kopuruan nabari da. Senior tal-
dean jende aunitz gaude, 16-17 jokalari 
biltzen dira entrenamenduetan eta horrek 
kalitateko lana egiteko aukera ematen 
du». 

Ardura berak, lana besteek
Astean bi egunez aritzen da entrenatzaile 
lanetan «lana bukatu ondotik egiten ditu-
gu entrenamenduak eta asteburuetan el-
karrekin joaten gara partidak jokatzera». 

Konpromisoa eskatzen duela dio, baina, 
«taldean giroa ona denean, gauzak erraz 
egiten dira».  

Entrenatzaile karguak, izan dezakeen 
karga ez dela hainbertzekoa ere aipatu 
du:  «nik hartzen ditut erabakiak baina 
gero jokalariak dira huts egin edo as-
matzen dutenak. Izan ditugu lau partida 
gol bakarragatik irabazi ditugunak, haiek 
sartu dituzte golak. Berdindu, galdu edo 
irabazi, nik erabakia hartua nuen. Zai-
lena hori neurtzea da». Dena dela, argi 
dio emaitzak baino gehiago: «jokalariek 
duten guztia ematen dutela ikusteak»  
asetzen dutela: «etorri entrenatzera, aritu 
eta kitto! Denei jokatzeko aukera ematea 
inportantea da». Emaitza onak pizgarria 
dira bere ustetan: «giro ona mantendu 
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eta jendeak motibatuta segitzeko balio 
dute».

Etorkizuneko jokalariak
Kirolariak motibatzeko eta baita herrita-
rrak ere: «giro berezia sortu da herrian 
eskubaloiaren bueltan. Haur aunitz ikus-
ten da orain eskubaloian jolasten eta 
hori hagitz polita da. Partidak ikustera 
ere familian etortzen dira eta horrek giro 
berezia sortzen du». Gainera, ttikitatik ha-
rra sartzea etorkizuna ziurtatzeko gakoa 
dela uste du: «partidak ikusi, entrenatzen 
hasi... inguruan giro hori nabaritzen badu-
te hori nahi dute. Uste dut Erreka taldeak 
bultzada polita eman diola Malerrekan 
eskubaloiari». Badute, ordea, erronka bat: 
«duela hiru urte edo izan genuen azkene-
koz senior mailako nesken taldea. Kadete 
eta infantil mailan ari dira, baina arrazoi 
bat edo bertzea dela tarteko seniorretan 
ez. Tristea da». Deia egin die beraz: «ani-
matu nahiko nituzte, taldea aterako balitz 
denoi  ilusioa eginen liguke».

Bestarako askatasun osoa
Denboraldia akituta, «ongi irabazia» omen 
dute taldekideek bestarako baimena, «as-
katasun osoa dute, bakoitzak kontrola 
dezala bere burua». Berak, bere aldetik, 
egunez egun erabakiko omen du zein 
ekitalditara joan, bestara atera edo ez «ez 
naiz tradizio zalea, txupinazoan lehendabi-
ziko egunean ateratzea gustuko dut eta hil 
arte bestan ibiltzea, baina hortik aurrera 
momentuko gorputzaldiaren arabera era-
bakitzen dut zer egin. Dagoenaz disfruta-
tzen dut, askorik pentsatu gabe ekitaldi 
hontara edo hartara joan behar dudala». 
Aurten txupinazoa ortziralean izanik «giro 
berezia» izanen dela uste du «poteoarekin 
hasiko dugu besta, afarian zopak janen 
ditugu kuadrilarekin eta gero gaupasa iza-
nen da». Jendearekin elkartzeko aitzakia 
bikaina dira bere ustez bestak: «batekin 
eta bertzarekin solasean aritzekoa». Eta 
nork daki, fitxaje berriren bat egitekoa ere 
bai akaso. Heldu den ikasturterako merka-
tua mugitzen hasi beharra dago. 
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«Dirulaguntzak ongi etorriak 
dira, baina gehien behar
duguna gazteen inplikazioa da»

Maider Omar Porroy 
Gazte Burrunbako kidea

Motxila bizkarrean eta irria ezpainean ha-
rat-honatean dabilen gaztea da Maider 
Omar. Astegunez Iruñean bizi da eta ortzi-
ralea ailegatu orduko, «kontent» hartzen 
du herrirako noranzkoa. Herrian egiten du 
bizia eta bizia ematen dio herriak eta ba-
daki gustuko dituen herriko bestetaz go-
zatu ahal izateko lan egin beharra dagoe-
la. Horrexegatik, «duela lau urte» Gazte 
Burrunba elkartean sartzea erabaki zuen: 
«hasiera hartan ekitaldiak antolatzeko 
hamar lagun inguru biltzen ginen arren, 
pixkan-pixkan, jendeak ardura horiek har-
tzeari utzi zion». Bazkideen «gogoa itzal-
tzen» ari zela oharturik, elkartea indar-
berritzeko bideari ekin zieten maiatzean: 
«gazte aunitz laguntzeko prest egon ziren 
eta horrek eman zigun aitzinera egiteko 
indarra».

Herriari bizitasuna emateko
Argi dute «jendearen parte-hartzearen 
bidez ekitaldi gehiago eta errazago» an-
tolatu ahal izanen dituztela eta herriari 
«gazte mugimendua, bizitasuna» emate-
ko gai izanen direla: «inauteri eta besta 
ttikiez gainera, bestetan txosna paratu, 
gazteendako ekintzak, kantu-bazkariak, 
mus-txapelketak… antolatu nahi geni-
tuzkeelako egin genuen deia».  Geroztik 
bazkide kopuruak goiti egin du, baina, 
«herrian gazte aunitz garela ikusita, gutti 
garela erranen nuke». Are gehiago, zazpi 
baino ez dira antolakuntzan dabiltzanak: 
«hiru berriki sartuak». Argi dute zein den 
elkartearen erronka: «parte-hartzea sus-
pertzea». Inplikazio hori ezinbertzekoa 
baitzaie «herria girotu eta laguntzeko» 
garatu nahi dituzten bertzelako jarduere-
tarako: «hitzaldiak, mendi-irteerak, taile-
rrak… ditugu burutan». 

Momentuz, herriko bestei begira ari 
dira: «Gazte Egunerako bazkaria, sorpre-
saren bat eta bingoaz gain, mus txapelke-
ta egitekoa dugu. Egunero, arratsaldez eta 
gauez txosna irekiko dugu…». Antolatze-
-lanetan ibiltzea ez da oztopo Omarrentzat 
«orain gehiago bizi ditut bestak. Lanerako 
goiz mugitu behar izaten dugu baina sor-
tzen den giroak merezi du».

Lana eta gozamena eskutik
Gogotsu dago, bestetarako prest eta 
lehendabiziko egunaren zain: «hasiera be-
rezia da, kuadrilla-bazkaria egiten dugu, 
ostatuetan pote bat hartu, txupinazora 
joan eta ondotik parranda». Biharamune-
ko Agur Doneztebe, trapatan- eta bande-
ra-dantzak ere nabarmendu ditu: «polita 
eta ikusgarria izaten da». Bertze egunetan 
ere badute zertaz gozatua: «herri-bazka-
ria, Slaloma, Errekako  dantzarien saioa… 
arront politak dira».  Herrikoak izaki, bera-
rendako ez dago Doneztebeko besten pa-
rekorik. Dena dela: «bestak ostegunarekin 
hasiko balira aunitzez hobe. Herritarrok 
lehendabiziko egunean elkarrekin egoteko 
eta lasai hasteko. Ortziralean jende dezen-
te etortzen da, eta ongietorriak badira ere, 
herriko besten xarma galdu egiten da». 

Momentuz datozen bezala hartu 
beharko ditu eta uda bukaeran «eguzkia 
joan eta parrandak akitu» bitartean batetik 
bertzera ibiliko da inguruko bestetan ere 
gozatuz. Horretarako  baitira udako aste-
buruak.



eus

Jatetxe eta ostatuentzat 
menuak eta kartak.
PVCn, paperean....com
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KULTURA

TTIPI-TTAPA
EHZ festibala Baxe-Nafarroa-
ko Irisarri herrian pausatuko 
da ekainaren 28tik 30era. Ideia  
berritzaileekin eta 23 urteko 
ibilbidea soinean, aurtengoa  
«hitzordu berezia» izanen dute. 

Programazio «anitza»
Aurten, Euskal Herriko artistak 
hobeki ezagutaraziko dituzte. 
Rap, Rock, Pop, Reggae, Cum-
bia doinuak izanen dira en-
tzungai.

Musika talde nagusien ar-
tean, Iseo & Dodosound, Niña 
Coyote eta Chico Tornado, 

Willis Drummond eta Gari & 
Maldanbera aipa daitezke. 
Zalantzarik gabe, Oihan Oliarj-
-ines zuberotarraren Oihane-
ko Zühainetan eta Ray Fer-
nandez kubatarraren kontzer-
tuak izanen dira ikusmin 
gehien piztuko dutenak. Zen-
bait taldek haien obrak aur-
keztuko dituzte festibalean, 
haien artean dira Pelax, Rodeo, 
Alba, Ibil Bedi eta Diabolo Kiwi.

Anari, Old School Funky 
Family, Cumbiam’bero, Liher, 
Manu Louis, The Very Small 
Orchestra, Lu Rois, Izaki gar-
denak, Koban, Nizuri Tazu-

neri, Montauk eta Broken 
Brothers Brass Band izanen 
dira EHZ Festibalaren esze-
naren jabe eginen direnak. 

I k u s g a r r i  m a i l a n ,  L e d 
Silhouette dantza konpainia-
ren eta Toi d'abord zirkoare-
nak aipa daitezke. Lehenak, 
Orbita ikusgarria estreinatuko 
du, EHZ Festibalerako propio 
eraturiko sorkuntza eta Gaiz-
ka Sarasola musikariaren kon-
posizioek lagunduko dutena.

Hausnarketa eta eztabaida
Aurten, arreta berezia ezarri 
zaio hausnartzeko espazio bat 
bermatzeari. Aurtengo edukiak 
bost ildoren inguruan osatu 
dira: feminismoa, besta eredua, 
burujabetza-autogestioa, G7-a 

eta migrazioa. Ildo bakoitza 
hainbat hitzaldi, eztabaida eta 
mahai inguruz osatua da, eta 
jarraipen logiko bat ukanen 
dute. Tailer horietan parte 
hartu nahiko duten festibala-
riek izen-eman beharko dute 
aitzinetik. Tailerrak adituen 
eta eragileen ekarpenekin di-
seinatu dituzte, eta helburua 
parte-hartzaileek gaur egungo 
erronkei buruz hausnartzea, 
iritziak trukatzea eta horietan 
sakontzea izanen dute.

Sartzea
Bertso-poteo, txaranga eta 
dantza-emanaldiek girotuko 
dituzte bazterrak. Herriko 
plazako gunea urririk izanen 
da eta tailer, hitzaldi eta ikus-
garri andana eskainiko dituz-
te. Ttikienek Haurren Xokoan  
aukera bikaina izanen dute: 
tailerrak, puzgarriak, zirko 
ikastaroak, magia…  Kontzer-
tuak ondoko pentzean izanen 
dira eta sartzeak 55 eurotan 
daude salgai ehz.eus atarian.

Euskal Herria 
Zuzenean ekainaren 
28tik 30era
Feminismoaz, besta ereduaz, burujabetzaz, G7az eta 
migrazioaz hausnartzeko espazio bat bermatu nahi izan dute

AURTENGO EDIZIOA 
POSIBLE IZATEKO 
500 GALTZAGORRI 
BEHARKO DITUZTE
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GOIZUETA

Apezetxea eta Perurena irabazle pilotan
Maiatzaren 25ean, Umore Onak antolatuta, pilota gozoarekin 
jokatu ohi duten binakako txapelketa azkarra izan zuten Goizuetan. 
Bederatzi bikotek parte hartu zuten eta Oier Apezetxea eta Mikel 
Perurena izan ziren txapeldun; Jon Zabaleta eta Ekaitz Narbarte, 
berriz, txapeldunorde. Giro ederra izan zuten.

UTZITAKOA

Eskola arteko topaketa jendetsua
Jai giroan elkartzeko, ongi pasatzeko, herria ezagutzeko, 
berdintasunean eta errespetuan oinarritutako harremanak 
lantzeko, Arano, Areso, Goizueta, Ezkurra eta Leitzako haur, 
guraso eta eskolen arteko topaketa ospatu zuten maiatzaren 
26an. Jokoak, tailerrak, bazkaria, musika... izan zituzten.

FELIX LOIARTE

Udal aldizkariaren bidez, 2015-
2019 agintaldian mendian, 
turismoan, hirigintzan, gizar-
te zerbitzuan, komunikazioan, 
kulturan eta euskaran... egin-
dako lanen berri zehatza bildu 
dute. Nondik norakoen eta 
inbertsioen berri zehatza www.
goizueta.eus atarian.

Udalak agintaldian 
egindako lanen 
berri eman du

Kultur taldeak eta Euskara 
Zerbitzuak argitaratzen duen 
Xapo urtekariaren 18. zenba-
kia kalean da dagoeneko. Zaha-
gi-dantza eta emakumeen 
presentzia, eskolako ikasleen 
ekarpena, argazkiak, nazioar-
teko jaia... bildu dituzte. Etxez 
etxe banatu dute. 

'Xapo' aldizkariaren 
18. zenbakia kalean 
da dagoeneko

Ozenki abesbatzaren urteurrenean
Ereñozuko Ozenki abesbatzaren 25. urteurrenaren harira, 
Hernaniko Biteri Kultur etxean, Doinu zale Akordeoi orkestrak, 
Ozenkik, Kantuzek eta Umore Ona abesbatzak kontzertua 
eskaini zuten. Ondoren, guztiek elkarrekin,  Akarregi sagardotegian 
afaldu zuten. 

FELIX LOIARTE

TTIPI-TTAPA
Sua izanen da herri gehienetan 
ekainaren 23ko, igandeko, 
protagonista. Horren bueltan 
bilduko dira han eta hemen. 
Goizuetan, esate baterako, 
herri-afaria egiteko baliatuko 
dute eguna. Hala, herritarrek 
momentu polita partekatzeko 

aukera izanen dute Sanjuan 
gau ederrean. Bakoitzak bere 
afaria eraman beharko du eta 
afalondoan bata bestearen 
atzetik saltoka ibiliko dira. 
Lerro hauek idazterakoan or-
dutegia zehazteke zuten. Dena 
dela, adostutakoan horren 
berri emanen dute. 

Suaren bueltan 
herri-afaria eginen 
dute
Autogestionatua izanen da eta herritarrak parte hartzera 
gonbidatu dituzte



2019-06-13 | 736 zk. | ttipi-ttapa 39

ARESOARANO

TTIPI-TTAPA 
Santuen aitzakian, pesta giroa 
izango da nagusi ekaineko 
azken bi asteburuetan. San 
Juan bezperako ekitaldiak 
antolatuak dituzte dagoeneko 
guraso elkarteak eta Udalak 
eta lagunartekoek ere prest 
dituzte sanpedroetakoak. 

San Juan bezpera 
Aspaldiko ohiturari eutsiz, 
suaren bueltan bilduko dira 
beste behin ere herritarrak. 
Afalondoan piztuko dituzte 
suak baina arratsaldean, na-
barituko da pesta giroa. Gu-
raso elkarteak haur-jolasak 
eta txokolate jatea antolatu 
ditu. Herri-afaria izango da 
gero eta, ohikoa denez, eda-
tekoa Udalak jarri eta bakoitzak 
etxetik eramango du jatekoa. 
Herriko haurrak dagoeneko 
biltzen hasiak diren kartoiak, 
egurrak... baliatuta sua piztu-
ko dute gero eta suaren gai-
netik saltoka, izpiritu txarrak 
aldenduko dituzte

Sanpedroak bi egunez 
Ekainaren 28an, ostiralarekin, 
San Pedro eguna ospatuko 
dute. 17:00etan meza izango 

da eta ondoren merienda. 
18:00etan lagunartekoak es-
kean aterako dira herriko 
etxeetan barna. Erronda bu-
katuta, 21:00ak aldera lagu-
nartekoek afaria izango dute. 

Biharamunean, bezperako 
ajea soinean izanagatik ez dira 
gazteak berandu arte ohean 
geratuko. 09:00 egina dute 
gosaltzeko hitzordua eta han-
dik 11:00 aldera, baserrietako 
eskean abiatuko dira trikitila-
riekin. 18:00etan Berrobiko 
Txalo-Talo antzerki taldeak 
emanaldia eskainiko du. V. 
Antzez Motz lehiaketan hiru 
sari eskuratu berri ditu taldeak 
Konplizeak lanarekin eta hain 
juxtu, lan horren moldaketa 
bat taularatzeko asmoa du-
te.19:00etan sagardo dastake-
ta eta pintxoak izango dira eta 
21:30 aldera herri-afaria. Afa-
londoa Kenbat musika taldeak 
girotuko du. 

Eskean ibiliko dira lagunartekoak ostiral eta larunbatean. ARTXIBOA

Pestarako gonbita 
ekaineko azken bi 
asteburuetan
Ekainaren 23an, San Juan bezpera eta 28an eta 29an 
sanpedroak ospatuko dituzte

ANTZERKIA ETA 
SAGARDO 
DASTAKETA 
LARUNBATEAN

Auzolanean aritu ziren erreka garbitzen eta bertako arazoaz solasean.

AINHOA ANSA 
Auzolanean erreka garbitzeko 
deia egina zegoen ekainaren 
1erako eta goizean, 10:00eta-
rako Hernani, Ereñotzu eta 
Aranoko jendea elkartua zen 
Urumeak zeharkatzen duen 
Abaño auzoan. Goizuetarrak 
ere, egun berean, Arranbide-
ko zonaldean aritu ziren ze-
regin berean. 

Bildutako gogoetak
Ekintzaren helburua erreka 
bazterra garbitu eta bilduta-
koaren gainean talde haus-
narketa egitea zen; erreka 
bazterra horren zikin egotea 
zergatik eta nolatan gertatzen 
den asmatzea. Gauza jakina 
da udaran erreka aisialdirako 
espazio bilakatzen dela ber-
tako zein kanpokoentzat eta 
«askok zainduko badute ere, 
beste askok eta askok ez du-
tela hala egiten».  Horren era-

kusle da, «goizean erreka gar-
biketan 20 lagun aritutako bi 
lekuetan, arratsalderako, zabor 
poltsak eta harrika botatako 
ontzi eta plastikoak agertu 
izana. Lotsagarria». Horrega-
tik, ekimenean parte hartu 
zutenek argi adierazi nahi dute, 
«ingurua zaintzearen ardura 
guztiona» dela. Izan ere, era-
biltzaileak arduraz jardungo 
balira: «inguruko herritarrok 
ez genuke garbiketa auzolanak 
deitzen ibili beharrik izanen». 
Gaineratu dute: «auzolanak 
politak dira, eta egin egin behar 
dira, baina ez inoren axolaga-
bekeriak konpontzen aritzeko! 
Zentzu horretan nekatuak 
gaude».  Honekin batera, erre-
kara gerturatzean, autoak 
errepidea oztopatu gabe apar-
katzeko eskatzea ere zentzuz-
koa iruditzen zaie. Laburbilduz, 
«gozatu inguruaz baina, eman 
arnas pixka bat Urumeari!».

Ekainaren 1ean egindako erreka 
garbiketak gogoetarako tartea eman du

OHIANA KALPARSORO
Ekainaren 8an, Maisuenean 
aurkeztekoa zuten Jalki Kultur 
Elkartekoek Guifi.net sarea 
herrira ekartzeko prestatu 
duten aurreproiektua.  Herri-
tarrei nondik norako zehatzak 
azaldu nahi zizkieten: zerbitzu 
mota, kostua, aire bidezko 

internet sare askea izatearen 
abantailak... Zerbitzua esku-
ratu nahi duenak izena eman 
beharko du eta dagoeneko 
irekia dago izen-emate epea. 
Gaiaren inguruko informazio 
gehiago lortu nahi duenak 
JALKIkulturelkartea@gmail.
com helbidera idatz dezake.

Guifi.net internet sarea ekartzeko 
pausoak eman ditu Jalki elkarteak
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JM BARRIOLA 
Ekain erdialdetik aurrera 
herriko igerilekuez gozatzeko 
aukera izanen da. Irailaren 
15era arte egonen dira zabalik, 
egunero,11:00etatik 20:00etara. 
Herriko jaietan izanen da 
aldaketa bakarra, orduan 
09:00etatik 14:00etara irekiko 
dute eta abuztuaren 11n itxita 
egonen da. 

U z t a i l e a n  i k a s t a r o a k 
eskaintzeko asmoa ere badute. 
3-12 urte bitarteko neska-
mutikoentzat igeriketa ikastaro 
trinkoak eskainiko dituzte: bi 
taldetan banatuta,  3-5 urte 
arteko haurrentzat hastapeneko 

ikastaroak eta 6-12 urte 
artekoentzat hobekuntza 
ikastaroak. Gazteek ere izanen 
dute aukera, sasoi fisikoa 
hobetzeko gazte training 
ikastaroa eskainiko baita.  Eta 
izen-emandakoen mailaren 
e t a  e s k a r i a r e n  a r a b e r a 
helduentzako ikastaroak 
egiteko asmoa ere badute. 
Informazio gehiago eskuratu 
nahi duenak kiroldegira jo edo 
leitza.eus web orrian kontsulta 
dezake. Izena emateko epea 
ekainaren 24an bukatuko da.  
Igerilekurako bonoak ere 
dagoeneko eskura daitezke 
kiroldegian.

LEITZALEITZALEITZALEITZA

Kulunkaren parean zegoen 
ONCEko kabina Astiz  alda-
menera lekualdatzea erabaki 
du Udalak. Metro gutxi batzuk 
mugituta, espaloitik kendu 
eta oinezkoei ez die trabarik 
eginen. ONCErekin hitzarme-
na egiteko ere baliatu du au-
kera Udalak.

ONCEko kabina tokiz 
aldatu dute espaloia 
libre uzteko

Egunero, 11:00etatik 20:00etara egonen dira zabalik. ARTXIBOA

Ekainaren 15ean 
irekiko dituzte   
Udal igerilekuak
Bonoak kiroldegian eskura daitezke eta ikastaroetan izena 
emateko epea ekainaren 24ra arte egonen da zabalik

Plaza bete jende 41. Eskulangile Azokan
Eguraldia lagun, jendetza bildu zen ekainaren 2an egin zen 
Eskulangile Azokan. Berrogeita bi eskulangilek plazaratu 
zituzten beren produktuak; tartean ziren Okille tailerrekoen  
eskulanak eta Villabonatarren taloak. Sarek arte lan bat 
zozketatu zuen eta Unai Zabaletari egokitu zitzaion.

E.IRAOLA

Geltokia eta Uitziko tunelaren 
artean dauden ia 8 kilometroko 
bidean egin dituzte moldaketak. 
Akazia erabili dute hesiak 
egiteko, hezetasunari hobeto 
aurre eginen diolakoan. 48.000 
euroko kostua izan dute lanek. 
Geltokia eraberritzeko lanetan 
ere buru-belarri ari dira. 

Plazaolako bideko 
hesiak berritu ditu 
Udalak

Ostiralean, 18:00etan, Karra-
petik abiatuta herri baratzee-
tara bisita antolatu dute Uda-
lak, LeitzEkok eta Bertatik 
Bertarak. Jakoba Errekondo 
gonbidatu dute eta garaian 
garaiko produktuen sustape-
naz eta praktika onez hitz 
egiteko tartea egonen da.

'Herri baratzeak, 
herri ondarea' 
ibilaldia 21ean

Sanjuan bezperako 
ospakizunak prest 
dituzte

JM BARRIOLA 
Martxoaren 8an Leitzaldean 
egin zen greba feministan parte 
hartu zuten bi lagunek 600na 
euroko isuna jaso dute. 
«Mobilizazio egunari hasiera 
emateko gauerdian egin zen 
kazeroladan herria aztoratu, 
errepideko ibilgailuak oztopatu 

eta  gidarien eta beraien burua 
arriskuan jarri izana» leporatu 
diete. Ekimenean parte hartu 
zutenek adierazi zutenez, 
«ibilgailu bakar batekin ere ez 
zuen topo egin martxak, eta 
beraz, salatu dutena gezurra 
da». Diru-bilketa egin dute 
isuna ordaintzen laguntzeko.

M8 mobilizazioekin bat egin zuten bi 
kidek 600 euroko isuna jaso dute

Ekainaren 23an, 18:30ean 
umeek ingurutxoa dantzatuko 
dute eta ondoren txistor opilak 
eta freskagarriak banatuko 
dituzte. 21:30ean herri-afaria 
izanen dute, afalondoan 
dultzaineroak eta gauerdiak 
suak piztuko dituzte. Pestarekin 
segitzeko aukera izanen da.
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ALKE eta Jo ala Jo 
diruz lagundu ditu 
Kultura Sailak
Orantzaroa: Leitzako Olentzero eta Mutildantza eguna: 
Pirinoetan dantzan proiektuak gauzatzeko, 4.000 eta 5.390 
euro jasoko dituzte, hurrenez hurren

Orantzaroari buruzko antzinako irudi eta testigantzak biltzen ari dira ALKEkoak. 
TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak,  Kul-
tura departamenduaren bidez,  
Sustraiak 2019 dirulaguntzak 
banatu ditu. Tokian tokiko 
elkarteek herri kultura tradi-
zionala sustatzeko egiten du-
ten lana saritzeko 80.000 euro 
banatu dituzte Nafarroako 15 
kultur elkarteren artean. Di-
rulaguntza jaso dutenen artean, 
bi dira eskualdekoak: Altzadi 
Leitzako Kultur Elkartea eta 
Baztango Jo ala Jo Kultur Tal-
dea. 

Orantzaroa ikergai
Altzadi Leitzako Kultur Elkar-
teak jasoko dituen 4.000 euroak 
Orantzaro, Leitzako Olentzero 
proiektua finantzatzeko izanen 
dira. Elkartea gaiari buruzko 
ikerketa sakona egiten hasi 
zen duela hamar urte eta ho-
rretan dihardu. Bidean, Oran-
tzaroaren inguruko aurkikun-
tza etnografiko garrantzitsuak 
egin dituzte: genero ikuspe-
gitik, errituak, esanahiak... eta 
herritarren testigantzak ere 
jaso.  Horiek guztiak ikus-en-
tzunezko lan batean biltzen 
hasiak dira. Urte bukaera al-
dera aurkeztuko dute jendau-
rrean.

Baztango dantzetan sakonduz
Jo ala Jo Kultur taldeak, berriz, 
5.390 euroko dirulaguntza 
izanen du Mutildantza eguna: 
Piriniotan Dantzan proiektu-
rako. Baztango folklorean 
sakontzea da proiektu honen 
helburua eta 2019an Monei-
darrak dantza izanen dute 
aztergai. Apirilean eta maia-
tzean hainbat ekintza antola-
tu dituzte.

LEITZA/BAZTAN



42 ttipi-ttapa | 736 zk. | 2019-06-13

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Bigarren urtez, Elizondo Lan-
bide Eskola ikastetxeko ikasleek 
Baionako Bernat Etxepare 
ikastetxearekin trukea egin 
dute. Aurtengoan, Elizondoko 
Administrazio eta Finantze-
tako Goi Mailako zikloko lehen 
mailako ikasleak eta Baionako 
Lanbide Heziketako Adminis-
trazio eta kudeaketa Zientzia 
eta Teknologiako azken mai-
lako ikasleak izan dira prota-
gonista. Ikasle-truke hau, 
Pyrinee Proiektuaren (INTE-
RREG- POCTEFA 2014-2020) 
barnean egin da eta eskolako 
Kanpo Harremanak sailetik 
bultzatu dute. 
Lehenengo astean, apirilaren 
29tik maiatzen 3ra, ikasleek, 
Inguruko enpresa Sarea azter-
tu zuten, beraien lanbidearen 
nondik norakoak enpresetan 
ikusteko eta gaur egungo es-
kaera zein den jabetzeko.  

Bigarren astean, maiatzaren 
6tik 10era bitarte, Baionan 
egonaldia egin zuten, Bernat 
Etxepare Lizeoan, hango ikas-
leekin elkarlanean. Iparralde-
ko antolaketa instituzionala, 
Baionako Merkatal Ganbara, 
bertan azken urteetan garatu 

berri diren kooperatiben adi-
bideak, Eusko monetaren 
inguruan dagoen antolakun-
tza eta erabileraren inguru-
koak, mikrokredituen inguru-
ko egitasmoak, Seaskaren 
garapenaren azterketa mate-
matikoa, talde dinaminak…
burutzeko aukera izan zuten. 

Ortziralean, Elizondora buel-
tan etorri ziren guztiak, eta 
Baztanen programari segida 
eman zieten. Aurtengoan, 
ikasle hauen egonaldia Baz-
tanen laburra izan da, ikas-
turte bukaeran egin beharre-
ko Baxoa azterketarekin buru 
belarri zebiltzalako. Halere, 
Amaiur eta Gaztelua bisitatu, 
Baztango alkatearen eskutik, 
bertako egituraren antolake-
ta berezia eta Udalak azken 
urteetan garapen ekonomi-
koari bultzada emateko lan-
dutako lan ildo berriak eza-
gutu, Cedernak enpresen 
sustapenean eskaintzen duen 
laguntzaren eta Arras Baztan 
proiektuaren berri izan, Eski-
saroi Jatetxean elkartasun 
bazkariaz gozatu eta Baztan-
go Xuria enpresako sustatzai-
leekin elkartzeko modua izan 
zuten, dena egun berean.

Bigarren urtez 
Baionako lizeoarekin 
ikasle-trukea eginez
Elizondoko Lanbide Eskolako ikasleek Baionan egin zuten 
egonaldia eta egun batez Baztanen izan ziren Etxeparekoak

Elizondoko ikasleak Baionako Bernat Etxepare lizeoko atarian. UTZITAKO ARGAZKIA

Iruritako Salbatoreekin abiatu dira bestak
Iruritako Salbatoreetako txupinazoak hasiera eman die 
eskualdeko besta zirimolari. Joxe Mari Zelaieta Xaldubi izan 
zen lehen suziria piztu zuena. Baztango udaleko 
mantenimendu-lanen koordinatzailea da. Ondotik, Baztango 
Gaitariak eta Jo ala Jo taldeko erraldoiak dantzatu zituzten.

JUAN MARI ONDIKOL

TTIPI TTAPA 
Nafarroako Gobernuko Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiak 
kultur hedapeneko proiektuak 
egiteko laguntzak eman dizkie 
hamalau kultur elkarte eta 
entitateri. 24 proposamen 
aurkeztu dira 140.000 euroko 
guztizko diru-kopurua duen 

IDEIA 2019 deialdirako. Es-
kualdean, Idazleekin Solasean 
Elkarteak 1.096,58 euro jasoko 
ditu.

Nafarroako Ikastolen Elkar-
teak 7.750 euro edo Nafarroa-
k o  B e r t s o z a l e  E l k a r t e a , 
15.120,12 euro jasoko dituzte, 
bertzeak bertze.

Kultur hedapenerako laguntza jasoko du 
'Idazleekin Solasean' egitasmoak
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Keptin Stephen Augustine 
mi’kmaq buruzagi tradizio-
nalak Lehen herrien unibertsoa: 
Euskaldunekiko harremanak 
mintzaldia eskainiko du Ba-
lleko Etxeko batzar gelan ekai-
n a r e n  1 8 a n ,  a s t e a r t e a n 
19:30ean. Jauzarrea elkarteak 
antolatu du mintzaldia, Baz-
tango Udalaren laguntzarekin 
eta ingelesetik euskarara aldi 
bereko itzulpena izanen dute.

Buruzagi ezaguna
Keptin Stephen Augustine 
xamana da eta, honetaz gai-
nera, Kanada eta Ipar Ameri-
ketako Estatu Batuetako Mi´k-
maq Kontseilu Nagusiko Oi-
nordetzako Buruzagi Tradi-
zionala, CBU Cape Bretoneko 
Unibertsitateko errektoreor-
dea, Unama´ki College, CBU 
ko ikerketa Indigenen Zentro-
ko zuzendaria UNESCOn 
(Hezkuntza, Zientzia eta Kul-
turarako Nazio Batuen Era-
kundea), ONUn (Nazio Batuen 
Erakundea) eta Kanadako 
Lehen Nazioen Gorte Gorenean 
ordezkaria, Egiaren eta Adis-
kidetzearen Batzordeko par-

taidea, Kanadako Artxibo 
Nazionaletako aholkularia eta 
hamazazpi urtetan barrena 
Kanadako Museo Nazionalean 
Amerindiar Bildumen kon-
tserbatzailea. 2011z geroztik, 
euskal jakintza aztertu eta 
zabaltzeko bidea egin nahi 
duen Jaurezarrea elkarteak 
mundu mailan duen ikertzai-
leen sareko partaidea ere bada.

Mi’kmaq herrien 
buruzagia mintzo 
Balleko Etxean  
Lehen herrien unibertsoa eta euskaldunekiko harremanak 
azalduko ditu ekainaren 18an, 19:30ean Balleko Etxean

Keptin Stephen Augustine buruzagia.

TTIPI-TTAPA ELIZONDO
Elizondoko Francisco Joaquin 
Iriarte Zahar Etxean hilabete 
kulturala ospatzen ari da. 
Maiatzaren 31n, Fabre Fun-
dazioak eskainitako hitzaldia-
rekin abiatu zen, ekainaren 
2an Elizondoko abesbatzak 
kontzertua eskaini zuen ka-
peran eta 3an Baztango dan-
tzariek emanaldia patioan.

Aitzinetik iragarritako eki-
taldiekin batera, sorpresa ere 
izan zuten ekainaren 2an: 
Iruñeko Hoberena abesbatzak 
emanaldia eskaini zuen. Izan 
ere, Elizondoko zahar etxean 
bizi den Maruja Ciriza abes-
batzako kide izan da betidanik 
eta bere lagunek sorpresa 
hunkigarria eta detaile pare-
gabea eman nahi izan zioten.

Aste honetan, ekainaren 11n, 
Baztango Musika Eskolakoek 
kontzertua eskaintzekoa zuten 
patioan.

Ekainaren 13an, ortzegunean 
10:30ean, Baztan Ikastolako 
gaztetxoek emanaldia eskai-
niko dute patioan.

Ekainaren 19an, asteazke-
nean 17:15ean, Rebeca dantza 
akademiako ikasleek eskaini-
ko dute emanaldia patioan.

Ekainaren 20an, ortzegunean 
12:00etan, Elizondotik barna 
irteera eginen dute erizainde-
gikoekin eta eguerdian, ape-
ritiboa eskainiko dute patioan.

Kanpaldia eta Familien Eguna
Hilabete Kulturala borobiltze-
ko, belaunaldien arteko kan-
paldia eginen dute ekainaren 
26tik 28ra, adineko eta gazte-
txoendako ekintzekin eta ekai-
naren 29an, Familien Eguna 
ospatuko dute, egoiliar, fami-
lia, langile eta boluntarioen 
besta. 10:30ean meza izanen 
dute eta 11:30ean aperitiboa 
patioan.

Hilabete kulturala ospatzen ari dira 
Elizondoko Zahar Etxean

Hoberena abesbatzakoek sorpresa eman zioten Maruja Cirizari. UTZITAKOA

KEPTIN STHEPHEN 
AUGUSTINE 
BURUZAGIA IZANEN 
DA HIZLARI
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BAZTAN

Arghar Farhadi zinegilea Lekarozen
Asghar Farhadik, Todos lo saben eta Una separación filmeen 
zuzendari eta bi Oscar sariren irabazlea den irandarrak, 
zine-tailerra eskaini du Lekarozko kanpusean. Estudios 
Melitón taldearen eskutik, maiatzaren 30etik ekainaren 8ra 
Baztanen izan da eta 40 ikasle izan ditu.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Amaia Cordoba piano-jole 
erratzuarrak, Ion Irazoki txis-
tulari beratarrak eta Nafarroa-
ko Orkestra Sinfonikoan kon-
tzertinoa den Yorrick Troman 
bibolin-jotzaileak ganbara 
kontzertua eskainiko dute 
ekainaren 15ean, larunbatean 
20:00etan Elizondoko Arizku-
nenea Kultur Etxean. 

Gehien bat euskal erreper-
torioa eskainiko dute, baina 
emanaldia hasteko, Wolfang 
Amadeus Mozarten La flauta 
mágica, K.620. Obertura, eta 
Sinfonía nº35 en re mayor, 
K.385, “Haffner” joko dute; 

ondotik, Minemartin’s march 
(Eduardo Moreno), Fantasía 
sobre Rigodones e Julián eta 
Romano (Iñaki Urkizu), Hego 
Arabako dantzak (Juan Manuel 
Sáez) eta Maite, Jota con va-
riaciones (Juan Carlos Gomez) 
joko dituzte.

Larunbat arrats goxo bat 
pasatzeko aukera izanen da.

Ganbera kontzertua 
larunbatean emanen 
dute Arizkunenean
Amaia Cordoba Erratzuko pianojolearen, Ion Irazoki Berako 
txistulariaren eta Yorric Troman bibolin-jolearen eskutik

Elizondoko Lanbide Eskolak saria
Elizondoko Lanbide Eskolako Turismo Ostatuen Kudeaketa 
zikloko Goi Graduko eta Ostatuetako eta Garbitegiko 
Laguntzaile zikloko Lanbide Heziketa Bereziko ikasleek 
landutako Ekitaldidun egonaldia: Harrikulunka hotela 
proiektuak saria jaso du Metodologia Aktiboen Jardunaldian. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Yorrixk Troman, Amaia Cordoba eta Ion Irazoki musikariak. UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Bertan Baztan elkarteak Poltsa 
Ibiltaria ekimenaren aurkez-
pena egin zuen ekainaren 16an 
Arizkunenean. Bertan Baztan  
elkarteak sustatu du ekimena, 
Europar Batasunaren FEADER/
LGENF funtsen eta Nafarroa-
ko Gobernuaren finantzazioa-

ri esker. Proiektu honek 2014-
2020 Landa Garapenaren 
programatik, aipatutako diru 
iturri horietatik dirulaguntza 
jaso du.

Bertan elkarteak, baztandar 
guziekin batera, jasangarrita-
sunaren bidean, plastikozko 
poltsak ez erabiltzeko modua 

da Poltsa Ibiltaria. «Bertze 
behin, gure ingurua errespetuz 
zaintzeko konpromisoa era-
kutsiz, ekimen berri honen 
arrakasta zihurtzat jotzen 
dugu», aipatu zuten aurkezpen 
ekitaldian Bertan elkarteko 
kideek. 

Ekainean, dendetan beraien 
poltsa edo Poltsa Ibiltaria era-
biltzen duten bezeroak, ingu-
rumena zaintzeaz gain, 20 
euroko bale baten zozketan 
parte hartzen ari dira astero.

'Poltsa Ibiltaria' kanpaina abiatu du 
Bertan Baztan elkarteak

Poltsa Ibiltaria sustatuko dute.

EUSKAL 
ERREPERTORIOA 
ESKAINIKO DUTE 
20:00ETAN HASITA
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TTIPI-TTAPA
Bestaberri egunaren inguruan 
besta egitarau zabala presta-
tu dute aurten ere Almandozen. 
Egun handian, mezaz gain, 
pilota partidak eta patata tor-
tilla lehiaketa izanen dituzte 
eta larunbatean, mus txapel-
ketako finalak, zikiro-jatea, 
mariatxiak eta gazte afaria. 
Hondar egunean, herri-kirolak 
eta zozketak izanen dituzte, 
bestak borobiltzeko.

ASTEAZKENA, EKAINAK 19 
BEZPERA
20:00etan txupinazoa. 20:30ean 
kalejira Amaia, Alazne eta bu-
ruhandiek alaitua. 21:00etan 
Baztan Zopak, Joxe Angelek 
alaituak.

ORTZEGUNA, EKAINAK 20 
BESTABERRI EGUNA
08:00etan Aurora parrokiko 
abesbatzarekin eta Bixente 
akordeoilariarekin. 12:00etan 
Meza Nagusia eta prozesioa. 
13:00etan luntxa herriko fron-
toian.  17:00etan pilota parti-
dak herriko gazteen artean. 
20:30ean patata tortilla lehia-
keta. 21:00etan afaria. 00:00etan 
DJ Ttintto.

ORTZIRALEA, EKAINAK 21 
HAURREN EGUNA
10:30ean haurrentzan ginka-
na. 12:00etan Berto magoa. 
16:00etan hasita, haurrenda-
ko puzgarriak arratsalde osoan. 
17:30ean mus txapelketa. 
18:00etan haurrendakoo txo-
kolate beroa. 21:30ean herri- 
afaria.  00:30ean dantzaldia 
O h a r k a b e  t a l d e a r e k i n . 
06:00etan xingar jatea gau-
-txorientzat.

LARUNBATA, EKAINAK 22
11:00etan mus txapelketako 
finalerdiak eta finala. 13:00etan 
mus txapelketako sarien ba-
naketa. 14:00etan zikiro-jatea. 
1:30ean Los Tajudos del Nor-
te mariatxiak. 20:00etan dan-
t z a l d i a  A g e r r a l d e r e k i n . 
21:00etan herriko gazteen afa-
ria. 00:00etan dantzaldia Age-
rralderekin. 06:00etan gosaria 
gautxorientzat.

IGANDEA, EKAINAK 23
12:00etan meza nagusia. 
17:00etan herri-kirolak. 
20:00etan sarien zozketa. 
21:00etan herri-kiroletako 
partaideen afaria. 22:00etan 
Gaixoa ni.

Almandozko bestak 
ekainaren 19tik 23ra 
ospatuko dituzte
Pilota partidak eta patata tortilla lehiaketa izanen dira 
Bestaberri egun handian

NEREA MORTALENA ARRAIOZ
Maiatzako azken igandean 
Arraiozen erregina eta saratsak 
ospatzen da. Besta honek ze-
rikusi haundia dauka hilabe-
te honekin.  Protagonistak 
neskak dira: erreginak, eta 
hauekin batera, abeslari nes-
ka talde bat joaten da; saratsak. 
Maiatzeko azken igandean 
ospatu zuten.

Arraiozko historian errepa-
ratzen badugu, erreginak zor-
tzi eta bederatzi urteko neskak 
ziren eta normalki, Arraiozko 
bi auzoetatik, neska bat hau-
tatzen zen, bata goitiko auzo-
koa Urrutiakoa eta bertzea 
behekoa, Mardeakoa. Saratsak 
berriz, hamabi edo hamalau 
urtekoak ziren. Emakumearen 
emankortasun besta honeta-
rako, herriko neskak biltzen 
ziren, meza edo arrosarioaren 
ondotik eta erreginak janzten 
zituzten. Erreginak zuriz janz-
ten ziren, eta buruan apain-
garri moduan, neskak mendian 
hartutako saratsen adarrekin 

egindako koroa eta lorez apain-
duta paratzen ziren. Erreginek 
poltsa zuri batzuk eramaten 
zituzten dirua biltzeko eta 
poltsa hauek gerriko moduko 
kolorezko zinta zabal baten 
azpian gordetzen zituzten. 
Saratsak, berriz, normalki, 
etxean zeukaten arroparik 
onenarekin janzten ziren eta 
bertze neskatikoetatik bereiz-
teko, sorbaldan kolorezko 
zintak paratzen zituzten.

Gaur egun saratsek baserri-
tar jantzia erabiltzen dute eta 
horrekin batera blusa edo niki 
zuria; eta tradizioak dioen 
bezala zinta urdina ere para-
tzen dute. Erreginek, berriz, 
soineko eta blusa zuria, zinta 
urdina eta lorez egindako ko-
roa paratzen dute buruan.

Eider Urrutia eta Ane Itu-
rralde izan dira erreginak, eta 
saratsak, Naroa eta Olaia Ga-
mio, Izaro Laurnagarai, Aisha 
Zubieta, Aiora Arraztoa, Uxue 
Viela, Olatz Bergara, Nahia 
Lazkano eta Alaitz Urrutia. 

Erreginak eta saratsak ospatu dituzte 
Arraiozen maiatzeko azken igandean

Erregiñak eta saratsak, Arraiozen. NEREA MORTALENA

Bortz herritako soinulariak, 1974ko bestetan. UTZITAKO ARGAZKIA.

NEREA MORTALENA
Lau arraioztarrek partu hartu 
zuten maiatzaren 25eko Iru-
ritako II. Mendi Dualoian. 
Laisterka Aritz Alunda eta 
Iñaki Mihura aritu ziren eta 

bizikletan aldiz, Oskitz Karri-
kaburu eta Abi Bengoetxea. 
Iñaki Mihurak eta Abi Ben-
goetxeak lasterketako hiruga-
rrenak izatea lortu zuten mu-
tiletan, bikote moduan. 

Lau arraioztarrek parte hartu zuten 
Iruritako Mendi Duatloian

BAZTAN
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KULTURA

Dirulaguntzak 
herritik kanpoko 
ikasleak dituzten 
ikastetxeei

TTIPI-TTAPA
Jarduneko Nafarroako Gober-
nuak maiatzaren 29ko bilku-
ran akordio bat onetsi zuen, 
zeinaren bidez, eskola kon-
tzentrazioak mantentzeko 
tokiko 36 entitateri 964.425 
euroko dirulaguntzak emanen 
zaizkien. Ikastetxe horiek bes-
te herrietako, Haur eta Lehen 
Hezkuntza, Hezkuntza Bere-
zia eta DBH 1. eta 2. mailako 
3.068 ikasle jasotzen dituzte 
guztira. Tartean daude Elizon-
do, Doneztebe, Goizueta, eta 
Leitzako eskolak. Herritik kan-
poko 184 ikasle hartzen dituz-
te lau eskola horietan.

Nahiz eta toki-administra-
zioei dagokien ikasle horiek 
eskolatzeko erabiltzen diren 
eraikinak mantentzea, Hez-
kuntza Departamentuak uste 
du horrek dakartzan manten-
tze-kostuak itzuli egin behar 
zaizkiela udal horiei, baldin 
eta beste udalerri batzuetako 
ikasleak jasotzen badituzte 
beren eskoletan eta ikasleak 
Nafarroako Gobernuaren xe-
dapen edo erabaki bidez es-
kolatu badira eskola horietan, 
eskola-mapari jarraikiz.

Honela, Baztango Udalak 
11.499 euroko laguntza jasoko 
du, Elizondoko eskolak hartzen 
dituen Elizondotik kanpoko 
37 ikasleengatik; Doneztebe-
ko Uudalak 39.293 euro jaso-
ko ditu Doneztebetik kanpo-
ko 125 ikasleengatik, Goizue-
tako Udalak 4.715 euro esku-
ratuko ditu Aranoko 15 ikas-
leengatik eta Leitzako Udalak 
2.200 euro, Leitzatik kanpoko 
7 ikasleengatik.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Kul-
tura, Kirol eta Gazteria Depar-
tamentuak antolatutako Kul-
tur 2019 programaren hogei-
ta laugarren edizioaren baitan, 
ekainaren 21etik irailaren 7ra 
musika, dantza eta arteko 36 
emanaldi prestatu dituzte. 
Ortzegun, ortzirale eta larun-
bat guztietan eginen dira Na-
farroako 35 udalerri eta pasaia- 
edo ondare-mailako toki in-
teresgarritan. Eskualdean, 
Lesaka, Bera, Zugarramurdi, 
Elizondo, Donamaria eta Ber-
tiz ukituko ditu.

Eskualdeko programazioa
Ekainaren 21ean, ortziralean, 
20:30ean, Lesakako plazan 
joko du Balerdi Balerdi musi-
ka taldeak. Galtzen ikasteko 
metodoa Balerdi Balerdi tal-
dearen azken diskoaren izen-
burua da. Nafarroako talde 
beteranoak hamalau abesti 
aurkeztu ditu disko horretan 
eta, heriotza, ametsak, frus-
trazioak edo antzeko gaiak 
landu ditu ironiaz. 

Taldeak hainbat estilo era-
biltzen ditu, hala nola, pop-
-rocka, rock’n’roll klasikoa, 

pop indartsu eta lasaia eta 
folk-rocka.

Ekainaren 27an, ortzegu-
nean 20:30ean, Izaki Gardenak 
taldeak kontzertua eskainiko 
du Berako Herriko Etxeko Pla-
zan.

Izaki Gardenak 2012an sor-
tu zen Jon Basagurenek kon-
posatutako abesti batzuei 
forma emateko. Urte bereko 
irailean abesti horietako bost 
grabatu zituzten Iñaki Llare-
naren estudioan. Grabazio 
haiek Oihuka/Elkarrek argi-
taratutako Itsasargiak izeneko 
EPan azaldu ziren. 2013ko 
udan, Donostiako Elkar estu-
dioan sartu ziren Amaieratik 
hasi taldearen lehen diskoa 
grabatzeko Víctor Sánchezekin. 
Taldea Euskal Herrian gehia-
go ezagutzeko balio izan zuen 
diskak.  2015eko udazkenean 
Aurri gara kaleratu zuten, au-
rrekoa bezala Elkarren graba-

tutakoa Víctor Sánchezekin. 
Lan horrek kritika onak jaso 
zituen eta amerikar/folk esti-
loko estatuko disko onena 
aukeratu zuen Mondo Sonoro 
aldizkariak. Bira luze baten 
ondotik, 2017ko martxoan 
atseden hartzea erabaki zuten. 
2019an, Dena osko kaleratu 
dute eta agertokietara itzuli 
dira.

Uztailaren 11n, ortzegunean, 
18:00etan, Hutsun txalaparta 
taldeak emanaldia eskainiko 
du 18:00etan Zugarramurdiko 
lezean.

Abuztuaren 1ean, ortzegu-
nean, 20:30ean, La Dinamo 
musika taldeak emanaldia 
eskainiko du Elizondoko Fo-
ruen Plazan. La Dinamo funk 
dinamikoa da, musika bizi-
kletaren gainean. 

Abuztuaren 22an, ortzegu-
nean 20:00etan, Javier López 
Jaso-Marcelo Escrich laukoteak 
Aporía emanaldia eskainiko 
du Domanariako Jauregian. 

Argazki erakusketa Bertizen 
Era berean, Kameren aurrean 
dantzari; Dantza filmeko ar-
gazki sorta bat erakusketa 
zabalduko du Xabier Artola 
Zubillaga donostiarrak Ber-
tizko jauregian uztailaren 4tik 
abuztuaren 25era. Egunero 
zabalik izanen da, 10:30etik 
13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara. Erakusketa doakoa 
da, baina ordaindu egin behar 
da lorategi historikora sartze-
ko. Telmo Esnalek zuzendu-
tako Dantza filmaren filmatze 
saioetako argazkiekin osatu 
du erakusketa hau.

Balerdi Balerdi taldeak ekainaren 21ean joko du Lesakan eta Izaki Gardenak taldeak hilaren 27an Beran. UTZITAKO ARGAZKIAK

'DANTZA' FILMAKO 
ARGAZKIEKIN 
ERAKUSKETA 
BERTIZEN

Ekitaldiz gainezka 
dator aurten ere 
'Kultur' egitaraua
Hilaren 21ean Lesakako plazan joko du Balerdi Balerdi taldeak 
eta 27an Berako Herriko Etxeko Plazan Izaki Gardenak taldeak

Goizuetako ikasleak.
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Navarra Film Commission 
elkartearen X. urteurrenaren 
harira, Zugarramurdiko lezean 
Gaurik laburrena ospakizuna 
antolatu dute. Ekainaren 22an, 
larunbatean, 20:00etan zehaz-
tu dute hitzordua. Bertaratzen 
diren ikusleek zinema, musi-

ka eta astronomia uztartzen 
dituen ibilaldi sinfonikoaz 
gozatzeko aukera izanen dute. 
Star Wars Suite taldearen doi-
nuak eta Javier Armentiaren 
testuak izanen dituzte entzun-
gai. Informazio gehiagorako 
edo sarrerak eskuratzeko www.
turismozugarramurdi.com.

Gaurik laburrena 
ospatuko dute 
hilaren 22an lezean
Zinema, musika eta astronomia uztartzen dituen ibilaldi 
sinfonikoa izanen dute 20:00etan hasita 

Elizako gurutzea San Migeli ongi etorria egiten, elizako atean. UTZITAKOA

MARIFA ETA KORO 
Euskaldunen artean fede haun-
diena sortzen duten bi saindu 
ditugu San Isidro eta San Mi-
gel. Lehenbizikoa nekazarien 
laguntzailea baita, eta biga-
rrena, Aralarko saindutegitik 
atera eta urtero herrietako 
lurrak bedeinkatzen ibiltzen 
dena. Bien bestak ospatu di-

tugu berriki. San Isidro egu-
nean Alkerdiko kaperan elkar-
tu ziren Urdazubi eta Zuga-
rramurdikoak, eta gero Azke-
tan egin zuten bazkaria. San 
Migelen bisita berriz, ekaina-
ren 1ean izan genuen. Gaur 
egun ez da Bixkarreko kasko-
rat prozesiorik egiten baina 
bedeinkazioak zabaltzen ditu.

Isidro eta Migel santuen bestak ospatu 
dituzte berriki

MARIFA ETA KORO
Azkeneko hilabete hauetan 
franko usaiako egiten ari zai-
gu Atxuria inguruan parapen-
teak ikustea, eta hemendik 
aitzina oraindik maizago iku-
siko ditugu segur aski. Izan 
ere, Irungo Centro de vuelo 
Bidasoak antolatzen dituen 

parapente ikastaroko praktikak 
mendi honetan eginen dituz-
tela jakinarazi dute. 

Horretaz gain, edozeinek 
izanen du parapentean ibil-
tzeko aukera. Interesatuek 
Graxiana aterpetxera jo eta 
bertan eman beharko dute 
izena.

Parapentean ibiltzeko aukera izanen da 
herrian

Magia eta musika maiatz hondarrean
Maiatzaren 25ean, hondarreko larunbatean, magia eta musika 
uztartzen dituen ikusgarria eskaini zuten museoko auditorioan. 
Harremana jubiloteka elkarteak antolatutako ekitaldi horretan, 
ikusleek, emanaldi ederraz gozatzearekin batera, dantzarako 
tartea ere izan zuten. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazteak prekaritatearen kontra 
ortziralean Dantxarineko bentetan

Euskal Herrian Bizi dinamikaren baitan martxa prekarioa 
antolatu dute Baztan-Bidasoa eta Xaretako gazteek 
ekainaren 14an Dantxarineara. Ernaik eta Aitzinak 
elkarlanean antolaturiko ekimena izanen da. Ortziralean 
17:00etan kotxe-karabana eginen dute Ainhoatik 
abiatuta eta 18:00etan, berriz, kalejira aldarrikatzailea 
eginen dute Dantxarineako bentetan barrena. Martxaren 
helburua bentetan gazteek pairatzen dituzten lan 
baldintza kaxkarrak salatzea izanen da.
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SARASENPERE

PIERRE BASTRES
Senpereko jendetza handitzen 
ari den heinean (% 13,7 igo da  
bizilagun kopurua, 2010 eta 
2015 urteen artean), behar eta 
nekezi berri zonbait ere ager-
tzen zaizkigu eta halaber auzo 
herrietan. Izan ere, gizartea 
geroz eta handizkiago aldatzen 
ari da, familia harremanak 
barne. Egoera honi egokitze-
ko nahian, abar berezi bat 
ireki du Herriko Etxeko Gazte 
eta Haurren Zerbitzuak: “Elea”. 
Leire Larrasa arduradunak 
lehenik zehaztu duenez, «gu-
raso eta haurren arteko harre-
manen erraztea da helburua. 

Batzuetan, elgar-aditze ezin 
bat gerta daiteke familia ba-
tean, eta nola atera jakin gabe 
dabiltza gurasoak. Hortan 
direnak laguntzen ahal ditugu. 
Astean behin bulegoa irekitzen 
dugu Oiartzun etxean. Fami-
liak errezebitzen dituzte giza-
-harremaneko bi langilek, izan 
dadin gurasoak aditzeko, ha-
rremanak garatzeko haurra 
eta gurasoen artean, aktibita-
teak eginez, edo bakarrik ba-
kartasuna hausteko». Leirek 
garbiki azpimarratu du: «Edo-
zein familia edo gurasori ger-
tatzen ahal zaio: nekezian 
denari edo ez, diru gutti edo 

ainitzekoari. Norberak beha-
rrezko laguntza aurkitzen 
ahalko du hemen». Lan hau 
elkarlan batetik sortu da, ad-
miniztrazioarekin hain zuzen. 
Larrasaren erranetan, «lau 
urtetarik behin hitzarmena 
izenpetzen dugu CAFekin 
(Familiendako Laguntzen Ku-
txa). Bertako familien beharrak 
behar ditugu neurtu beti eta 
behar berriak bazirela ohartu 
gara. Orduan CAFek erran digu 
bertze lekuetan Elea  bezalako 
egiturak sortua zituztela, eta 
emaitza onekin».

«Maiatzean hasi gara –dio 
Larrasak–, eta aste batetik 
bertzerat 4-6 familia etorri 
zaizkigu. Behar handiak ba-
direla agerian uzten du horrek». 
Ezinbertzez, auzo herrietan 
ere behar berak izaki, holako 
muntadurak hedatu nahi li-
tuzkete, Sararat eta Ainhoarat 
hain zuzen: «Hurbiltasuna 
ezinbertzekoa da jendeak la-
guntzeko ahal bezain ongi: eta 
horretarako, haienganat gan 
behar dugu!».

Guraso eta haurren 
arteko harremanak 
errazteko gunea
Herriaren beharrak bete nahi dituzte Herriko Etxeko Gazte eta 
Haurren Zerbitzuak ireki duen Elea gunean

Leire Larrasa arduraduna, Laura Porcu giza-harremaneko langilea eta Martine Arhancet giza harremanen hautetsia.  

Azokak, 
kontzertuak, 
ospakizunak eta 
gehiago Saran

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz ongi hornitua doa 
ereiaroa eta hemendik aitzi-
nerako asteak ere halaxe izanen 
dira. Ortzegunero ekoizleen 
merkatua egiten segituko dute 
frontoian, 08:00etatik 13:00eta-
ra. Ortzirale honetan, berriz, 
ereiaroak 14, Lanetik egina 
elkarteko ikasleek musika kon-
tzertua eskainiko dute Lur 
Berri gelan, 19:00etan. 

Larunbatean, alde batetik, 
Beti Gazte elkarteak uda aitzi-
neko bazkaria antolatu du, 
12:30ean Pleka trinketean, eta 
erretretatu guztiei egin diete 
joateko gomita. Bertzetik, egun 
berean, Artilearen Eguna os-
patuko dute. 09:00etatik aitzi-
nera frontoian azoka eta tai-
lerrak izanen dira. Asteburua 
borobiltzeko, Har Hitza Elkar-
teak antolatuta, Sara Oinez 
mendi ibilaldia eginen dute 
igandean, 25 kilometroko itzu-
lia. Izena 06:30etik aitzinera 
eman beharko da kiroldegian 
eta mendizaleak 07:00etatik 
08:00etara abiatuko dira. 

Heldu den astean gehiago
Ereiaroaren 20an, Erlauntza 
abesbatzak kantaldia eskaini-
ko du elizan, 21:00etan hasita 
eta biharamunean, hilak 21, 
eskola publikoaren besta egi-
nen dute. 18:00etatik aitzine-
ra ikasleek ikusgarria eskaini-
ko dute kiroldegian eta jatekoa 
eta edatekoa ere izanen da. 
Eskubaloia maite dutenek, 
berriz, larunbatean, hilak 22, 
dute hitzordua, Urtxintxak 
elkarteak norgehiagoka anto-
l a t u  b a i t u  k i r o l d e g i a n 
09:00etan. Jatekoa eta edate-
koa ere eskainiko dute. 

Ereiaroaren 26an Mendi Xola 
abesbatza elizan ariko da kan-
tari, 21:00etan, eta hilabeteko 
azken larunbatean, ereiaroak 
29, St Joseph ikastetxoek bes-
ta izanen dute. 
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Usopopen 'pausa'
Eguraldi txarrari aitzin eginez, maiatz hondarrean Lizarietan 
ospatu zuten 10. Usopop festibala. Gisa honetara, Usopopek 
«pausa bat» hartuko duela erran dute antolatzaileek, «hamar 
urte luze baitira pasioz, gogoetaz eta insomnioz beteriko 
boluntarioen bizian». Halere, «Usopop ez da desagertuko».

USOPOP

60 bat lagun etorri ziren bisitan. MAITE

GANEX
Duela bi urte saratarrak izan 
ziren Longeville sur Merren 
izan zirenak eta 2018an gauza 
bera egin zuten Oberherghei-
mera joanez. Aurten, maiatza-
ren 30etik ereiaroaren 2ra 
saratarrak izan ziren bi herrie-
takoak errezibitu zituztenak.

60 bat lagun etorri ziren bi-
sitan. Maiatzaren 30ean aile-
gatu ziren eta bi egunez herri-
ko eta inguruko hainbat txoko 
bisitatu zituzten. Maiatzaren 
31n, ortziralean, herriko plaza 
eta Suhalmendiko txerri parkea 
bisitatu zituzten. Lur Berrin 
bazkaldu ondotik, arratsaldean 

Larun gainera joan ziren eta 
ondotik, Zazpiak Bat dantza 
taldearen ikusgarriaz gozatze-
ko aukera izan zuten. Eguna 
borobiltzeko taloak ere jan 
zituzten eta Saiberri taldearen 
emanaldia ikusi zuten. 

Larunbat goizean Ainhoan 
eta Ezpeletan izan ziren eta 
eguerdian Lur Berrira bildu 
ziren bazkaltzeko. Arratsaldean 
leizeak bisitatu eta pilota par-
tidak ikusi zituzten, eta gauez, 
Lur Berrin elkartu ziren afal-
tzeko, Sarako kantariek alai-
tuta. Aipatzekoa da, guztira 30 
bat herritar ibili direla egonal-
dia honetan laguntzen.

Hirugarren urtez Longeville sur Mer eta 
Oberhergheimekoekin trukea

Ekainaren 28tik 30era  
Irisarrin ospatuko den 
Euskal Herria Zuzenean 
(EHZ) festibala antolatzen 
aritu da Leire Fagoaga. 
Maite du antolakuntzaren 
gibelean dagoen «auzo-
lana eta besta eredua». 
Biak uztartzeko proposa-
mena luzatu die herrita-
rrei: «bat egin gure proiek-
tuarekin eta izan bolun-
tario!»
Zer da EHZ? 
Izaera bikoitzeko elkartea 
da. Ipar Euskal Herriko 
tresna da, gazte mugimen-
dua indartzeko dinanika 
bat, besta eta engaiamen-
dua elkartzen dituena. 
Horrez gain, norbanakoak 
nahiz kolektiboak elkartu 
eta gogoeta propioak era-
mateko gaitasuna dauka.
Noiztik ospatzen da? 
1996an ospatu zen lehen 
aldiz Arrosan (Baxe Na-
farroa). Euskal Herriko 
festibal zaharrenetakoa 
da. Idauze-Mendi (Zube-
roa), Heleta (BN) eta Le-
korneko (Lapurdi) zole-
tatik igaro ondoren, 2017-
2018 artean, proiektua 
birdefinitzeko barne-go-
goetan murgildu ginen. 
Urte horretan, EHZ No-
mada ospatu genuen, 
festibala hiru egunez hiru 
herritara zabalduz. Aurten 
festibala hats berriz itzu-
li da, gazte belaunaldi 
berrien eskutik, eta Irisa-
rri izanen du berrabiatze.
Noiztik ari zara antolakun-
tzan? 
Bada urte zonbait ari nai-
zela... Hastapenetik Fes-
tibalean den auzolana, 
eta herrialde ezberdine-
tako gazteen ezagutzaren 
egiteak ninduen harrapa-

tu. Festibala identifikatzen 
nauen eredua izan da. 
Aurten ardura gehiago 
hartu ditut 15 laguneko 
talde motorrean ari naiz.
Noiz hasi ohi zarete lanean? 
Aurtengoa berezia izan 
da, proiektua berrikusi 
dugu. Usaian, iraileko 
biltzarretik landa...
Nola banatzen duzue lana? 
Lana komisioka banatzen 
dugu (urtean zehar 10 
lagun biltzen dira bakoi-
tzean), ardura ezberdinak 
hartuz. Aurten, erratera-
ko, nire ardura diruarena 
da, baita administrazioa-
rena ere. Eta nola ez, fes-
tibalaren denboran, ehun-
ka laguntzaile dira posible 
egiten dutenak. EHZ Fes-
tibala auzolanez antolatu 
den festibala dugu, eta 
horretarako baitezpada-
koa da. Aurten 500 behar 
ditugu.
Feminismoa, besta-eredua, 
burujabetza... dira aurtengo 
ildoak. Nola jorratuko dira? 
Horien bueltan antolatu-
ko ditugu hainbat tailer, 
hitzaldi eta mahai-inguru. 
Jendeari eskatuko diogu 
ildo bat hauta dezan, eta 
ildo horretan sakontzeko
aukera izanen du. 

«Festibala hastapenetik 
identifikatzen nauen 
eredua izan da»
LEIRE FAGOAGA EHZ EGITASMOKO BOLUNTARIOA

SARA
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KIROLAK

TTIPI-TTAPA IRURITA
206 kirolarik parte hartu zuten 
maiatzaren 25ean Iruritako 
Mendi Duatloiaren bigarren 
edizioan. Aurten ere eguraldi 
kaskarrari aurre egin behar 
izan zioten, baina ez iaz be-
zainbertze. 10,5 kilometro 
lasterka (450 metroko desni-
belarekin) eta mendi bizikle-
tan 20 kilometro (850 metro-
ko desnibelarekin) egin zituz-
ten. Sailkapenei dagokienez, 
ibilbide osoa bakarka egin 

zuten lagunen artean, Ander 
Lazkano andoaindarra nagu-
situ zen (2.01.46), Asier Ape-
zetxea aranztarraren (2.02.10) 
eta Villabonako Xabier Asti-
garragaren aitzinetik. Emaku-
me bakarrak egin zuen ibilbi-
de osoa, Dimako Arantza 
Artetxe bizkaitarrak (3.08.47).

Ibilbidea binaka eta txanda-
ka egin zutenen artean, berriz, 
gizonezkoetan, Narbarteko 
Joseba Elizagoien eta Jokin 
Arretxea izan ziren bizkorrenak 

(1.58.15). Bigarren postua An-
der De Luis eta Imanol Troyak 
eskuratu zuten, 36 segundora 
(1.58.51) izan zen eta hiruga-
rren postua Iñaki Mihura 
arraioztarrak (bizkorrena izan 
zen lasterka egin beharreko 
zatian) eta Xabier Bengoetxeak 
(2.01.32).

Emakumezkoetan, berriz, 
iaz bezala Elizondoko Itziar 
Etxeberria eta Lekarozko Jo-
sune Berho izan ziren garaile 
(2.41.35); Zubietako Mikele 

Etxekolonea eta Berroetako 
Sarai Maritorena bigarren 
(3.17.10).

Bikote mistoei dagokienez, 
iaz bigarren izan ziren Garazi 
Artola eta Aritz Pagola usur-
bildarrak nagusitu ziren 
(2.12.47), bigarren Maider 
Irazoki doneztebarra eta Xabier 
Arrillaga elizondarra (2.25.40) 
izan ziren eta hirugarren 
Ainhoa Retegi beratarra eta 
Imanol Retegi igantziarra 
(2.29.00).

Lasterka bizkorrena izan 
ziren Iñaki Mihura eta Garazi 
Artolak ere sariak jaso zituzten, 
baita bizikletan bizkorrenak 
izan ziren Gaizka Otxandore-
nak eta Josune Berhok ere. 
Antolatzaileek oroigarria eman 
zioten Gartzaingo herriari ere, 
antolaketan eskainitako la-
guntzagatik.

Iruritako II. Mendi Duatloiko podiumak: mutilak binaka, binaka mistoa, mutilak bakarka eta neskak binaka. UTZITAKO ARGAZKIAK

206 kirolarik akitu dute 
Iruritako II. Mendi Duatloia
Bakarka Ander Lazkano nagusitu zen eta binaka, gizonezkoetan Narbarteko Joseba Elizagoien 
eta Jokin Arretxea eta emakumezkoetan Elizondoko Itziar Etxeberria eta Lekarozko Josune Berho

TTIPI-TTAPA URDAZUBI
Normalki Urdazubiko Salba-
tore besten aitzineko igandean 
egiten zen Urdazubiko Kon-
trabandisten Lasterketak al-
daketak izanen ditu aurten. 
Hasteko data aldatuko dute 
eta urriaren 20an eginen dute, 
igandean10:00etan abiatuta. 
Ez da aldaketa bakarra izanen: 
16 kilometro eskas izatetik, 

maratoi erdia izatera pasako 
da. 21,47 kilometro luze eta 
1.200 metroko desnibela duen 
ibilbidea prestatu dute Urda-
zubiko Gazteriak eta Urdazu-
biko Udalak.

Bezperan gaueko lanak
Hain ibilbide luzea egin nahi 
ez dutenek eta gauez lasterka 
ibiltzea nahiago dutenek ere 

izanen dute aukera. Bezperan, 
urriaren 19an, Gaueko lanak 
izeneko lasterketa antolatu 
dute. Larunbatean 19:45ean 
abiatuta, 9 kilometro eta erdi 
luze eta 500 metroko desni-
bela duen ibilbidea osatu 
beharko dute korrikalariek.

Izena emateko aukera laister 
irekiko dutela jakinarazi dute, 
https://play.sport-madness.
com webgunean. Informazio 
gehiago ere eska daiteke, aran-
txa@sport-madness.es helbi-
dera idatziz.

Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketa 
Maratoi Erdi bilakatuko da aurten

Kontrabandisten lasterketako irteera.
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KIROLAK

Baztan Futbol Taldeko kadeteek igoera

Baztan Futbol Taldeko kadeteek lehen mailara igotzea lortu 
dute, Mendillorri eta Atarrabia taldeen kontra bi kanporaketa 
gainditu eta gero. Bietan Giltxaurdin jokatutako partidetan 
berdindu ondotik, etxetik kanpo lortu zuten irabaztea eta 
kanporaketa gainditzea. Argazkian, Atarrabian ageri dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazte txapeldun 4x4 mistoan ere

Nafarroako lauko sokatira txapelketako txapel guztiak irabazi 
ditu Lesakako Beti Gazte taldeak. Azkenekoa, txapelketa 
mistoa: Beñardo Iantzi, Amaia Leiza, Arritxu Muxika eta 
Gerardo Telletxeak osatutako laukotea nagusitu zen eta 
hirugarren izan zen Beti Gazteren bertze taldea.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Nafar Erresumako kronoes-
kalada txapelketa antolatu du 
KronoEskaladak elkarteak, 
presoen eskubideen alde. 
Maiatzeko azken asteburuan 

hasita, Ipar Euskal Herriaren 
eta Nafarroaren arteko por-
tuetan sei proba eginen dituz-
te urrira bitarte eta horietako 
batzuk TTipi-TTaparen eremuan 
jokatuko dira. Lehenbizikoa 

Saran izan zen maiatzaren 
26an, Usopop jaialdiko egita-
rauaren barne. Lizarietako 
portua izan zuen bizikleta 
probak helmuga. 

38 txirrindulari
38 lagunetik, bortz emakume 
ziren. Adin tartea hamar ur-
tetik hasi eta 78 urte arte izan 
zen. Jendea Nafarrotik, Gipuz-
koatik, Lapurditik eta Euskal 
Herri kanpotik ere hurbildu 
zen. Eta denboren arabera, 
Didier Zago, Bearnoko Feas 
(Barétous) herriko btt eta trail 
txapelduna, izan zen Lizarie-
tako Kronoeskaladaren garai-
le, alegia Eneko Aritza, Nafa-
rroako lehen erregea izenda-
tua izan zen, 14 minutu eta 39 
segundo eginez. Izugarrizko 
denbora lortu zuen. 

Bertzetik, Adèle Kerbaol, 
Miarritzeko triatleta, Toda 
Aznarez Nafarroko erregina 
izendatua izan zen Lizarieta-
ko lepora 19 minutu eta 19 
segundotan ailegatuta.

Amets Soubeletek sari be-
rezia jaso zuen, 10 urterekin, 
aitaren ondoan igo baitzuen 
lepoa. Barthélemy Fuma (es-
poir saria) eta Mathieu Gara-
te (Gazte saria) izan ziren.

Hurrengo hitzordua hilaren 
23an izanen dute Otsondon.

Didier Zago eta Adèle Kerbaol, erresumako lehen errege-erreginak. UTZITAKOA

Presoen eskubiden 
alde lehen proba 
egin dute Lizarietan
Didier Zago eta Adèle Kerbaol nagusitu ziren maiatzaren 26ko 
txirrindularitza proban eta Otsondon izanen da hurrengoa

Doneztebeko XLI. 
Herri Krosa 
ekainaren 16an 
eginen dute

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Erreka elkarteak antolatutako 
Doneztebeko 41. Herri Krosa 
ekainaren 16an eginen dute. 
Izen-ematea bortz euro or-
daindu beharko dute jubeni-
lek eta hortik aitzinerako ka-
tegoriek. Gazteagoenzat de-
balde izanen da. Aurrebenja-
minak, benjaminak, alebinak 
eta infantilak 10:30etik aitzi-
nera aterako dira. Kadeteak, 
jubenilak, seniorrak eta bete-
ranoak, berriz, 11:30ean.

Distantziei dagokienez hauek 
izanen dira: maila berezia: 75 
metro; aurre-benjaminak: 420 
m; benjaminak: 420 m; alebin 
neskak: 800 m; alebin mutilak: 
1.180 m; infantil neskak: 1.180 
m; infantil mutilak: 1.560 m; 
kadete neskak: 1.825 m; kade-
te mutilak: 3.650 m. Hortik 
aitzineko neskek 3.650 m eta 
mutilek 7.300 m.

Sailkapen orokorrean, gizon 
nahiz emakume irabazleak  
150 euro jasoko ditu; bigarre-
nak 90 euro; hirugarrenak 60 
euro.
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AGENDA

HITZALDIAK

GOIZUETA
Goizukoopen urteko batzarra
Jangelan, ekainaren 15ean, 
11:00etan.

ELIZONDO
'Lehen herrien unibertsoa. 
Euskaldunekiko harremanak'
Udaletxean, ekainaren 18an, 
19:30ean.

LEITZA
'Herri baratzeak, herri 
ondarea' 
Karrapetik abiatuta, ekainaren 
21ean, 18:00etan.

IKUSKIZUNAK

LESAKA
Dantza-emanaldia
Ekainaren 15ean. 

DONEZTEBE
Firin Farandula taldea 
Zineman, ekainaren 21ean, 
18:30ean.

IGANTZI
Ikasturte bukaerako 
ekitaldiak 
Ekainaren 20an eta 21ean. 

ARESO
'Konplizeak' antzezlana 
Ekainaren 29an, 18:00etan.

TAILERRAK

ITUREN
Adimen emozionala langai
Abarun aterpean, ekainaren 
15ean eta 16an.

ARANTZA
Kontsumo arduratsuari 
buruzko tailerra
Baskulan, ekainaren 20an, 
18:00etan. 

BERA
Osasun sexualari buruzko 
tailerra
Beralandetan, ekainaren 24an, 
11:30etik 13:30era. 

Erraldoiak ibiltzeko ate 
irekien jardunaldiak
Herriko etxeko plazan, 
ekainaren 22an eta 29an, 
11:00etan. 

KIROLA

LESAKA
I. Mendi Lasterketa
14 kilometro eta 900 metroko 
desnibela.
Ekainaren 15ean. 

BERA
Herriarteko txirrindulari 
gazteen topaketa
Ekainaren 15ean. 

AMAIUR-ARIZKUN
Krono eskaladak
Otsondoko portuan, ekainaren 
23an, 10:00etan. 

DONEZTEBE
XLI. Herri krosa
Ekainaren 16an.  

Txirrindulari gazteen topaketa
Ekainaren 30ean.  

LESAKA
Mendi Lasterketa
Ekainaren 15ean. 

SARA
Mendi-ibilaldia
Ekainaren 16an.  

KONTZERTUA

LESAKA
Balerdi Balerdi taldea
Ekainaren 21ean. 

ELIZONDO
Piano, txistu eta biolin-joleak
Arizkunenean, ekainaren 15ean, 
20:00etan.

Aimarren eskutik tekno gaua
Futbolin ostatuan, ekainaren 
15ean, 00:00etan.

SARA
Lanetik egina
Lur Berri Gelan, ereiaroaren 
14an, 19:00etan.

Erlauntza abesbatzaren 
emanaldia
Ekainaren 20an. 

Mendi xola abesbatza
Elizan, ekainaren 26an, 
09:00etan.

DONEZTEBE
Musika eskolako ikasleen 
kontzertua
Ekainaren 20an. 

Benito Lertxundi
Frontoian, ekainaren 22an, 
22:00etan. 

BERA
Izaki gardenak
Herriko etxeko plazan, 
ekainaren 27an, 20:30ean. 

ARIZKUN
Arizkun Rock
Ekainaren 21ean, 23:00etan 
hasita. 

OSPAKIZUNAK

ETXALAR
Haurraren Eguna
Ekainaren 14an.

ZUBIETA
Merienda-afaria
Ekainaren 14an. 

Bestaberri
Ekainaren 23an. 

DONEZTEBE
Futbol Taldearen eguna
Ekainaren 15ean.

ELIZONDO
Baztan Kirol Elkartearen 
eguna
Ekainaren 15ean.

ARTXIBOKOA

SUNBILLA Bertso-afaria
Joanes eta Xabat Illarregik girotutako afaria.
Bustitz ostatuan, ekainaren 15ean, 21:00etan. 

EKAINAK 13 - 27
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Herria eta ingurua maite duen 21 urteko gaztea» da 
Ane Etxabe. Astegunez Haur Hezkuntzako gradua 
egiten ari denez, Donostian bizi da eta astebururo 
«hurbilekoekin egon eta inguruaz gozatzeko» herrira 
bueltatzen da: «lasaitasuna eta hurbilekoak ezinbertzeko 
dira niretako». Astebururo izaten du «zeregina», eta hori 
«eguraldiaren arabera» aldakorra izaten da: «eguzkia 
atera bezain fite karrikarat ateratzen gara». Badute, 
bertzalde, «larunbatero» errepikatzen duten planik: 
mendi-itzuliren bat eta lagunarteko afaria. Hortik 
aitzinerakoa «momentuak agintzen du!». Ahal duenean, 
besta egitea ere gustatzen zaio eta bereziki «udakoak, 

herrietako bestak» ditu 
gustuko: «ostatuetako 
besta baino nahiago 
dut plazetakoa, 
kanpokoa». Herrikoak 
ate joka dituzte eta 
gogoz hartuko ditu 
Etxabek: «denek elkar 
ezagutzen dugun arren, 
egunerokotasunean 
bakoitzak bere bizitza 
eta lana du eta bestak 
elkartzeko aitzakia 
ederra izaten dira. 
Herrikoen artean 
sortzen den giroa eta 

hurbiltasuna ederra da». Beteta ditu egunak: 
«ortzegunean haurren eguna, Izpegiko bizikleta-igoera 
eta zopa-jatea izanen ditugu; ortziralean gazte bazkaria, 
poteoa eta kontzertuak; larunbatean luntxa eta pilota 
partidak eta igandean zikiro jatea. Ekitaldi gehiago ere 
badira, eta egitarauan xehetasunak bilduta daude». 
Egun guztiek «berezitasunen bat» badutela nabarmendu 
du erratzuar gazteak, eta hortaz, eguna baino 
momentuko giroa azpimarratuko luke: «herritarrak 
mahai-inguruan biltzen garenean sortzen den giroa 
izugarria da». Oharkabean eguna luzatzen denean lo 
eskasiari eta biharamunari aitzin egiteko «etxetik atera, 
lagunekin bildu eta oliba batzuk jatearekin» aski izaten 
du: «bestondoa lagunartean elkarbanatuz gero arinagoa 
da!». Argi du Erratzuko bestak ez direla «denen 
gustukoak eta adin tarte guztietara egokituak» eta 
beraz, gaztea den heinean ez ditu pasatzen utzi nahi. 
Horren arrazoi nagusia «diruaren mugak»  direla erranen 
luke eta, bere aldetik «haurrendako ekintza gehiago» 
falta direla uste du. Mugak muga eta inperfekzioak 
inperfekzio «bereziak eta gustagarriak» dira: «probatu ez 
duenak ez daki zer den hau!».

«Haurrentzako ekintza 
gehiago falta diren arren, 
besta ederrak dira»
ANE ETXABE AIZPURUA ERRATZU

Nire aukera

SUNBILLA
Ikasturtea agurtzeko besta
Ekainaren 21ean. 

Bertso-afaria
Joanes eta Xabat Illarregirekin.
Bustitzen, ekainaren 15ean, 
21:00etan.

GOIZUETA
Herri-afaria
Ekainaren 23an.

ITUREN
Trinitate Eguna
Ekainaren 16an.

AINHOA
Xareta Eguna
Ekainaren 16an. 

ZUGARRAMURDI
Gaurik laburrena
Ekainaren 22an.

IRISARRI
Euskal Herria Zuzenean
Kontzertuak, hitzaldiak, 
haurrentzako jokoak...
Ekainaren 28tik 30era.

BESTAK

SALDIAS
Herriko bestak
Ekainaren 21etik 24ra.

BERA
Altzateko bestak
Ekainaren 14tik 16ra.

ETXALAR
Haurraren Eguna
Ekainaren 14an eta 16an.

DONEZTEBE
Herriko bestak
Ekainaren 28tik uztailaren 2ra. 

ARIZKUN
Herriko bestak
Ekainaren 20tik 24ra. 

ERRATZU
Herriko bestak
Ekainaren 27tik 30era.

ALMANDOZ
Herriko bestak
Ekainaren 19tik 23ra. 

OSKAR  TXOPERENA

ESKUALDEA San Juan suak 
Eskualdeko herri guztietan suak eta zenbaitetan herri-afariak. 
Ekainaren 23an.
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ETXEBIZITZAK
SALGAI
ETXALAR. Borda salgai, bere lurra-
rekin. ☎661 12 15 40.

EROSI
Iruñeko bikote batek baserria edo 
borda erosi nahi du. Zaharberritu 
gabea edo egoera onean dagoena. 
Berdin zaie edozein herritan. Etxe-
bizitza independentea nahi dute. 
☎646 86 34 03.

ERRENTAN EMATEKO
ELIZONDO. 65 m2ko pisua errentan 
emateko. Elizondoko lanbide esko-
laren  ondoan. ☎678 54 27 73.
LESAKA. Lagun batentzat logela bat 
errentan emateko, urte osorako. 
☎678 85 50 56.
IGANTZIKO BENTAK. Etxea errentan 
emateko, terrazarekin eta lur ere-
muarekin. Irailetik ekainera. 450 
euro. ☎617 34 75 28.

ETXALAR. Larrapil Sarrikun etxea 
errentan emateko. 3 logela, 2 komun, 
garajea eta 2 egongela dituen etxea. 
Bista zoragarriak. ☎ 687 76 69 71 
/ 672 15 31 96.
IRUÑEA. Unibertsitateen ondoan, 
ospitaleen ondoan eta hiriko erdigu-
netik hurbil pisua errentan emateko.  
☎ 626 89 93 49.

ERRENTAN HARTZEKO
LESAKA. Logela bateko edo biko 
etxebizitza errentan hartzeko prest. 
Hilabetean gehienez 450 euro or-
daintzeko prest. ☎642 46 44 05.

KONPARTITUAK
Ikasle bat pisu konpartitu batean 
logela bila irailetik ekainera. 
Iruñean, Burlatan, Txantrean, Arro-
txapean edo Antsoainen. ☎659 82 
66 09.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
BERA. Bidasoa karrikan, garajea 
errentan emateko. ☎626 89 93 49.

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.

ERRENTAN EMATEKO
BAZTANGOIZA. Ardi borda bat bere 
lur eremuarekin errentan hartu nahi 
dute. ☎663 59 17 76.

LANA
ESKAINTZAK
DANTXARINEA. Maspormenos-en 
lan egiteko jendea behar dute. Kirol 
artikulu eta arropa teknikoak saltzen 
dituzte: goi-mendikoak, lasterkete-

takoak, kanpoko jardueretarako... 
Interesatuek bidali curriculuma: 
info@maspormenos.net-era. Fran-
tsesa jakitea kontuan hartuko da.
DANTXARINEA. Mikelenborda os-
tatuan zerbitzaria behar dute maia-
tzetik aurrera eguerdiko zerbitzuan. 
☎690 38 81 34 / 948 59 90 45 / 
info@mikelenborda.com. 
BERA. Bidaia-agentzian langilea 
behar dute, marka ezaguneko fran-
kizia. Bidali curriculumak: jo-bera@
bthetravelbrand.com.
IBARDIN ETA DANTXARINEKO 
bentetan urte guztirako langile bila 
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 gi-

datzeko baimena eta ADRa izatea 
eskatuko dute. ☎948 45 07 87.
BERA. Jatetxe batean asteburuetan 
bi langile behar dituzte, fregaderan 
lan egiteko eta zerbitzatzeko. ☎948 
63 03 92 / 650 00 68 87.
ETXALAR. Landagain eskolako jan-
tokian sukaldeko langileen lan-poltsa 
osatu nahi dute. Interesatuek idatzi 
landagain.guraso.elkartea@gmail.
com-era, ekainaren 30a baino lehen.
IRUN. Ile-apaindegi misto batean 
asteartetik larunbatera egun osoz 
lan egiteko lehen mailako ofiziala 
behar dute. Berehala lanean haste-
ko. ☎605 70 30 59.
LESAKA. Kafetegi batean egun erdiz 
aritzeko langilea behar dute. Intere-
satuek idatzi m.evaogi@gmail.com 
helbidera.
URDAZUBI. Irigoienea Hotelean, 
udako asteburuetan (ortziraletik 
igandera, goizez) lan egiteko pertso-
na behar dute. ☎948 59 92 67.
BERA. Errekalde ostatuan sukalda-
ria eta zerbitzaria behar dituzte. In-
teresatuek bidali curriculuma: erre 
kaldeostatua@hotmail.com.

ZERBITZUAK
PSIKOANALISTAK

ZURGINDEGIAK

ANIMALIAK
OPARITZEKO

Hilabete eta erdiko txakurkumeak 
oparitzeko. Jaten hasiak. ☎685 77 
58 89.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 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

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,20
• 1.koa 4,07
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,31
• 1.koa 4,17
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean 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: 6,70/7,30
• 8-10 kilokoak: 5,60/6,10

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 67 €
Zerri gizena 1,408 €
Zerramak 0,700€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(maiatzaren 24tik 31ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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IRAGARKIAK INTERNETEN
Sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 
argitaratzen dira hilabete batez. Ikusi iragarki 

guztiak Interneten: https://erran.eus/sailkatuak/
info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

URTEBETETZEAK

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. Edo bulegoan:  
etor zaitez Ttipi-Ttaparen bulegora:  
Koskontako bidea, 7-1·31770 LESAKA.

Prezioa: Argazki soila: 5 €; bikoitza 10 €

Aunitz urtez!

Araia Bereau gure 
ttikiak 2 urte beteko 
ditu ekainaren 21an. 
Muxu haundi-haundi 
bat familia osoaren 
partetik, berexiki 
attatto eta amattoren 
partetik!

Zubietako   
Ekaitz Loiarte 
Otxandorenak 
urteak bete ditu 
ekainaren 6an. 
Aunitz urtez 
familiakoen partetik. 
Hamaika musu!

Xabat Beorlegi Vicentek 3 urte beteko ditu 
ekainaren 21ean. Aunitz urtez familia 
guziaren partetik eta muxu haundi bat gure 
pitxurrinori!

Araia Bereau  
gure etxeko 
printzesak 2 urte 
beteko ditu ekainaren 
21ean. Zorionak 
etxeko guztien 
partetik eta muxu 
haundi-haundi bat.

SALGAI
Behi blondak, ernariak edo ara-
txearekin, salgai. ☎670 30 35 20.

MOTORRAK
TAILERRAK

DENETARIK
GALDU-AURKITUAK
LEITZA. ROCKRIDER ST100, 27,5" 
mendi bizikleta beltza lapurtu digu-

te, maiatzaren 24an, ostiral gauez. 
Norbaitek zerbait ikusi edo informa-
zio lagungarriren bat izango balu, 
mesedez jarri gurekin harremanetan. 
☎675 01 91 83.

DENETARIK
OPARITZEKO
ZUGARRAMURDI. Bi hozkailu haun-
di (arkoiak) oparitzeko. ☎639 64 87 
34.

• Leire Lagrenade, Sarakoa, maiatzaren 10ean.  
• Amaru Oihan Barillas Ariztia, Doneztebekoa, maiatzaren 

16an.
• Martin Eskudero Mateos, Doneztebekoa, maiatzaren 15ean.
• Arene Bereau Arribillaga, Lesakakoa, maiatzaren 16an.
• Mattin Iribarren Ubiria, Lesakakoa, maiatzaren 18an.
• Oinatz Espelosin Mendikoa, Sunbillakoa, maiatzaren 21ean.
• Aner Apeztegia Sanzberro, Sunbillakoa, maiatzaren 28an. 

SORTZEAK

• Maitane Arruabarrena Otxandorena eta Xabier Andueza 
Petrirena Berakoa eta Lesakakoa, ekainaren 1ean Etxalarren. 

EZKONTZAK

BERAKO 
UDALA

TOKIKO GOBERNU 
BATZORDEAREN 

AKORDIOA 
– HIRIGINTZA -

Udaleko Tokiko Gobernu Batzor-
dearen akordioa, 2019ko mar-
txoaren 21ekoa:
10. poligonoko 135. partzelaren 
(Ugalzubia Karrika 10) Hiri-jar-
duketarako Plan Berezia hasiera 
batez onestea.
Espediente hau jendeaurrean iza-
nen da hilabete batez, dagokion 
iragarkia NAOn argitara ematen 
denetik (maiatzaren 24an argita-
ratu da, 100. NAOn).

Bera, 2019.05.24
ALKATEA, Josu Iratzoki Agirre
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• Marie Therese Toyos,      
Sarakoa, maiatzaren 3an, 68 urte zituela. 

• Laurentine Iribarren, 
 Sarakoa, maiatzaren 14an, 83 urte zituela.
• Concepcion Bengoetxea, 
 Sarakoa, maiatzaren 19an, 93 urte zituela.
• Manuel Iturriria Goñi,     

Lekarozkoa, maiatzaren 22an, 87 urte zituela.
• Tiburtzio Karrikiri Inda,     

Beintza-Labaiengoa, maiatzaren 23an, 72 urte zituela. 
• Maria Sestorain Larrea,     

Leitzakoa, maiatzaren 23an, 89 urte zituela.
• Rosario Pikabea Goia,      

Alkaiagakoa, maiatzaren 25ean, 80 urte zituela. 
• Mª Josefa Azkarate Eugi,     

Elizondokoa, maiatzaren 25ean, 88 urte zituela. 
• Asier Jorajuria Bazterrika,     

Donamariakoa, maiatzaren 29an, 37 urte zituela. 
• Katalina Larunbe Urrizola,     

Lekarozkoa, maiatzaren 30ean, 100 urte zituela.
• Txelo Aldaraborda Iparragirre,     

Lesakakoa, ekainaren 4an, 88 urte zituela.

HERIOTZAK
URTEURRENA

Gure gau ilunak
argituko dituen izarra,

buruan bueltaka dabilen
irriaren oihartzunaren islada.

Gure bihotzean beti
altxatuko dugun

Aitor maitea izanen zara.

ZURE FAMILIA

Aitor
DANBORIENA ALZUGUREN

Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an
III. urteurrena

URTEURRENA

FAMILIA ETA LAGUNAK

Jose Jabier
ZUBILLAGA CAMINO

Dena eman zenigulako
adiorik ez, 

geroarte baizik.

Zugarramurdin, 2018ko ekainaren 29an
I. urteurrena

OROIGARRIA

Destinuaren aurrean 
egina ezin egina 
oraindikan bizitzeko 
nahiz falta zitzaizun grina
aitatxorik hoberena
anaia ta seme fina
amets gaizto bat al da hau

amaiera hain gordina 
aurrera segi behar dugu
nolabait ere aitzina
zutaz oroituko gara
lehengusu eta lehengusina
Asier hartu ezazu 
gure besarkada haundina. 

ZURE AMATXI, OSABA-IZEBA ETA LEHENGUSU-LEHENGUSINAK

Asier 
JORAJURIA BAZTERRIKA

Donamarian, 2019ko maiatzaren 29an, 37 urterekin

Gure gau ilunak argituko dituen izarra
buruari bueltaka dabilen,

irriaren oihartzunaren islada.
Zu gure bihotzean beti

altxatuko dugun Jesus Mari,
aita eta atatxi maitea izanen zara.

ZURE FAMILIA

Jesus Mari 
ARGAIN LARREGI

URTEURRENA

Narbarten, 2016ko ekainaren 6an
III. urteurrena
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KONTATU KONTUAK

Parapentean Zugarramurdin. Ba al zenekien Irungo Vuelo 
Bidasoa elkarteak parapente ikastaroko praktikak Zugarramurdiko 
Atxuria mendian egiten dituela?

Hasi dira kronoeskaladak. Presoen eskubideen aldeko Nafar 
Erresumako kronoeskalada txapelketaren barne jokatuko diren 
sei proben artean, lehenbizikoa egin zuten maiatzaren 26an 
Saran. Eguraldi iluna izanagatik, 38 lagun igo ziren Lizarietara; 
gizonezkoetan, Didier Zago BTT eta trail txapeldunak egin zuen 
denborarik onena eta Eneko Aritza Nafarroako lehenbiziko 
erregea izendatu zuten eta emakumezkoetan Adèle Kerbaol 
Toda Aznarez Nafarroako lehenbiziko erregina.

Kenpo kai. Maiatzaren 25ean 
Donezteben Nafarroako Kenpo-
kai txapelketa jokatu zen.

'Akelarre' filmaren grabaketak Saran. Pablo Aguero zinegile 
argentinarraren Akelarre filmaren grabaketekin aitzinera segitzen 
dute. Euskal Herriko hainbat txokotan ari dira grabaketak egiten, 
baita gure eskualdean ere. Joan den astean, erraterako, Saran 
aritu ziren eta Lesakara joatekoak dira ondotik. 1609an sorginkeria 
zela eta ez zela izandako epaiketak oinarri dituen lana da Akelarre. 
Euskaraz eta gaztelaniaz grabatzen ari dira eta 2020an ikusgai 
izanen da zinema-aretoetan.

DAVID HERRANZ

Nafarroako Etxeen Eguna Lesakan. Nafarroatik kanpo bizi 
diren nafarrak biltzen dituen Nafarroako Etxeen Jardunaldia Lesakan 
egin dute aurten, ekainaren 1ean. 500 bat lagun bildu ziren.

Ikasleak kanpaldietan. Ikasturte bukaera hurbiltzearekin 
batera, ikastetxeetako ikasleak kanpaldietan dabiltza. Argazkian 
etxalartarrak ageri dira, Zuhatzara (Araba) egindako ateraldian.

Atekabeltz koloretsua. Lei- 
tzako herriguneko ezker paretan 
mural dotorea egin dute.
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