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Eta zu?

Kasik hilabete pasatu da harrotasunaren olatuak gure 
eskualdeko herriak astindu zituenetik. Hhhmmm, ados, 
agian olatu deitzea askotxo da… Mugimendu? Hmmm, ezta 
ere? Beno, hainbat herritan udaletxeko balkoiak behintzat 
koloretsu agertu ziren ekainaren 28an, ortzadarraren bande-
ra lau haizetara ateraz… ez da gutxi, ezta? Edo bai? 

Nola bizi dugu sexu askapenaren aldeko borroka gure 
herrietan? Gehiengoari 
bost axolako dio, ziurrenik. 
Baton batzuk, ‘ze guapa 
zauden’ edo ‘aske maitte, 
aske bizi’ abesten dutenek, 
elkartasun mezuak idatzi 
dituzte sare sozialetan: 
«Nik aniztasuna errespeta-
tzen dut». Eta, aizu, eskertzekoa da. Baina bururatzen zait, 
agian, ‘besteen’ borroka babesteko baino, norbere burua, 
jarrerak eta desirak zalantzan jartzeko ere balio liezagukela 
egunak. Guztiok barruan daramagun polizia txikia (edo ez 
hain txikia) desobeditzeko. Zeren, zein ez da noizbait norma-
la izaten saiatzeko tentazioan erori? Ni, bai. 

«ZEIN EZ DA 
NORMALA IZATEN 
SAIATZEKO 
TENTAZIOAN ERORI?»

Izeba-iloba segalariekin solasean
«Neska eta mutil gazteak animatuko genituzke segan aritzera». 
Duela hamar urte, halaxe mintzatu ziren Ainhoa eta Ixabel 
Ansa Aranoko izeba-iloba segalariak TTipi- TTapan. 12-13 
urterekin hasiak ziren segan, aitak erakutsita. «Ni aitarekin 
hasi nintzen ontzeko eta ganaduarentzat jatekoa egiteko 
belarra mozten. Astoa karroarekin han ibiltzen nintzen», 
adierazi zuen Ixabelek. Eta Ainhoak «aitaren atzetik» ibiltzen 
zela kontatu zuen: «ez nuen sail handiegirik mozten. Egunero-
ko janariak egin, eta karretila ttiki batean bilduta etxera». 
Gainerakoan, izebak «sega kiroletik kanpo galtzen» ari zela 
azaldu zuen. Ilobaren irudiko, ordea, honela aipatu zuen: 
«segalariak badabiltza han eta hemengo txapelketetan». 

2009-07-23 · TTIPI-TTAPA · 499 zk.

Nafarroako Ingude Txapel-
ketan parte hartu duen aldi 
guztietan txapela jantzi du 
Iturengo kirolari handiak eta 
aurten ere beretzat izan da 
garaipena. 9 kiloko ingudea-
ri 95 altxaldi eman zizkion.

MAIKA
ARIZTEGI
KIROLARIA

Berako txistulariek 
omenaldia eskainiko diote 
joan den azaroan zendu zen 
Josu Goiari. Abuztuaren 2an 
herrian barna eginen duten 
karrika bueltan bi pieza joko 
dituzte bera gogoan.  

JOSU 
GOIA
OMENDUA

NIRE TXANDA NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Ilargiraino eta buelta maite zaitut

Oraindik ez dakigu zuzen hildakoak argitzeko edo hilabeteen 
joan geldiezina zenbatzeko ezarri zuten zeruan. Zuretzat 
lapurtu dezakete gauero, lau teilatu gainean erdi-erdian jarri 
goruntz begiratzeko… Oraintxe dela 50 urte bertaraino joan 
eta buelta egin omen zuen gizakiak. Eta joan-etorri hori 
maitasun infinitoaren ikur bihurtu du pailazo talde batek.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Amak emetik emana

Mundura etortzeko gure ama bi pusketan banatu zen, erditze 
momentutik aitzinera. Fisikoki bere barnean hazi eta egin 
ginen, bere bihotzak desira eta ilusioz gure zelula bikoizketa 
eragiten zuen bitartean, bere ikara eta itzalekin bat. Belaunal-
diz belaunaldi, arbasoen memoria zelularra ere gure baitan 
zen amaren sabeleko uretan bilduak ginela. 

Mundura argitzearekin bat, gure arnas aparatuaren leher-
tzearekin bat lehenbiziko garrasia. Lehenbiziko balakoa, 
begirada, hitza, lehenbiziko maitasun historia amarekin eratu 
genuen, gerora behin eta berriz errepikatuko genuen maita-
tzeko modua ikasiz, gure barrenean arrastoa utziz. Amarekin 
eratutako loturaren baitan eratuko baitugu gerora bizitzareki-
ko izanen dugun hartu-emana. Amaren begiratuan, maite-
-maitean, usaian, bagara, ez dugu bertze erreferentziarik ezta 
bertze heldulekurik ere behar. Berak ematen digunaren neu- 
rrian eratzen ditugu gure izatearen ziurtasuna, gauza izate 
sentsazioa, maitatzeko era eta nola ez, bizitzeko era edo bizitza 
gozatzeko gauza izatea. Lehenbiziko momentuetan eratzen 
dugu sarri beharko dugun gauza onen erreserba. Sagarrak 
ganbaran gordetzen diren gisara; negua ailegatzean usain 
samin eta goxoarekin irauten dute, baina azala zimurtu arren 
mamia guri-guria izanen dute. Gure gisara, azala zimurtzen 

hastean, barrenak guri, bizi, 
daudela oroitaraziko digu 
bihotzean gorde dugun 
gauza onen erreserbak. 

Amaren pentsamendua-
rekiko fidelak gara, berak 
gugandik espero duen 
guzia egiteko prest, eta 

onez-on edo bere beldurren itzalean uspeltzeko prest. Zernahi 
egiten baitugu maitasuna sentitzeko. Sentitzeko gaitasuna, 
berriz, berezkoa zaigu, gure alderdi emeak duen esentzia baita. 
Denok gure baitan dugun emeak ematen digu maitatzeko 
gaitasun hori, desiraz eta ilusioz emateak sortzen duen plazer 
huts horrek sentiarazten duen sentsazio hori. 

Inoiz mendi altu batean, etxetik urruti, pausuak eman arren 
harriekin batera lurrera erortzen zarela sentitzen duzunean, 
ondora begiratu eta harrien artean lore more ttiki bat agertzen 
denean arnasten hasten zara. Lore hori lurrik ageri ez den 
inguruan bizi da. Une horretan konturatzen zara, zu ere beldu-
rrak eta itzalak azala zimurtu arren, harri tartetan lore horren 
gisara bizi zarela. Behin eta berriz lurrean arrastaka denbora 
franko pasatu arren, altxatu, eta kaskora ailegatzen ahal zarela, 
gelditu gabe eta gozatuz, gauza onen erreserbari esker.

Deus ez denez betiko, ganbarako sagarrak ere noizean behin 
berretzea komeni. Urte guziak ez dira sagar urteak izaten, 
baina naturak gu baino gehiago daki. Bakoitzari berea, 
batzuetan sagar gorrixka ederrak eta bertzeetan harrak joak. 
Emateko gauza garen bitartean, amalurrak ere emanen du 
berea. Eman diguten guzia eskertu bertzerik ez dugu, esker-
tzeak gure emea goxatzen baitu eta esker onak gure ganbarako 
sagarrak behar bezala onduko ditu, azala zimurra izan arren, 
barrenak guri-guri, bizi-bizirik iraun dezagun.  

AITZIBER ALMANDOZ LARRALDE

«EMATEKO GAUZA 
GAREN BITARTEAN 
AMALURRAK ERE 
EMANEN DU BEREA»

Gaur eta gero, guretik

Guatemalara bidean abiatu ginen, Aste Sainduko turista 
artean kamuflatuta, laukote urduri bat: Tafallako Ikastolako 
zuzendaria, Isabel Arias, bertako irakasle den Iñaki Gil, Iñaki 
Gonzalez Aretxabaletatik, Arizmendi Ikastolako irakaslea, eta 
ni Garabidetik. Talde ttiki bitxia: bat egoera soziolinguistiko 
zailean sortu eta hazita ere heldutan euskaldundutakoa, ber- 
tzea guraso euskaldunik gabe euskararen arnasgune batean 
hazitakoa eta bertze hamaika aldagai bizipenak hainbat 
talaiatatik gorpuzteko: hiria eta herria, adina, generoa... 

Hango hizkuntza eragileek deitu gintuzten eta gu joan aitzin 
prestatzen saiatu ginen: adibidez, bagenekien Guatemalan 25 
hizkuntza daudela aitortuta gazteleraz gain eta kaqchikelak 
milioi erdi (Guatemalako populazioaren %2,9) hiztun dituela. 
Bagenekien, dena den, gehiena ikasteko genuela. Ailegatu 
ginenetik lur hartzea etengabea izan zen guretako. Hezkuntza-
ren egoera ulertzeko loturak geografian baino aise hurbilago 
aurkitu genituen memorian. Guatemalako hezkuntza publi-
koan ez dago murgiltze eredurik hizkuntza indigenetan, Hez- 
kuntza Elebiduna deitutakoa da hizkuntza eta identitatearekin 
nolabaiteko harremana izateko aukera bakarra, baina hamar-
kadetan ez du elebidunik sortu; areago, 25 hizkuntza indigena 
horietako bat etxean jaso dutenak erdaldundu ditu sistemak.

Horren bistan kaqchikel 
aktibistak hezkuntza eredu 
propioa sortzen aritu dira 
azken hamarkadan. Murgil-
tze eredurantz doan eskola 
sare bat sortu dute identita-
tea eta hizkuntza oinarri 
hartuta eta, batez ere, 

metodologikoki kalitatearen aldeko apustu sendoa eginez. 
Izan ere, kontuan hartu behar dugu oraindik estigmatizazio 
handia pairatzen dutela gizartean. Ruk’u’x Qatinamit sarea lau 
eskolek osatzen dute gaur egun eta batek lortu du ezinezko 
iduri zuena: ikasgai guztiak kaqchikelez izatea, horretarako 
materialak sortu eta irakasleak formatzea eta guztia sistemati-
zatuta jasotzea. Kalitatearen aldeko apustu metodologikoak 
babestuta lortu du, adibidez, estatuko frogetan emaitza arras 
onak izatea eta hezkuntzan erreferente bilakatzea. Hori dela 
eta, indigenak ez diren familia batzuk erabaki dute haurrak 
kaqchikelezko murgiltze ereduan eskolaratzea eta, garrantzi-
tsuena, proiektuaren parte izateaz harro daude familia horiek. 

Munduaren bertze puntan ginen, baina hein batean, den- 
boran bakarrik bidaiatu genuen. Irakasle konbentzitu eta 
irribarretsu horiek begiratzen nituelarik gure barrideak ikusten 
nituen; indigena talde baten aitzinean indigena izan gabe 
eskola komunitatearekin bat egin zutela konbentzituta erraten 
ziguten guraso horiek aditzen nituelarik, egungo euskaldun 
gehienen gurasoak aditzen nituen eta gu, parean, gu ginen: ez 
gabezien zaku zulatua, baizik eta hogeitaka begi pareren 
ilusioak kutsatuta egunerokoan etorkizuna eraikitzen segitze-
ko indarren putzua. Gu ginen posible denaren froga, posible 
baita, eta ez soilik Guatemalako Aretxabaletan edo Baztanen, 
baizik eta Guatemalako Tafallan edo Gasteizen ere.

MAIALEN SOBRINO LOPEZ

«POSIBLE DA ETA EZ 
SOILIK BAZTANEN, 
BAITA TAFALLA EDO 
GASTEIZEN ERE»
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Non sortua zara? 
Azpilkuetako Urrasun auzoan 
sortua naizen arren, amaiur-
tarra naizela erranen nuke. 
Zer zaletasun dituzu?
Kirola gustatu izan zait beti. 
Denbora batez egitea ez ho-
rrenbertze, orain gehiago. 
Sokatiran ibilia naiz eta orain 
mendira joatea dut gustuko.  
Herriko karguduna zara. Nolatan 
hasi zara lan horietan? 
Herri ttiki hauetan ez du inork 
nahi izaten eta bueltaka ibiltzen 
gara. Denok egin beharko ge-
nukela iduritzen zait. Bere 
denboran ez nuen pasatu eta 
orain hartu dut.  
Zein dira herriko kargudun gisa 
zure egitekoak? 
Herriko beharrei erantzuna 
emateko bitartekari lanak egi-

tea: jendearen eskaerak entzun, 
Udalean eskaerak egin, auzo-
lanak antolatu... Hori guztia 
egiteko taldetxo baten lagun-
tza izanen dut.
Zein da kargudun gisa duzun 
erronka?
Herritarrok ikusten ditugun 
gabeziei erantzutea. Nire al-
detik, bide batzuk utziak ikus-
ten nituen. Hortik hasi gara. 
Nola moldatzen zarete?
Auzolan batzuk egin ditugu 
eta Udaleko pala erabili dugu... 
Herritarrek laguntzeko boron-
datea dute. 15 lagun inguru 
bildu gara auzolanetan.  
Herriko bestak ate joka dituzue. 
Antolatzen ibiltzen zara? 
Orain ez, baina ibili izan naiz. 
Herriak, laguntza bezala, sosa 
ematen du eta 12 bat lagune-

ko gazte talde batek antolatzen 
ditu. Nik haien eskaerak bildu 
eta eramaten ditut. 
Zertan aldatu dira herriko bestak?
Gauez aise jende gutiago ibil-
tzen da orain, baina egunez 
beti bada jendea. 
Ekitaldi batzuek indar handia 
dute...
Bai, zopatan zerbitzari eta 
guzti 450 inguru biltzen gara. 
Lehenago herriko etxean egi-
ten zen eta plazan egiten hasi 
ginenetik anitz indartu da. 

Zein ekitaldi duzu gustukoen?
Zopak maite ditut, eta Ama-
birjin Eeguna eta zikiroa ere 
bereziak dira. Jendea biltzen 
da, eta kanpoan bizi direnak 
ere etortzen dira... 
Zer du Amaiurrek bertze herriek 
ez dutena eta zer falta zaio?
Gazteluan lanean hasi zirene-
tik, orain dela 13 bat urtetatik, 
turismoa aunitz indartu dela.  
Falta, berriz, zerbitzuren bat. 
Ostatua badugu baina denda 
bat gustura hartuko genuke. 

JOXE URRUTIA JUANIKOTENA AMAIURKO KARGUDUNA

«Zopa jatea plazan 
egiten denetik anitz 
indartu da» 

11 GALDERA LABUR
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BOTA BERTSOA

ENEKO FERNANDEZ MARITXALAR
BAZTAN-BIDASOKO XXXII. BERTSOPAPER LEHIAKETAN 2. SARIA (18 URTETIK GOITI)

Doinua: Itsaso hori dago zatarra

Kontsumo mundo, sosen gizarte
bere hutsune, bere trokarte
Hainbat poztasun kontakizun ta
hainbat tristura pasarte! (bis)
Sendi eta lagunarte,
normaltasunaren parte
zoramenetik aparte,
bizi izan naiz luzaro nire
ilusio ta aldarte
Zori-onaren zori-gaiztoak
harrapatu nindun arte (bis)

Pertsona arrunt baten balada
Ene emazte, ene alaba!
Seme ta senar on, jo artean
Apustu_etxeen aldaba (bis)
“Hori delitu al da ba?
Probatu nahi dut ahal bada,
bizitza sarri hala da”
Makinak piztuz itzali ziren 
garuna eta algara
Bizitza hala izorratzeko
hain inozoak al gara? (bis)

5 euro soilik ziren le(he)nbizi
100 bihurtu zirenak bixi
Adikzioak ez du barkatzen
ez ahulezi, ez krisi! (bis)
Kontrako hainbat iritzi 
nahiz niregana iritsi
ezin erritmorik jeitsi!
Nork erran zuen emoziorik 
gabe ezin zela bizi?
Niri zauriak ireki dizkit
ta begirik ezin itxi (bis)

Izan bertsoa, izan kirola,
surfa, pilota edo futbola 
Gauza apustu egitea zen
zertan ez dio axola! (bis)
Edonoiz ta edonola,
borborka duzu odola
galdu artean kontrola!
Ospatzen duzu Darion gantxo
edo Alcorconen gola,
ohartu gabe garaipenean
zure porrota dagola (bis)

Makina zital, joku xelebre
onura amets, galera lege
Bere gezur ta fikzioan, bat,
sentitu ohi da errege, (bis)
bihurtu  arren titere
Apustuak ze botere
ta_adrenalinak mesede!
Atzo aterpe bihurtu nitun 
Kirolbet edo Codere
Ta gaur indarrik ez dut nire_alde
apustu_egiteko ere (bis)

Lilura hitzak ongi neurtuak
iragarkiak prentsan gurtuak
Apustu_etxeek nola gauzkate
hain itsu, hain limurtuak? (bis)
Pertsona iruzurtuak
autoestima egurtuak 
Familia apurtuak 
Guztiz txikitu diren ametsak
ta zorion lapurtuak
Mende honetan adikzioak 
ez datoz hauts bihurtuak (bis)

Nahiz ta diruak sarritan tenta
soka ezin da gehiegi tenka
Ondotik joan zaizkit emazte
eta alaba pertxenta (bis)
Diru zorrak han-hemenka
jabetza denen salmenta
ta lapurretak noizbehinka
Bizitza zori joku bihurtzea
dohain ez da irteten ta!
Gure amatxik egia zion
jokua ez da errenta (bis)

Ai, nolakoa den gizakia!
Laister jartzen du adabakia
guttietsiaz adikzioa
leunduz ludopatia (bis)
Nahiz gaitza den basatia
ene, zenbat aitzakia!
Koldarraren lubakia
Nik le(he)n pausoa emana daukat,
abian da terapia
behin ta betiko lixatu dadin
begitan nuen zapia (bis)

Nahiz terapian hasia naizen
barrena ez zait guztiz lasaitzen
eta sarritan ibili_izan naiz 
nire burua epaitzen (bis)
Baina apustuen gaitzen
zauririk ez da orbaintzen,
larrutik dugu ordaintzen
Gizarte gisa dugun jarrera
egiten zait sinesgaitzen
Nola ipini dugu otsoa
gure artaldea zaintzen?(bis)

Agintarien jarrera malgu
ta bitartean eskuzabal gu
Joku_etxeekin gertatzen denak
inongo zentzurik al du? (bis)
Negozioak ugaldu,
ateak denei zabaldu,
prentsan uneoro azaldu
Apustu hitza aukera gisa
sarritan digute saldu
Baina_apustuak egin daitezke
irabazi edo galdu (bis)

Egin apustu!
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G. PIKABEA LESAKA  
Ttiki-ttikitatik argi izan du bi-
dea Lorea Flores Compainsek 
(Lesaka, 1985). Haurra zenetik 
erakarri dute animaliek eta 
naturak, eta hari horri tiraka 
eman ditu bizitzako urratsak. 
Ez ditu ahantziak Iruñean bizi 
zela amatxirekin animaliak 
ikustera egiten zituen ateraldiak 
eta hark kontatzen zizkion 
kontuak. Oinarrizko ikasketak 
bukatutakoan ez zuen zaleta-
suna alde batera utzi eta bio-
logia ikasketak eta doktoretza 
egin zituen. Gerora, urte batzuk 
eman zituen ikerketan, eta 
«polita» dela onartu arren, 
horrek «kanpora aunitz joatea» 
eskatzen duela eta «posizio 
iraunkor bat lortzea zaila» dela 

ikusita, bertze zerbaiten bila 
hasi zen. Gainera, argi zuen 
«Lesaka aldean» bizi nahi zue-
la. Hala jaso zuen «biologo 
batentzat ametsa» izan daite-
keen lan eskaintzaren berri, 
Greenpeace nazioarteko era-
kunde ekologistan lan egiteko 
aukeraren berri, hain zuzen. 
«Itxaropen handirik gabe» 
aurkeztu bazen ere, probak 
gainditu eta lanpostua beretzat 
izan zen. Azaroaz geroztik, 
Greenpeaceko Hego Euskal 
Herriko koordinatzailea da.
Zein dira Greenpeacen lehenta-
sunak? 
Lehentasun nagusia gaur egun-
go krisi klimatikoaren aitzinean 
mugitzea eta alternatibak pro-
posatzea da. Fridays For Fu-

ture bezalako mugimenduekin 
elkargune bat sortzen ari gara 
eta mobilizazioen bidez, egoe-
ra zein den agerrarazi nahi 
dugu. Nazio Batuen Erakun-
deko zientzialari talde batek 
klima-aldaketari buruz iaz 
egindako ikerketaren arabera, 
12 urte ditugu gauzak aldatu 
eta klima-aldaketaren eraginak 
gibelera bueltarik gabeak izan 
ez daitezen. Lurraren tenpe-
raturaren igoerak gradu bat 
eta erdi baino altuagoa ezin 
duela izan adierazia dute. Hor-
taz, gauzak aldatzen ez badi-
tugu egoera hagitz larria izanen 
da gure biziraupenerako. Ho-
rrekin lotuta, kanpainak mar-
txan ditugu. Uztailean, erra-
terako, Greenpeacen itsason-

tzi bat energiaren inguruko 
bira bat egiten ari da klima-al-
daketaren ondorioak eta era-
gile nagusiak zein diren iku-
sarazteko. Energia kolabora-
tiboaren inguruan dauden 
iniziatiben inguruko (Goiener, 
Energia Gara...) informazioa 
zabaldu eta jendea horretara 
bultzatu nahi dugu. Batzuetan 
ardura gobernuena, politika-
riena eta enpresena dela uste 
dugu baina gurea ere bada. 
Kanpaina gehiago ere badituzue... 
Bai. Batetik, ozeanoak babes-
teko helburuarekin, Artic Sun-
rise itsasontzia bira bat egiten 
ari da. Ozeanoak nazioarteko 
urak direnez, arauak ez daude 
garbi eta espezie aunitz egoe-
ra larrian daude. Petrolio erauz-
keten edo arraste-arrantzaren 
ondorioz, kalte hagitz larriak 
jasaten ari dira. Kanpaina ho-
rren helburua mundu mailako 
hitzarmen bat egitea da, na-
zioarteko uretan dauden ozea-
noen %30a guttienez 2030era-
ko babestuko lukeena. Zonal-
de batzuk santutegi izendatuz, 
horietan giza-jarduera guztiak 
debekatzea nahi dugu. Gune 
horiek biodibertsitatearentzat 
babesgune baldin badira, ber-
tze guneentzat ere laguntza-
-iturri izanen dira. Bertzetik, 
irailera begira eskolak egin 
nahi ditugu. Greenpeacen 
nortasun ikurretako bat modu 
baketsuan jokatzea da eta sor-
tzen ari diren mugimenduei 
nola jokatu erakutsi nahi die-
gu. Fridays For Future mugi-
menduarekin bertze mobili-
zazioak egin eta udaletxeetan 
mozioak aurkeztuko ditugu 
neurriak har ditzaten. 
Klima-aldaketaren ondorioak zein 
dira? 
Azken hilabeteotako bero-kol-
peak, adibidez, horren ondo-
rio dira, eta gero eta handiagoak 
eta ugariagoak izatea espero 
da. Ez hori bakarrik. Ura ere 
guttiago izanen dugu, bai eda-
teko, bai ureztatzeko baita 
bertze edozein gauzetarako 
ere, eta gainera, hondakinak 
uretara botatzen segitzen ba-
dugu kutsatua. Suteak izateko 
arriskua ere areagotzen da, 

«Jarrera aldatzen ez 
badugu egoera hagitz 
larria izanen da»
LOREA FLORES COMPAINS GREENPEACEKO HEGO EUSKAL HERRIKO KOORDINATZAILEA

Kontent dago azaroan hasitako ibilbide berriarekin, «aunitz ikasten» ari dela kontatu digu. 
Madrilgo bulegoaren eta Hego Euskal Herriko taldeen artean bitartekari-lana egitea tokatzen zaio

Lorea Flores joan den azaroan hasi zen Greenpeacen lanean. TTIPI-TTAPA
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horrek dakarren galera eko-
nomiko, pertsonal eta guztia-
rekin... Beti izan dira eguraldi 
aldaketak, baina oraingoak 
aunitzez ere katastrofikoagoak 
dira. Gero eta bero handiagoa 
egiten du, euririk gabe idorteak 
sortzen dira eta euri aunitz 
egitean uholdeak. Hori gestio-
natzen ikasi behar dugu.
Jendea kontziente da hortaz? 
Azken aldian egiten diren egi-
tasmoekin gero eta kontzien-
teagoa dela nabari da: plasti-
korik gabeko astea, haragi 
kontsumorik gabeko astea... 
Halako erronka aunitz sortzen 
ari dira gizartetik eta horrek 
neurri batean kontzientzia-
tuagoak gaudela adierazten 
du. Hauteskunde kanpainan 
ere nabaritu zen gero eta gehia-
go solas egiten dela gaiaz. Bai-
na orain egitea, ekintzetara 
pasatzea, tokatzen da.  
Zer proposatzen duzue? 
Tarteka antolatzen ditugun 
ikastaro eta tailerretan, ber-
tzeak bertze, erosten dugune-
tik zaborrontzira ailegatu arte 
nola berrerabili erakusten dugu; 
edo energiaren kasuan, faktu-
ra ordaintzen duen kontsumi-
tzaile arrunta izateari utzi eta 
energia nola sortu dezakegun 
edo bertzelako energia nola 
kontsumitu dezakegun azaltzen 
dugu. Hortik aparte, ez da gau-
za bera bertako produktu eko-
logikoak eta garaikoak erostea 
edo supermerkatu handietan 
modu industrialean eta plas-
tiko indibidualekin estaliak 
dauden produktuak erostea. 
Eskualdean zein da egoera? 
Badira alde onak eta txarrak. 
Hondakinen aldetik, herrigu-
ne ttikiak izanda, errazagoa 
da sortzen den hondakin ko-
purua kudeatzea. Materia or-
ganikoaren kasuan, adibidez, 
aukera aunitz ditugu. Manko-
munitateek konpostajearen 
aldeko apustua egin dute eta 
gisa horretara, bertan berre-
rabiltzea eta garraioak sortzen 
duen gastua saihestea lortzen 
da. Gainerakoan, aunitz dira 
egunerokoan denda ttikietan 
eta oihalezko poltsa edo sas-
kiekin erosketak egiten dituz-

tenak eta hagitz ohitura onak 
dira. Alde negatiboena garraioa-
rena da. Zerbitzuak Iruñean, 
Irunen edo Donostian ditugu 
eta garraio publikorik ez izan-
da, autoz mugitu behar dugu.  
Plastikoa ere kezka-iturri garran-
tzitsua da. Zenbateraino? 
Plastikoa bazter guztietan dago. 
Horren aitzinean, herritarrei 
erosketak modu kontzientean 
egiteko eskatzen diegu, adibi-
dez, etxetik ontzi berrerabil-
garriak eramanez. Enpresekin 
ere lan handia dago egiteko. 
Plastikoa hain merke ekoitzi-
ta, ez diote benetan duen ba-
lioa ematen. Sortzen den plas-
tikoa hondakin moduan ges-
tionatzeak balio izugarria du 
eta gestionatzen ez denean ere 
hala da, naturara doalako. 
Plastikoak sortzen duen ku-
tsaduraren balioa prezioan 
sartuko balitz ohartuko gina-
teke benetako balioa zein den. 
Zer gertatzen da sortzen den 
plastikoarekin? 
Edukiontziak kudeatzen dituen 
Ecoembes erakundearen ara-

bera, %80a birziklatzen da.
Baina hori ontzira ailegatzen 
denaren portzentajea da. Zer 
gertatzen da ailegatzen ez de-
narekin? Greenpeacen txoste-
nak dio sortzen den plastikoa-
ren %20a bakarrik birziklatzen 
dela. Alegia, gainerako %80aren 
zati bat zabortegietan lurpe-
ratua gelditzen da eta bertze 
zati handi bat itsasora doa. 
Irudi ikusgarriak ikusi ahal izan 
ditugu itsasoan...
Bisualenak denok ikusi ditu-
gunak dira: baleak kiloka plas-
tiko jan eta hilda, animaliak 
plastiko artean trabatuak... 
Denborarekin plastiko horiek 
degradatu eta mikroplastikoak 
sortzen dira, eta horiek leku 
guztietan daude: Antartikoko 
izotzetan harrapatuak, jaten 
ditugun arrainen urdailetan, 
iturriko urean... Oraindik ez 
dute %100ean frogatu zein 
izan daitezkeen horrek osasu-
nean izan ditzakeen ondorio 
negatiboak, baina produktu 
kimikoak dira eta arazoak sor 
ditzaketela uste dute. 

Enpresen aldetik zein da jarrera? 
Legeak behartuta, enpresa 
aunitz erabilera bakarreko 
poltsak kentzen hasi dira. Bai-
na gero eta gehiago dira plas-
tikoen ordez paperezko edo 
egurrezko materialak erabiltzen 
hasi direnak eta horrek ere 
kezkatzen gaitu, horiek ere 
erabilera bakarrekoak direla-
ko eta baliabideen kontsumoak 
segitzen duelako. Kontua aha-
lik eta guttien erabiltzea da eta 
erabiltzen duguna denbora 
gehiagoz erabiltzea edo berre-
rabiltzea. Kate lineal hau zir-
kular bihurtu beharko genuke.
Eta Administrazioaren aldetik? 
Nafarroako kasuan, 2018an 
hondakinen inguruko lege 
berria onartu zuen Gobernuak 
eta hainbat neurri aurrerakoi 
hartu zituen. Estatu mailan, 
PSOErekin ere gauza batzuk 
aitzinera atera dira. Gobernu 
aldaketarekin, ikusiko da zer 
gertatzen den. Hartzen dituz-
ten neurriak borondate poli-
tikoaren araberakoak dira.  
Etorkizuna nola ikusten duzu? 
Ez da beltza, oraindik irtenbi-
dea badela argi utzi nahi bai-
tut, baina gorria dela erranen 
nuke, egoera larrian baikaude. 
Jendeak erantzuten du eta 
mugimendua izateak itxaropen 
pixka bat sortzen du, baina 
hori eta gehiago behar da.

Irudi ikusgarriak ageri dira itsasoan, animaliak plastiko artean, hondartzak zaborrez beteak.... HUNG-HSUAN CHAO /GREENPEACE

«12 URTE DITUGU 
ONDORIOAK ATZERA 
BUELTARIK GABEAK 
EZ IZATEKO»

«SORTZEN DEN 
PLASTIKOAREN 
%20A BAKARRIK 
BIRZIKLATZEN DA»
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G. PIKABEA BAZTAN
«Taldea hiltzen bada, berpiz-
tea arras zaila izanen da». Ha-
laxe, argi, mintzatu da Juan 
Angel Perotxena BRT-Mendi-
tarrak errugbi taldeko zuzen-
daritzako kide elizondoarra. 
«Etorkizuna ez dut argi ikusten», 
gaineratu du. Jokalari eskasia-
gatik seniorren taldea kolokan 
dago, baina horrek BRT-Men-
ditarrak talde osoaren etorki-
zuna ere zintzilik utz dezakee-
la ohartarazi du Perotxenak, 
eta ondorioz, 40 urteko ibilbi-
dea duen taldearen akabaila 
izan daiteke. «Lan handia egin 
dugu baina BRT-Menditarrak 
desagertzeko arriskuan dago». 

Lagun-talde baten ametsa
«1978an lagun kuadrilla bat 
elkartuta» sortu zen Baztango 
errugbi taldea, eta geroztik 
ibilbide oparoa egin du. Ga-
rairik onenetan, «orain dela 
hamar urte, seniorren mailan 
50 jokalari inguru» ere izan 
zituela kontatu digu zuzenda-
ritzako kideak: «denboraldi 
horietan, seniorren bi talde 
ziren, bat Liga Nazionalean 
eta bigarren bat Euskal Ligan. 
Horrez gain, jubenilak, errug-
bi eskola eta nesken taldea 
bagenituen». Nesken taldearen 
harira, «berreskuratzea polita» 
izanen litzatekeela onartu du.

Baina egoera horretatik urru-
ti daude. Gaur-gaurkoz kon-
promiso osoarekin guttienez 
22 jokalari beharko lituzkete 
seniorren taldea mantentzeko, 
eta horretarako prest daudenak 
17 baino ez dira. Perotxenaren 
ustez, «benetako arazoa kon-
promisoa» da: «jokalari batzuk 
denboraldia sekulako seriota-

sunarekin hartzen dute eta 
entrenamendu eta partida 
gehienetara joaten dira. Baina 
bertze batzuek ez dute kon-
promisoa %100ean hartzen 
eta horiekin lan egitea zaila 
da». Talde «amateurra» direla 
oroitarazi du eta «lan kontua-
gatik edo arazo pertsonalen-
gatik huts egitea ulertzekoa» 
dela dioen arren, «alferkeria-
gatik edo bertze zerbait egi-
teagatik kale egitea» ez du 
ulertzen. Bere irudiko, «jarre-
ra kontua da. Negua eta den-
boraldi hasiera guretako ga-
rairik zailenak izaten dira eta 
kalte handia egiten digu jarre-
ra horrek. Ezin dugu entrena-
mendu seriorik egin».

Jokalari faltaren ondorioe-
tako bat 2019/2020 denboral-
dian Euskal Ligan izenik ez 
ematea izan da. Baina ez dute 
itxaropena guztiz galdua. Abuz-
tuaren 2an hasiko dute aurre-
-denboraldia eta orduan iku-
si nahi dute: «jende berria 
animatuko dela eta jokalari 
batzuen konpromisoa aldatu-
ko dela pentsatu nahi dut. Ez 
bada hala, bakoitzak bere bidea 
hartuko duela iruditzen zait». 

Egoera iraultzeko hainbat 
saiakera egin ditu BRT-Men-
ditarrak-eko zuzendaritzak 
azken hilabete hauetan. Maia-
tzean eman zuen egoeraren 
berri eta jokalari eskasiari aitzin 
egiteko, maiatz hondarrean 
eta ekainean eskualdeko gaz-
teek errugbia ezagutzeko hain-
bat hitzordu finkatu zituzten. 
Erantzuna ona izan zela adie-
razi zuten zuzendaritzatik: 
«egun horietan gazte andana 
hurbildu zen errugbia proba-
tzera». Gehiago ere bai: «ira-
ganean BRTn jolastu zuten 
jokalari batzuk ere taldera 
itzultzeko asmoa» adierazi 
omen zuten. Baina ez zen aski 
izan. 

Harrobiko taldeak osasuntsu
Helduen taldea da airean da-
goena. Bertzelakoa da , ordea, 
gibeletik heldu diren errugbi 
taldeko gaztetxoen mailan ari 
direnen egoera. Perotxenak 
azaldu digunez, talde «dezen-

Errugbia estualditik 
ateratzeko azken saioa
Jokalari eskasiagatik BRT-Menditarrak errugbi taldeko seniorren taldea desagertzeko arriskuan 
dago eta ondorioz, talde osoaren etorkizuna ere kolokan dago. Abuztuaren 2an hasiko dute 
aurre-denboraldia eta eskualdeko gazteei errugbia ezagutzera joateko deia egin diete

ERREPORTAJEA

Goian 1978ko taldekideak eta behean egungo jokalariak. PELLO SAN MILLAN/ DANI IRIBARREN
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te» ditu BRT-Menditarrak-ek: 
«errugbi eskola Ultzaman eta 
Baztanen, bakoitzean 20 joka-
lari ingururekin; 14 urtetik 
behitikoen taldea hamar jo-
kalarirekin; 16 urtetik behei-
tikoak 18 jokalarirekin eta 
jubenilak, 18 urtez beheitikoak, 
12 jokalarirekin». Azken urteo-
tan Irungo errugbi taldearekin 
elkarlanean osatzen dituzte 
gaztetxoen taldeak. Gainera, 
«gazteak gogo handiarekin» 
sumatzen ditu Perotxenak, 
«osasuntsu daude eta talde 
politak dira». Azaldu digunez, 
«seniorren taldea desagertzen 
bada, harrobiko taldeen ibil-
bidea gutienez urte batez lu-
zatzea erabaki dugu».

Etorkizuneko jokalari horiek 
etxeko taldean jokatzeko au-
kera izan dezaten seniorren 
taldearen segida bermatzea 
gakoa izanen da. Azken den-
boraldian, mailaz jautsi dira, 
Euskal Ligako bigarren maila-
ra, eta hori «aukera bat bezala» 
ikusten du Perotxenak: «ha-
sierako ezustea gaindituta, 
jende berria sartzeko momen-
tua dela pentsatzen dugu. 
Partida gogorrak izanen dira, 
baina bertze batzuk eskura-
garriagoak. Beraz, denek jo-
lasteko eta ikasteko aukera 
izanen dute». 

Atearen zirrikitua erabat itxi 
gabe egin nahi dute azken 
saiakera. Helburu horrekin, 
«jokalari ohiei zuzendaritzan 
edo bertze lanetan inplikatze-
ko» eskatu die eta «zonaldeko 
gazteei, neska eta mutikoei 
kirol hau probatzeko gonbi-
dapena» egin die. «Topikoa 
bada ere, edozeinek aurkituko 
du bere lekua taldean». Abuz-
tuaren 2an dute hitzordua, 
Lekarozko errugbi-zelaian. 
Akaso bere garaian Perotxe-
nari gertatu zitzaiona gertatu-
ko zaie hurbiltzen direnei; 
«errugbiarekin engantxatu» 
eta trukean «aunitz» jaso: «la-
gunak, jende eta leku aunitz 
ezagutzeko aukera, diziplina, 
lasaitasuna, irriak...». Horixe 
izan daiteke Baztanen halako 
arrastoa utzi duen taldea es-
tualditik ateratzeko bidea. 

JOSEBA ARIZMENDI 
APEZETXEA ORONOZ

12 urtez pilotan ibili ondotik, 
18 urterekin utzi eta «errugbian 
jokatzen zuten herriko lagu-
nek» animatuta BRTn sartu 
zen. «Arras gustura» ibili da 
geroztik. Taldeari esker «lagun 
on aunitz» egin ditu, baita 
bestak ere, «arras giro onean». 
Jende falta dela eta, argi dio: 
«ezin dugu taldea desagertzen 
utzi. Seniorretan jokatu nahi 
duten gazte aunitz dago gibe-
letik». Animatzeko deia luza-
tu du: «berdin dio kirola ez 
baduzue inoiz egin». Bereta-
ko «disfrutatzea» da kontua.

«Ezin dugu taldea 
desagertzen utzi»

ALEX SANTESTEBAN OPOKA 
IRURITA

Anaia BRTn zela «kuriositatea» 
piztu eta hala sartu zen taldean 
orain lauzpabortz urte. «Talde- 
ko ia inor ez ezagutzeak has-
mentan kezka» sortu bazion 
ere, «segidan taldeko parte» 
sentiarazi zuten. Taldeko giroa 
«lagunartekoa» dela dio, «kua-
drilla bat irabazi dut». Azken 
aldian, ordea, «kezkatuta» 
dabil taldearen etorkizunare-
kin: «duela urte ainitz hasi zen 
talde honek aitzinera segitzea 
espero dut eta gure gibeletik 
heldu diren gazteek guk bizi 
dugunaz gozatu ahal izatea». 

«Hasieratik taldeko 
parte sentiarazi naute»

FERMINTXO LARRALDE 
CORDOBA ELIZONDO

Futbolean «nekatu» zelarik, 
«bertze kirol bat probatzeko 
gogoari» tiraka, duela sei-
-zazpi urte sartu zen BRTn, 
«lehendik taldean ari ziren 
kuadrillako batzuen» arrimuan. 
Hasmentatik «arras gustura» 
dabilela aitortu digu, eta «biga-
rren familia bat» egin omen 
du BRTn: «jende aunitz eza-
gutu dut, lagun aunitz egin... 
giroa bikaina da eta hori ezin 
da ordaindu». Seniorren tal-
dearen egoera ikusita «pena» 
sentitzen badu ere, ez du etsi 
nahi: «desagertu ez dadin 
saiatuko gara bukaera arte».

«BRT bigarren familia 
bat bezala da»

ANDER OSKOZ GAGO  
DONEZTEBE

«Beti errugbia probatu nahi 
izaten nuen eta BRTn giro 
ona zegoela entzuna nuenez»  
orain zazpi urte taldean sar-
tu zen. Eta gustatu zitzaion. 
Urteotan errugbiari esker 
«lagun handiak» eta «besta 
batzuk», egin dituela dio umo-
retsu. Gainerakoan, «urte 
aunitzetan taldea aitzinera 
ateratzeko» egin den «lan 
pilaren» ondotik, orain senio-
rren taldea arriskuan ikusteak 
tristura sortzen omen dio: 
«behin desagertuta zaila ikus-
ten dut berreskuratzea». 

«Desagertuz gero zaila 
da berreskuratzea»

MANEX ETULAIN BIDEGAIN  
ARIZKUN

Duela lau urte, 15 urte zitue-
la, «judoa utzi eta errugbian 
jolastera animatu» zen Etulain, 
herriko lagunak errugbian 
«arras gustura» zebiltzala 
ikusita. Ez da damutu hartu-
tako erabakiaz,  errugbiak 
«lagun berriak egiteko, kirola 
egiteko eta toki berriak eza-
gutzeko aukera» eman baitio. 
Seniorren taldearen inguruan, 
«hainbertze urtetan izan den 
taldea galtzea pena» litzate-
keela aitortu digu, eta hortaz, 
«denei probatzeko» dei egin 
die, «ea denon artean taldea 
aitzinera ateratzen dugun».

«Ea taldea aitzinera 
ateratzen dugun»

JON ZUBIRI AZANZA  
ARIZKUN

Duela hamar bat urte sartu 
zen BRTn, ikastaro batzuetan 
izena eman eta «pixkanaka 
txapelketetan parte hartzen» 
hasi zenean. Halere, anima-
tzeko azken bulkada «anaia 
errugbian hasitakoan» eman 
omen zuen. Errugbiak «au- 
nitz» eman diola dio, baina 
orain, «eskualdea ezberdina 
den kirol bat praktikatzeko 
aukerarik gabe gelditzeko 
arriskuan» ikusten du, «gaz-
teak batez ere. Izan ere, gero 
eta haur gehiago ditugu 
taldean». Hortaz, «edozein 
probatzera animatuko nuke».  

«Gero eta haur gehiago 
daude taldean» 

BRTko jokalariekin solasean
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Kalakan hirukote ezagunak 
eta Nayade abesbatzak kon-
tzertua eskainiko dute abuz-
tuaren 8an, ortzegunean, 
20:30ean San Esteban elizan. 
Berako Udalak eta Berako 
Kultur Batzordeak antolatu-
tako emanaldirako sarrerak 
15 eurotan salgai daude Aga-
ra prentsan eta www.entra-
dium.com webgunean. 

Kalakan taldeak eta Nayade 
Abesbatzak kontzertu berezia 
eskainiko dute. Bakoitzak be-
raien unibertsoa aurkeztuko 
du, baina pieza gehienak el-
karrekin emanen dituzte eta 

lan komun hori kontzertuaren 
bizkarrezurra izanen da. Me-
lodiak, erritmoak, harmoniak, 
ahotsak, instrumentuak… 
osagai guztiak hor izanen dira 
momentu berezi bat sortzeko.

Berezia eta esklusiboa izanen 
da, honelako emanaldi bat 
behin bakarrik eman baitzuten 
iaz errepertorio horrekin: Shen-

nandoah, Media Vita, Jura-
mento, Argizagi, Xorietan 
buruzagi, Mutil txaleko gorri 
eta abar… birmoldatuko di-
tuzte, Kalakan taldearen erre-
pertorioa ahantzi gabe.

'Handia' abuztuaren 17an
Abuztuko kultur ekitaldiekin 
segituz, hilaren 17an, Handia 
filma eskainiko dute, larun-
batean 22:00etan Herriko 
Etxeko Plazan (euskaraz, gaz-
telaniako azpitituluekin). Eu-
ria eginen balu ekitaldia uda-
letxeko arkupetan eginen li-
tzateke.

Larungo Kaiolan Keixeta
Plazatik urrun, Larungo Kaio-
la ostatuan zabalik dago Kei-
xeta margolariaren erakuske-
ta. Uztailaren 20an ireki zuten, 
Pettik eta Micek eskainitako 
kontzertu batekin eta irailaren 
20ra bitarte ikusgai izanen dira 
Zumaiako artistaren lanak. 

Iaz, bentako denda kendu 
eta kultur espazioa zabaldu 
zuten. Aurten ere kultura La-
rungo mendira igotzen segitu 
nahi dute, erakusketak, kon-
tzertuak,... antolatuz, mugaren 
alde bateko zein bertzeko 
sortzaileekin.

Ekainean Larungo historia-
ri buruzko erakusketa batekin 
zabaldu zituzten ateak Larun-
go Kaiolan. Inaugurazioan 
Joseba Tapia trikitilaria izan 
zen bere lan berria aurkeztuz. 
Keixetaren erakusketaren on-
dotik, irailean bertze bat za-
balduko dute, Larun kaxkoan 
ere kultura hedatu asmoz.

Kalakan taldea Sarako lezeetan eskainitako emanaldi batean. UTZITAKO ARGAZKIA

EMANALDI HAU 
BERTZE BEHIN 
BAKARRIK EMAN 
DUTE BI TALDEEK

Kalakan taldeak 
kontzertua 
eskainiko du
Nayade abesbatzarekin batera abuztuaren 8an San Esteban 
elizan izanen da emanaldia (20:30) eta sarrerak salgai daude

Leoncio Urabayen 
geografoaren 
argazki erakusketa 
zabalik

TTIPI-TTAPA
Leoncio Urabayen Guindo 
geografo nafarrak joan den 
mende erditsuan Nafarroako 
baserriei ateratako 30 argazkien 
erakusketa ikusgai dago Kul-
tur Etxean abuztuaren 6ra 
bitarte. Nafarroako Uniber-
tsitate Publikoko Kultura eta 
Kirol Atalak antolatu du eta 
NUP Antenak ekimenari esker 
ailegatu da Berara.

Erakusketa asteartetik la-
runbatera 10:00etatik 14:00eta-
ra eta 16:00etatik 19:00etara 
eta igande eta besta egunetan 
10:00etatik 14:00etara ikus 
daiteke.

Nor zen Leoncio Urabayen?
Leoncio Urabayen Guindo 
(Erroz 1888-Iruñea 1968) geo-
grafo modernoa izan zen. 
Hainbat ikerketa egin zituen, 
eta baserri eta landa eremue-
tako etxeei bereziki errepara-
tu zien. Eusko Ikaskuntzako 
sortzaileetako bat izan zen.

Erakusketako argazkietako bat.
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Uztailak 27, larunbata

15:00etan 4x4 autoen ikuskizuna Postan. 16:00etan 3x3 kuadrillen arteko saskiba-
loi txapelketa kiroldegi aitzinean. Izena emateko 15:00etatik aitzinera. Eguraldi txarra 
eginez gero Toki-Ona kiroldegian. 16:30ean plater-tiroketa minifoso modalitatean. 
Beratik eta kanpotik etorritako tiratzaileen txapelketa. Antolatzailea: Berako Ehiza eta 
Arrantza Elkartea.

Uztailak 28, igandea

11:00etan Berako XI.Saria txirrindulari-
tza proba.  Kadeteak. Antolatzailea: Gure 
Txokoa Elkartea. 16:00etan 3x3 Saski-
baloi elite txapelketa kiroldegi aitzinean. 
Izena emateko 15:00etatik aitzinera. 
Eguraldi txarra eginez gero Toki-Ona ki-
roldegian. 19:00etan herri-kirol jaialdia 
kiroldegi aitzinean. Eguraldi txarra eginez 
gero, Eztegara pilotalekuan. Probak: harri 
altxatzea; aizkora (mistoa); aizkora altue-
ran (3,50 m) eta arpana (mistoa).

Abuztuak 1, ortzeguna

13:00etan San Jose zahar etxeko 
familia-bazkaria. 20:00etan dantza 
jaialdia Eztegara pilotalekuan. 22:00etan 
Berako betiko korrikalariei omenaldia 
Altzateko parkean. 22:15ean VI. Berako 
Gau Krosa. Izena ematea: www.manttale.
com.
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Abuztuak 2, ortziralea

11:30ean ahantzien oroimenez lore-eskaintza, Herriko Etxeko plazako oroigarrian. 
12:00etan 2019ko San Esteban besten hasiera adierazteko Herriko Etxetik altxaferoa 
botako dute eta ezkil-jotzea izanen da. Aldi berean, ttikiendako goxokiak eskainiko 
dituzte. Ondotik erraldoiak eta buruhaundiak karrikaz karrika ibiliko dira Incansables 
txarangak eta Ezpelur gaiteroek lagunduta. 17:00etan Ezpelur gaiteroek San Jose zahar 
etxean joko dute. 19:00etan Berako txistularien kalejira Illekuetatik Herriko plazara. 
19:30ean batukada Batuklang taldearekin. 21:00etan dantza herrikoiak Altzateko 
karrikan (fandangoa, arin-arina, larrain dantza…) Ezpelur gaiteroen laguntzarekin. 
23:00etan Eskean Kristo eta Pleura taldeen kontzertuak Altzateko plazan. Egunez 
zehar Incansables Txaranga ariko da karrikaz karrika.

Abuztuak 3, larunbata

09:30ean herriko txistulariek diana joko dute; Ezpelur gaiteroek herrian barna joko 
dute. 10:30ean Udalbatza, txistulariak, makil-dantzariak eta Berako bandera aitzinean 
dutela, Herriko Etxetik San Esteban elizara abiatuko dira, Esteban Donearen ohoretan 
eta Berako abesbatzak lagundurik emanen den meza aditzera. Meza ondotik, Gure 
Txokoa dantza taldeko kideek Berako makil-dantzak eta bordon-dantza dantzatuko 
dituzte txistularien laguntzaz. Gero, Julio Soto eta Maialen Lujanbio bertsolariek kanta-
tuko dute. 13:00etan Ezpelur gaiteroak Ibardinen ibiliko dira. 17:00etan Incansables 
txarangak San Jose zahar etxean joko du. 18:00etan Gure Txokoa dantza taldeak 
Berako aurreskua dantzatuko du Herriko Etxeko plazan txistularien laguntzaz. Gero, 
Berako bandaren kontzertua Herriko Etxeko plazan. 20:00etan Etxera! Elkartasun eki-
taldia Altzateko plazan. 21:00etan dantza herrikoiak Altzateko karrikan Ezpelur gaite-
roen laguntzarekin. 23:00etan Joseba Irazoki & Lagunak eta Los Zopilotes Txirriaus 
taldeen kontzertuak plazan. Egunez, Incansables txaranga karrikaz karrika ibiliko da.

egitaraua Berako bestak 2019
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Abuztuak 4, igandea

09:00etan Irats taldeko trikitilariak eta panderojoleak Dornakun ibiliko dira eta Ezpelur 
gaiteroak Zalain auzoan. 11:00etan haur eta gazteentzat XXXII. igeriketa txapelketa 
Berako igerilekuan, Gure Txokoa elkarteak antolatuta. 11:15ean Incansables 
txarangak San Jose zahar etxean joko du. 12:30ean herri-danborrada Herriko Etxeko 
plazatik Altzateko plazara. Entsaioak uztailaren 26an eta 29an 20:00etan Herriko 
Etxeko plazan. 13:00etan Kukaña Illekuetan. 14:00etan txosnetako bazkari feminista 
Altzateko plazan, Goldatz Berako emakume talde feministak antolatuta. Eguraldi txarra 
eginez gero, eskolako aterpean. Txartelak salgai Kataku eta Errekalde ostatuetan. 
Ondotik poteoa Incansables txarangarekin. 17:00etan pilotari profesionalen arteko 
partidak Eztegara pilotalekuan. Aspeko punta-puntako pilotariak. Sarrera: 30 euro, 
atzeko paretan 20 euro. 18:00etan haurrentzako emanaldia: Sun magoa Altzateko 
pilotalekuan. 19:00etan Kilimak taldearen kontzertua Altzateko plazan. 21:00etan 
dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Altzateko karrikan. 23:00etan El diluvi eta Ira 
taldeen kontzertuak Altzateko plazan. Egunez Incansables txaranga karrikaz karrika 
ibiliko da.

egitaraua Berako bestak 2019
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Abuztuak 6, asteartea

09:00etan Bera kantari eta Ezpelur gaiteroak Garaitarreta eta Suspelttiki auzoetan 
ibiliko dira. 10:00etan herriko pilotarien pilota partidak Eztegara pilotalekuan. 
Benjaminak, alebinak, infantilak eta helduak. Antolatzailea: Gure Txokoa elkartea.
12:00etan erraldoiak eta buruhaundiak Altzatetik Herriko etxera, Ezpelur gaiteroek 
lagunduta. Agurra Berako erraldoi eta buruhandiei Herriko etxeko plazan. 12:30ean 
muxikoak dantza saioa Altzateko parkean. Zatoz dantzatzera! 17:00etan Ezpelur 
gaiteroek San Jose zahar etxean joko dute. 17:30ean Kukaña Illekuetan. 18:30ean 
migattuak Herriko Etxeko plazan. 21:00etan dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin 
Altzateko karrikan. Ondotik suzko zezena aterako da Altzateko karrikan.  22:00etan 
herri-afaria Altzateko parkean. Txartelak salgai uztailaren 30era arte Errekalde eta 
Xuga ostatuetan. 00:00etan Pelax taldearen kontzertua Altzateko plazan. Egunez, 
Incansables txaranga karrikaz karrika ibiliko da.

egitaraua Berako bestak 2019

Abuztuak 5, astelehena

09:00etan musika-eskolako trikitilariak eta panderojoleak Suspelan ariko dira eta Ez-
pelur gaiteroak Kaule auzoan. 10:00etan plater-tiroketa, ehiza ibilaldia modalitatean. 
Ondotik, txistorra eta xingarra denentzat.  Antolatzailea: Berako Ehiza eta Arrantza El-
kartea. 11:00etatik 13:30era puzgarriak Eztegara pilotalekuan. 12:30ean erraldoiak 
eta buruhaundiak ibiliko dira Agerran Ezpelur gaiteroen laguntzarekin. 13:00etan 
kukaña Illekuetan. 14:00etan Labiaga ikastolak antolatuta kantu-bazkaria Altzate-
ko pilotalekuan. Sarrera: helduek 20 euro eta haurrek 10. Salgai uztailaren 31ra arte 
Agara prentsan eta Labezarren. 17:30ean Kukaña Illekuetan. 18:30ean migattuak 
Herriko Etxeko plazan. 19:30ean erromeria Altzateko plazan Bide batez taldearekin. 
21:00etan dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Altzateko karrikan. Ondotik suzko 
zezena aterako da Altzateko karrikan. 23:00etan erromeria Altzateko plazan Bide ba-
tez taldearekin. Egunez Incansables txaranga karrikaz karrika ibiliko da.
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«Eguneko ekitaldietan jende 
gehiago ikusi nahi nuke bestei 
bizia ematen dietelako»

Pello IRAZOKI ERRANDONEA

Sekula ez da berandu; horren adibide gar-
bia da Pello Irazoki Errandonea. 69 urte-
rekin bera izan da Berako bestetako azal 
lehiaketako irabazlea. Lehiaketara lan bat 
aurkeztu duen «lehendabiziko aldia» izan 
dela azaldu digu eta «ideia buruan argi» 
izanda irudia osatu bitartean gozatu du: 
«hagitz polita izan da niretzat bestetako 
parte diren hainbat egoera paper batean 
margotzea».

Txupinazoko giroa eraman du paper 
gainera: «besten hasieran, txupinazoa 
lehertzen denean, herrian sortzen den 
emozio hori transmititu nahi nuen». Ho-
rregatik, bere lanean hainbat herritar ikus 
daitezke plaza inguruan: «gazteak ageri 
dira Berako bestak 2019 dioen kartelaren 
gibeleko aldean, txarangaren erritmora 
hainbat aldarrikapen eginez.  Bikote gazte 
bat eta bere haurra 
ere ageri dira pla-
zako giroari begira 
eta erraldoiak ere 
ez dira falta».

Denborari  
etekina ateraz
Marraztea ez du 
afizio berria, ez eta 
bakarra ere: «erreti-
roa hartuta nago eta 
saiatzen naiz antolatua izan eta denbora 
aprobetxatzen». Ongi antolatzeko beharra 
izanen du bai, dituen afizio guztiak kon-
tuan hartuta: «gorputza zaintzeko bizikle-
tan ibili, baratzean aritu eta mendira joa-
tea gustuko ditut. Sukaldean aritzea ere 
bai, ongi bazkaltzeko, eta bidaiatzea eta 
margotzea, burua lanean jartzeko. Gaine-
ra, duela bi urte titulu berri eta polita ere 
hartu nuen, aitatxi izatea».

Bestazalea
Bestarako tartea ere hartzen du: «egune-
ro ibiltzen gara, txupinazoan bestan hasi 
eta azken egunera arte». Bertzeak bertze, 
«erraldoi eta buruhaundiak eta dantzak 

ikustera joan,  familiarekin bazkaltzeko 
elkartu, bandaren kontzertua ikusi, su ar-
tifizialak, suzko zezena, kukaña...». Gau-
txoria izana dela aitortu digun arren, orain, 
eguneko ekitaldietan gehiago ibiltzen 
omen da: «egitaraua ongi irakurri eta gero 
nora joan aukeratzen dut. Badira aukerak 
denontzat». Huts egin ezinekoen artean 

argi du bere aukera: 
«su artifizialak. Gaua 
kolorez pizten da eta 
zarata ere ez da fal-
ta. Xarma berezi hau 
Lesakatik ere ikus 
dezakete».

Giro berezia 
herrian
Herrian sortzen den 
giro bereziaz ere 

egin du aipamena: «urte osoan izaten ez 
den zerbait berezia nabari da. Itzuli bat 
ematera joan eta jendea karrikan, bate-
kin eta bertzearekin solasean egoteko 
aukera...». Dena den, bada zer hobetua 
ere: «eguneko ekitaldietan jende gehiago 
ikusi nahi nuke, horiek ematen diete bi-
zia bestei».  Garai batekoekin alderatuta, 
«arin-arin, fandango, irrintzi eta kantak 
ere ia desagertuak» daudela uste du eta 
hori aldatu nahi luke.
Besta ondorenerako sekretua ere eman 
digu: «gosaltzeko ura aspirinarekin eda-
tea eta bi orduz bizikletan ibiltzea». Es-
perientzia ez zaio falta, beraz, inor beha-
rrean bada, proba egin dezala.

«Txupinazoko giroa 
eraman dut paper 

gainera. Txupinazoa 
lehertzen den mo-
mentuan, herrian 

sortzen den emozio 
hori transmititu nahi 
nuen irudi honekin» 

Azal lehiaketako irabazlea
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«Iazko bordon-dantzan bizi 
izan genuenari dagokion 
garrantzia eman nahi nion»

Iraia GILLENEA IRIARTE
Kontrazal lehiaketako irabazlea

Saiatu gabe ez da saririk izaten. Iraia Gi-
lleneari galdetu bertzerik ez dago. Estrei-
nakoz aurkeztu du lana bestetako kartel 
lehiaketara eta «batere espero gabe» 
kontrazal lehiaketako irabazlea izan da.

Burutan ibili izan omen du aitzinetik ere 
lehiaketan parte hartzea baina, «aurten, 
tarte bat bilatu eta bi egunez jo eta ke 
aritu naiz ideiak pentsatu eta garatzen.  
Azkenean hau da atera dena».

Emakume bordon-dantzaria
Herriko giroa irudikatu nahi izan du: «alde 
batetik erraldoiak, bertzetik, herriko jen-
dea, egiten diren ekitaldietako batzuk, 
baina gehienbat Sanesteban eguneko 
dantza garrantzitsuak eta nola ez, dantza-
riak».  Dantzaria eta emakumezkoa ageri 
da bere irudian eta ez da kasualitatea: 
«iazko bordon-dantzan bizi izan genue-
nari dagokion garrantzia eman nahi nion. 
Emakumezkoa izan zen lehenengo kapi-
taina eta uste dut hagitz momentu polita 
eta hunkigarria izan zela». 

Berdintasuna
Ikusle soila ez, dantzaria ere bada eta  
momentu berezia 
izaten omen da be-
retzat, hitzez azaltze-
ko zaila: «bordoiak 
eskuetan hartzen 
dituzun lehenengo 
momentuan urduri-
tasuna areagotzen 
joaten da. Behin 
plazan dantzan zau-
dela, hagitz kon-
tent sentitzen zara,  
hunkigarria izaten 
da publikotik zure izena oihukatzen du-
ten unea. Ez bakarrik bordon-dantzan, 
makil-dantzetan eta arratsaldean egiten 
dugun aurreskuan ere bai». Azpimarratu 
nahi izan du, «emakumea izan eta bertan 
dantzatzen egoteak aunitz pozten nau eta 
are gehiago, dantzatzen dugularik, denok 

berdinak garela sentitzeak». Dantzetako 
jaialdian ere parte hartzen du eta berezia 
da hori ere beretzat: «urte osoan zehar 
egin dugun lana herritarrei erakusteko 
momentua baita».

Jan, edan eta dantzatu
Dantza soilik ez, bestetan izaten dira ber-
tze hamaika kontu ere. Guztiak ederki la-
burbildu ditu Iraiak: «bestetan, jan, edan 
eta dantzatu!». Ahal den guztietan «egu-
nez etxetik atera eta eguna ongi argituta 
etxeratzen den horietakoa naiz». Azken 
urteetan udan lanean aritzea tokatu zaion 
arren, «egun bat baino gehiago libratze-

ko modua»  izan 
omen du eta horie-
tan «egunean zehar 
dauden ekitaldie-
tara joatea» gusta-
tzen zaio. Abuztua-
ren 3a  sakratua da 
beretzat: «ahal izan 
dudan guztietan li-
bratu dut eta lana 
dudanean, lanetik 
atera bezain agudo,  
arropaz aldatu, eta 

lagunengana joaten naiz, zerbait hartu, 
afaldu, eta ondotik bestara». 

Aurten ere, ziur eginen duela jan, edan 
eta dantzatu hirukoa betetzeko modua. 
Eta nork daki, eguzki argitan edo gautxo-
rien babesean, helduko zaio agian heldu 
den urteko lehiaketarako inspirazioa.

«Emakumea izan 
eta bertan dantza-
tzen egoteak aunitz 
pozten nau eta are 

gehiago, dantzatzen 
dugularik denok 
berdinak garela 

sentitzeak» 
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«Alkate gisa lehenbiziko 
bestak direnez bereziak 
izanen dira aurtengoak»
Lanbidez irakaslea da Aitor Elexpuru 
Egaña (Markina-Xemein, 1971), «azken 
bederatzi urteotan Arantzako eskolan in-
geleseko irakasle eta zuzendaritzan» ari 
dena, «baina 1997tik Nafarroako hainbat 
eskualde eta herritan irakasle» ibilia. Mai-
te du bere ofizioa; hori argi gelditu da bere 
adierazpenetan, «irakaskuntza nire bizi-
tza» dela baitio: «ttikitatik nuen amets bat 
egia bihurtu zait. Ohorea da haurren he-
ziketan lan egitea. Ardura handia ere bai, 
noski. Etorkizuna beraiek dira eta gizarte 
justuago bat eraikitzeko tresnak eskaini 
behar dizkiegu, eta baloreetan hezi».

Sortzez bizkaitarra bada ere, 13 urte 
daramatza Beran bizitzen eta «beti sortu 
nintzen herrikoa» izanen dela dioen arren, 
«beratar sentimendua» duela ere aitortu 
digu: «gaur egun ni eta nire familiaren he-
rria Bera da, dudarik gabe». 

Zaletasunak ere baditu, eta ez gutti: ira-
kurtzea eta kirol «pixka bat» egitea atsegin 
du, «bereziki mendira joan eta bizikletan 
ibiltzea». Musika aditzen ere «gustura» 
egoten da eta «kulturarekin harremana 
duten jarduerak ere gustuko» ditu. Bertso-
zalea da, baita bertsolaria ere, nahiz eta ez 
duen halakorik aipatu... Eta politika «hur-
biletik» jarraitzen duen gaia da.

Kargu berria 
Berriki, irakasle lanari bertze ardura bat 
gehitu dio: Berako alkatetzarena. Eskola-
ko lana erabat utzi gabe, «ilusio eta gogo 
handiz» hartua du kargua. Hasieran «hala-
ko kezka edo beldur pixka bat» sentitu ba-
zuen ere, «beti izan dut taldearen babesa 
eta jendearen animoa, eta azkenean pau-
soa ematea erabaki nuen». Ez zen hutsean 
gelditu bere urratsa eta herritarren babes 

Berako bestak 2019

Aitor ELEXPURU
Berako alkatea
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zabala jaso zuten, botoen %60a. Emai-
tzarekin «kontent», eskerrak eman nahi 
izan dizkie herritarrei. «Orain gure ardura 
babes horri erantzun egokia ematea da». 

Lau urteotako balorazio ona
Alkatetza «erronka handia» eta ardura 
berria badu ere, Udaleko martxa ezaguna 
du Elexpuruk, azken lau urteotan zinegotzi 
izan baita. «Auzolana eta herrigintza» bar-
neratuta, «herriaren alde nire aletxoa jar-
tzeko» asmoarekin sartu zen eta «hagitz 
urte aberatsak» izan direla azpimarratu 
digu, «herriko errealitatea bertze ikuspun-
tu batetik ezagutzeko aukera eman dit».

Bertzeak bertze, euskara batzordeko 
zinegotzi izan da eta memoria historikoa-
ren gaiaz arduratu da. Euskararen harira, 
«gure herriak euskararen normalizazioa-
ren alde giza eta baliabide ekonomiko 
handiak bideratzen» dituela oroitarazi du, 
baina «lanean jarraitzeko beharra» azpi-
marratu du, «zer hobetu» badela iritzita: 
«euskara zaindu eta bultzatu behar dugu 
gure hizkuntza delako eta euskaraz bizi-
tzeko eskubidea dugulako». Memoria his-
torikoaren gaian egindako lanarekin ere 
«gustura» dago: «36ko gerran Beran ger-
tatutakoak ahanztu-
ratik berreskuratzen 
saiatu gara». Agin-
taldi honetan, berriz, 
«memoria hurbila 
lantzeko pausoak» 
eman nahi dituzte.

Hainbat erronka
Bertzelako egitasmoak ere badituzte esku 
artean. Momentuan, «azpiegitura obra 
handi batzuk martxan» dituzte: «Eztegara 
frontoiko ostatu eta komunen moldaketak, 
Legarbideko ur hornidura sarea eta zola-
dura, Agerrako ur sarea, musika eskolako 
igogailua...». Horrez gain, irailean auzo ba-
tzarrak egiteko asmoa dute: «herritarren 
beharrak zein diren jakiteko». Bertzetik, 
«lurralde garapen jasangarriarekin segi» 
nahi dute, «hirigintza, etxebizitza eta mu-
gikortasun plan estrategikoetan sakon-
tzen jarraituz» eta «energia berriztagarrien 
aldeko apustua» ere berretsi du. Gaineratu 
digunez, «ingurugiro natural pribilegiatu 
batean bizi garenez, berau zaintzen segi-
ko dugu». Euskararen normalizazioan ai-
tzinera egitea, herriko kultur mugimendua 
babestea, kirol dinamizazioa bultzatzea 
eta integrazioaren aldeko gizarte lanak eta 
politika feministak aplikatzea izanen dira 
agintaldi honetako bertze erronka batzuk.

Besta bereziak
Abuztu hasieran, ordea, eguneroko martxa 
alde batera utzita, sanestebanetan jarriko 
du arreta. Aurtengoak «besta bereziak» 
izanen dira beretzat, alkate bezala «lehen-
dabizikoak» direlako. «Ekitaldi instituzio-
nalak bideratzea tokatuko zait eta kontu 
horietan zentratu beharko dut». Baina aldi 
berean, «dena ongi atera dadin erne» ego-

nen omen da, nahiz 
eta bestetako martxa 
ez duen ezezaguna, 
zinegotzi denetik 
besta batzordeko 
kide delako. Eta «ho-
rrela jarraituko dut», 
baieztatu digu. 

Alkatetzak es-
katzen dion ardurari eta bestari neurria 
hartuz, ez du bestetan etxean gelditzeko 
asmorik. Bezpera du egunik gustukoena, 
«besta lehertzen den txupinazoko mo-
mentua» eta «baserri auzoetan dianetan 
musikariekin ibiltzea» ere maite du. Bere-
ziki goizeko giroa gustatzen zaio, «besta 
giroan gosaltzea», baina kantu bazkarira 
ere joaten da. San Esteban Eguneko eki-
taldiak ere «politak» iruditzen zaizkio eta 
bertso-saioan eta pilota partidetan ez du 
hutsik egiten. Zerbait hobetzekotan «ahal 
balitz migattuak eta su artifizialak urtero 
izatea» nahiko lukeela aitortu digu: «besta 
batzordeak horrela erabakitzen du eta au-
rrekontuak ere badu eragina».

Bide batez, eta aukera aprobetxatuz, 
herritarrei ere mezua luzatu nahi izan die, 
«ongi pasatzeko» dei eginez, «eguneroko 
kezkak ahantzi eta disfrutatzeko» eta aldi 
berean, «arduraz eta errespetuz jokatzeko, 
norberarekiko eta hurkoarekiko».

«Gure ardura 
herritarrek 

erakutsi diguten 
babesari erantzun 
egokia ematea da»

Berako bestak 2019
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«Neska gazteak lasterka 
ibiltzera animatuko   
nituzke»

Maite du mendia eta maite du mendian 
goiti eta beheiti lasterka ibiltzea. Halaxe 
bizi da gustura Ainhoa Etxegarai Elgo-
rriaga (Bera, 2002), mendiak «gozatzeko» 
bide ematen diolako eta «deskonektatzen» 
laguntzen diolako. «Attaren eta amaren 
aldetik beti izan dute lasterka ibiltzeko 
afizioa», eta zaletasun horri tiraka hasi 
zen Manttale Mendi Lasterketa Taldean, 
«10-11 urterekin». Hortxe segitzen du ge-
roztik. Ttikien atletismo eskola utzita, gaur 
egun, «gazteen eta emakumezko helduen 
taldeetan» entrenatzen du. Baina onartu 

digunez, «neska gazte gehiago» biltzea 
gustatuko litzaioke, «gutti» direlako; «ea 
animatzen diren». Bere kasuan, «astean 
bizpahiru aldiz lasterka» ibiltzen saiatzen 
da «eta lasterka ez bada, oinez mendian». 
Azterketa garaian «guttiago» entrenatzen 
duen arren, ikasketak ez dira zaletasuna 
alde batera uzteko aitzakia izaten. Are 
gehiago, kirola egiteak «burua arintzen» 
laguntzen diola kontatu digu: «denbora 
galtzea irudi dezake, baina aisago ikasten 
dut lasterka pixka bat ibili ondotik». Ezin 
jakin hori ote den sekretua, baina kontua 

Ainhoa ETXEGARAI
Berako lasterkari gaztea

Berako bestak 2019
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da ikasturtea «ongi» bukatu zuela. Aitortu 
digunez, 2. Batxilergoaren ondotik, ikas-
ketak kirolarekin uztartu nahi ditu: «Jar-
duera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak 
edo fisioterapia ikasi nahi nuke».

Bertze urrats bat eginez, duela gutti las-
terketetan parte hartzen ere hasi da eta 
ederki moldatzen dela erakusten ari da. 
Aurtengo Berako Maratoi Erdian, erratera-
ko, 14-17 urtekoetan, txapeldun izan zen 
eta herrian izanda, «ilusio bereziarekin» 
jantzi omen zuen txapela. Lesakako las-
terketan ere parte hartu zuen, eta hanka 
bihurritu arren, gazteen kategorian biga-
rren helmugaratu zen. 

Besta eta lana tartekatuz
Lasterka ibiltzeaz gain, «bizikleta, herri-ki-
rolak, surfa edota eskia» bezalako kirolak 
probatu eta atsegin baditu ere, ate-joka 
diren herriko bestetan ez da horretara 
mugatuko. Hasteko, besten atarian, abuz-
tuaren 1ean, Gure Txokoa Dantza Taldeak 
eskainiko duen jaialdian eta Manttalek an-
tolatutako gau-krosean parte hartuko du. 
«Joan den urtean atera nintzen lehenbizi-
ko aldiz gau krosean, eta gustura gelditu 
nintzen. Lanetik etorri, dantza jaialdian 
parte hartu eta gero gau-krosera joan nin-
tzen. Presaka ibili nintzen, baina kontent». 
Bide beretik ibiliko da aurten, eta saneste-
banak lehertzen direnean ere, hortxe iza-
nen da, bestak Ibardingo lanarekin tarte-
katuz, «familian eta lagunartean otorduak» 
eginez, ekitaldietan gozatuz, gauez «besta 

pixka bat» eginez... Horixe du bestetatik 
gogokoen duen San Esteban Egunerako 
plana: «goizean makil-dantzak dantzatu, 
gero familiarekin bazkaldu, arratsaldean 
aurreskua ikusi eta gauez besta pixka bat 
egin. Egun konpletoa izaten da». 

Eta herriko besten ondotik zer? Ba «he-
rriz herri bestetan» segitzeko asmoa du, 
baina aldi berean, ez da «etxe edo Santa 
Barbara aldetik» urruti ibiliko, horiek dire-
lako lasterka ibiltzeko gustukoen dituen 
tokiak. Hola ibiliz, akaso egunen batean 
beretzat ametsa dena egia bihurtuko da 
eta Zegama-Aizkorri lasterketa egitea lor-
tuko du. Bidea egiten hasia da eta saiatzea 
bezalakorik ez dago nahi dena lortzeko.

Berako bestak 2019



Zure jatetxeko
diseinuarekin

menuak, kartak,
mahai-oihalak,

musuzapiak,
baso-azpikoak, etab. 

pertsonalizatzen
ditugu

kulturkari.com
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Sunbillako
bestak 2019

Abuztuak 9, ortziralea

19:30ean gazteen arteko herri-kirol 
desafioa. 23:30ean Nafarroa 1512, Ze 
esatek eta Urroz Brothers taldeen kon-
tzertuak.

egitaraua

Abuztuak 10, larunbata

12:00etan suziria Herriko Etxetik, erral-
doi, buruhaundi, gaitero eta Elutxa txa-
rangak alaituta. 17:00etan profesionalen 
pilota jaialdia. 21:00etan suzko zezena 
plaza inguruan. 21:30ean zopak Ulibel-
tzak elkartean. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia Laiotz taldearekin.

Abuztuak 12, astelehena

09:30ean argi-soinuak gaiteroekin. 
11:00etan herri-krosa Ulibeltzak el-
kartetik hasita. 13:30ean haurrendako 
bazkaria guraso elkarteak antolatuta. 
Izen-ematea aitzinetik Fonda ostatuan. 
15:00etan Bingoa Fonda ostatuko te-
rrazan parte hartu nahi duen guztientzat. 
17:00etan herri-kirol probak guraso el-
karteak antolatuta. Guraso eta seme-ala-
ben arteko desafio polita ikusteko aukera 
izanen da.  19:00etan Zunba saioa pla-
zan. Arratsalde eta gauez dantzaldia 
Azanza DJarekin. 22:00etan suzko zeze-
na plaza inguruan.

Abuztuak 11, igandea

09:30etan argi-soinuak gaiteroekin. 
11:00etan meza TIburtzio Donearen 
omenez. 12:15ean Sunbillako dantza-
rien emanaldia eta ondoren luntxa plazan. 
19:00etan XVIII. Ramon Latasa saria. 
19:00etan muxikoak plazan. 22:00etan 
suzko zezena plaza inguruan. Arratsal-
dez eta gauez dantzaldia Gabezin tal-
dearekin.
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Abuztuak 14, asteazkena

09:30ean argi-soinuak. 10:00etan 
mus txapelketa. 11:30etik 13:00etara 
eta 16:30etik 19:00etara haurren-
dako jokoak Colorin Espectaculorekin. 
19:00etan 2019ko Frontenis txapelke-
tako finala. 20:00etatik 22:00etara 
musika Modestorekin. 22:00etan he-
rri-afaria Ulibeltzak elkarteak antolatuta. 
22:00etan suzko zezena plaza inguruan. 
00:00etatik 01:30era Chuchin Ibañez y 
los Charros taldearen eskutik mariatxiak. 
01:30etik 04:00etara musika Modesto-
rekin.

Abuztuak 13, asteartea

09:30ean argi-soinuak. Goiz eta 
arratsaldez tren txutxua herrian bar-
na. 11:00etan toka txapelketa plazan. 
14:00etan kuadrilen bazkaria Ulibeltzak 
elkartean. Bazkalondoan ura ura Be-
rriak txarangak alaituta. 16:00etan ura 
eskatzea gaztetxoekin, irteera plazatik. 
Harbiztin, partxis pisuetan, apar-besta. 
18:30ean boneta eta zapatil botatze txa-
pelketa frontoian. 20:30 tortilla eta postre 
lehiaketa. Ondoren, pintxo dastaketa eta 
sagardoa. Arratsaldez eta gauez dan-
tzaldia Tirri&Tery DJarekin.

egitaraua
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Sunbillako bestak 2019

Egunetik egunera «pertsonalki eta men-
talki indartsuagoa» den eta «lagun zein 
familia hoberena» duen sunbildar gaztea 
da Ixaro Petrirena (Sunbilla, 1991). Maite 
du hiru ilobez eta lagunez gozatzea, baita 
lasai-lasai egotea ere: «mutil-lagunaren 
heriotzaz geroztik, gero eta gehiago go-
zatzen dut mendiaz eta horrek ematen 
didan lasaitasunaz». 

Ardura hartu eta bete
Lana, lagunak, familia, Ttuka zakurra 
lagun egiten dituen mendi-bueltak… 
orduak eskas izaten ditu. Horri guztiari 
agintaldi honetan zinegotzi-ardurak gehi-
tuko dizkio: «gazteei eta kulturari dago-
kion lana hartu dut neure gain eta bertze 
batekin ariko naiz horretan». Momentuz 
«lasai» dabilen arren, badaki «egunero-
ko lanarekin uztartzea ez dela erraza» 
izanen. Horretarako, «ardura hartu eta 
antolatzeko» asmoa du: «gogotsu eta ani-
matuta nago». 

Kargua hartu berritan bestak gainean 
ditu sunbildar gazteak: «aurten ortzira-
lean kontzertuak antolatu ditugu, eta be-
raz, egun bat gehiago izanen dugu». Bere 
ustez, sei egun «gehiegi» dira: «Sunbilla 
bezalako herri batendako lau aski dira». 

Egun eta lan gehiago
Udalean egonagatik, herriko gazteekin 
zuen elkarlana mantenduko du: «aurten 

ere txosna paratuko dugu eta lortutako 
diruarekin urtean zehar kultur ekitaldiak 
antolatuko ditugu». Antrotokikoek hori 
«bakarrik» eginagatik, «lan handia» duela 
gaineratu du: «aitzinetik, momentuan eta 
ondotik izaten dira eginkizunak». Hori aski 
ez eta Udaleko zenbait kontutan ere ari 
beharko du sunbildar gazteak. Guztia ku-
deatu ahal izateko argi du zein den behar 
bezala kudeatzeko bidea: «besta guttiago 
gauez eta gehiago egunez». 

Ospakizun bikoitza
Ospakizunak bikoiztean, ordea, bestak 
gainezka egiteko eta gaua egun bilaka-
tzeko aukerak ugaritzen dira: «abuztua-
ren 13an nire urtebetetzea da eta aurten 
Peñen Eguna izaki, ospakizuna bikoitza 
izanen da». Egun hori «berezia» da bera-
rendako: «kuadrillako bazkaria, txaranga, 
urez busti… desiratzen dudan egun ho-
rietakoa da». 

Ikusiak ikusi, urtero luzatzen den gau 
horietako bat izateko aukera handia du 
egunak. Are gehiago, biharamunean bes-
tak bukatzen direnez, harri batez bi kolpe 
emateko aukera ederra izanen du: «gero-
ra ere izanen dugu normaltasunez lo egin, 
jan eta edateko aukera». 

Egunero «agenda bete ekitaldi» dituz-
tela erranez, irakurleak herrira gonbidatu 
ditu: «aitzakiak utzi eta etorri gurekin go-
zatzera!».  

«Txoznan irabazitako 
dirua kultur ekintzetarako 
erabiltzen dugu»
Ixaro PETRIRENA GORTARI
Sunbillako gaztea



eus
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Leitzako
pestak 2019

«Bertso-eskolan ikasten 
da bertsoa osatzen eta 
plazan bertsolari izaten»

Umetan lotu ziren bertsoaren jiran eta 
geroztik ez da errimarik falta illarregita-
rrenean: «gure afiziorik handiena bertsoa 
da, dudarik gabe. Probatu bagenuen, pro-
batu... ordutik ez dugu alde batera utzi». 

Eskolaz kanpoko jardueraren bat egin 
behar eta hala hasi zen bertsotan Joa-
nes: «zazpi bat urte izanen nituen. Kla-
seko gehienak futbolean aritzen ziren 
bitartean, hiru edo lau lagun elkartzen 
ginen bertso-eskolan. Hasieratik gustatu 
zitzaidan». Xabat, berriz, anaia zaharraren 
pausoei segika iritsi zen bertso-eskolara, 
«ongi pasatzen zuela ikusita, bere atzetik 
joan nintzen». 

Bertso-eskola lagunarte
Orain, Atekabeltzen egiten dute bertsota-
rako hitzordua, «herrian bertsotan aritzen 
garen gutxi horiek juntatzen gara. Nik 
uste, bertan talde eder bat daukagulako 

ere erakartzen gaituela bertsoak. Elkarren 
lagunak gara, elkarrekin bertsotan aritzen 
gara eta hori segitzeko motibazioa da».

Bertso-eskolatik oholtzara
Erratzari helduta abestetik azkar pasa zi-
ren mikro aurrean abestera. Hala azaldu 
du Xabatek: «nahiko modu naturalean 
eman genuen pausoa. Egia da txikitatik ez 
dugula inoiz ezezkorik esan. Inoiz ez dugu 
esan 'oraindik ez'. Horrek lagundu digu 
gerora lasaitasuna eta gure buruarengan 
konfiantza edukitzen». Ez dute inongo za-
lantzarik: «bertso-eskolan ikasten da ber-
tsoa osatzen eta plazan bertsolari izaten». 

Bertso-saioen egarri
Behin oholtza probatuta, saioak lortzea 
izaten da hurrengo erronka, «eta hori da 
gure esku ez dagoena» dio Xabatek, «nik 
uste pixkanaka tokia egiten ari garela, 

Joanes eta Xabat ILLARREGI MARZOL
Leitzako bertsolariak
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Leitzako pestak 2019

baina, saio asko dauzkanak... suertea!». 
Argi hitz egin du Joanesek, «betiko di-
nosauroak hor dabiltza eta gazteak dira 
aldatzen direnak. Ateari ostikoa eman eta 
ez dira lortzen ez dakit zenbat saio BEC-
-eko finalistekin». Bidea pixkanaka osatu 
behar da: «hamabost pertsonen aurrean 
bertso-bazkari bat, herri galduren batean 
ezorduetan saio bat... Horiek guztiak ere 
garrantzitsuak dira».

Ikusle baino hobe kantari
Behin baino gehiagotan suertatu zaie bata 
ikusle izan eta bestea oholtzan kantari 
aritzea eta biek diote: «okerrago pasatzen 
dut bera entzuten, kantatzen baino». Izan 
ere, Xabatek dioenez «ez dakizu ongi edo 
gaizki doan, ez da erraza anaiaren buruan 
dabilena igartzea». Joanesek, berriz, ba-
rre artean erantzun du, «niri iruditzen zait 
ez duela bertsoa bukatuko». Elkarrekin 
kritikoak ere badira «errazago ikusten 
da guztia ikuslearen aulkitik eta askotan 
esaten diogu elkarri, 'nola bota duzu ho-
rren bertso txarra'».

Batak besteaz
Nabari da bien arteko konplizitatea eta 
horregatik, batak bestearen ahulgune 
eta indarguneak aipatzeko eskatu diegu: 
«Joanesek topikoak alde batera utzi eta 
gaia ertzetatik hartzeko duen gaitasuna, 
originaltasuna azpimarratuko nuke. Ahul-
gunea, berriz, urduritasuna, presioa ongi 
ez eramaten jakitea».  Xabaten kasuan, 
«bertsoa azkar osatzeko gaitasuna da 
bere ahulgune eta indargunea. Bertso-
-afari bateko erritmoa mantentzeko ongi 
heldu zaizu batzuetan azkartasun hori, 
baina txapelketan agian, hiru segundo 
gehiago hartuta, zerbait txukunagoa bota 
dezakezu». 

Pasioa obsesio
Bertsoa dute pasio eta zenbaitetan ob-
sesio, «hitz bat entzun eta errimatzeko 
balio duela datorkizu burura, doinu ba-
tekin probak egiten dituzu… ez da beti 
intentsitate berarekin bizitzen baina nik 
uste badugula ero puntu bat. Gertatzen da 
batzuetan paso egin nahi eta ezin. Puntu 
bat erabat bueltaka duzunean izaten da 
okerrena».  

Pestak bizi
Ez dakigu pestetan Aurrera atarian egiten 
den bertso-saiorako agurra pentsatzen 
hasiak izanen diren, baina badute pes-
tarako gogoa: «ahal den gehiena disfru-
tatzea da gure asmoa. Gehiegi planifi-
katu gabe parean dagoenaz gozatzea». 
Hala gertatu izan zaie ezpata-dantzarien 
saioarekin ere, «Leitzan ezpata-dantza 
herri guztiak ikusi beharreko saioa da. 
Baina  pasa izan zaigu parranda gehiegi 
luzatu eta ez ailegatzea». Ez da harritze-
koa, «eguna ongi argitu aurretik etxera 
joatea da zaila hemen. Badago juergarako 
afizioa». Eta gauez soilik ez, «giroa egun 
guztian zehar dago, txaranga dela, herri 
-kirolak direla… pestak direlako bestela 
urtean zehar joanen ez zinatekeen ekital-
dietara ere joaten zara. Dena toki baka-
rrean, plazan, izateak ere badu eragina». 

Pesten egitarauari erreparatuta, «badi-
rudi luze joaten direla pestak, baina beste 
egun bat gehiagok ez luke kalterik egi-
nen». Hori konpontzeko, badu irtenbidea 
Joanesek «abuztuaren 15ean Gaixoa ni 
kantatu ondotik, lotara joan ordez, pestan 
segi eta bukaera on bat ematea». Luza-
tu du proposamena eta orain ikusi behar 
baten batek puntuari heldu eta elkarrekin 
osatuko ote duten bertsoa; zortziko txi-
kian, puntuka edo hamarreko handian.
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Abuztuak 10, larunbata

11:30ean kuadrillen arteko herri-kiro-
lak plazan. 13:00ean elkartasun manifa 
Kuxkuxtu taldeak lagunduta. 13:30ean 
Leitzako Jubilatuen Elkarteak antolaturi-
ko bazkaria elkartean. 14:00etan elkar-
tasun bazkaria karrapean musikaz alaitu-
rik Elkartasun  aldeko taldek antolatuta. 
18:00etan Txupinazoa eta Plazaola al-
dizkariko azalen egileei sari-ematea. On-
doren Incasables Txaranga, txistulariak, 
Leitzako Konpartsa eta gaiteroak aterako 
dira herrian barrena kalejiran. 18:30ean 
La Jodedera taldea Labetxeko atarian 
Aurrera Elkarteak  antolatuta. 22:00etan 
suzko zezena. 23:00etan The Trikiteens. 
00:00etan Xeiki, Alerta Gorria, eta Loro 
DJ Atekabeltzen txosna batzordeak anto-
latuta. 01:00etan Incansables txaranga-
ren gaueko erronda. 02:30ean Elepunto  
DJa plazako txoznan.

Abuztuak 4, igandea

09:00etan diana txistulariekin. 
10:00etan korporazio ttikiak udal or-
dezkariekin gosalduko du. 11:00etan 
txupinazoa. Ondoren gurpildun zeze-
nen entzierroa herriko boluntarioen es-
kutik. 11:30ean umeentzako  jolasak. 
16:00etan goxokiak banatuko dituzte 
Gaztetxon Katiren kontura. 16:00eta-
tik 18:00etara puzgarriak plazan. 
17:45etik 18:30era Aurrera Pilota Es-
kolako partidak. 18:30ean Aurrerako 
dantzari ttikien emanaldia. Ondoren go-
xokiak banatuko dituzte. 20:00etan Lei-
tzako Konpartsa aterako da. 20:30etik 
00:30era Joxe Mendizabal orkesta gizo-
na eta Holi pesta. 22:00etan suzko zeze-
na. Ondoren opari sorpresa.

Abuztuak 3, larunbata

14:00etan eskelarien bazkaria Aurreran 
16:00etan auzoz auzo Plazaola aldizka-
riaren banaketa trikitilari, txistulari, akor-
deoilari eta gaiteroen laguntzaz.

egitaraua
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Abuztuak 13, asteartea

08:00etan diana txistulariekin. 
09:00etan entzierroa eta behiak plazan.
09:00etan plater-tiroketa Baztarlan Ehiz-
tarien Elkarteak antolatuta. 11:00etan 
Denboraren taupada antzezlana plazan. 
12:00etan paella lehiaketa kantu zaha-
rrek lagunduta karrapen. 13:00etan Au-
rreratik Incansables txaranga aterako da.
17:00etan zezenak. 18:00etan Bertso-
-saioa plazan: Maialen Lujanbio Zugas-
ti, Aitor Mendiluze Gonzalez, Julio Soto 
Ezkurdia, Nerea Elustondo Plazaola eta  
Joanes eta Xabat Illarregi Marzol. Ondo-
ren goxokiak banatuko dituzte. 19:30ean 
pilota-partidak Asperen eskutik Amazabal 
Pilotalekuan: Retegi Bi eta Jaunarena, Pe-
llo Etxeberria eta Untoriaren aurka eta Ez-
kurdia eta Zabaleta, Altuna III.a eta Ladis 
Galarzaren aurka. 19:30ean Incansables 
txaranga eta buruhaundiak aterako dira 
Aurreratik. 21:30ean suzko zezena. On-
doren opari sorpresa. 22:00etan herri-
-aparia. 01:00etan Incansables txaranga.

Abuztuak 12, astelehena

08:00etan diana txistulariekin. 
09:00etan entzierroa eta behiak plazan.
11:30ean pilota partidak plazan: Iera 
Agirre eta Maite Ruiz de Larramendi, Patri 
Espinar eta Maider Mendizabalen aurka. 
Ondoren Leitzako Konpartsa aterako da.
12:30ean mosaikoa Sarek antolatuta. 
13:00etan Txakolin-dastaketa karra-
pean.13:00etan Incansables txaranga-
ren emanaldia karrapean. 17:00etan ze-
zenak. 19:00etan Aurrerako dantzarien 
emanaldia plazan. Ondoren goxokiak 
banatuko dituzte. 20:30ean Incansables 
txaranga eta buruhaundiak aterako dira 
Aurreratik. 22:00etan suzko zezena. 
23:00etan Kurkuma eta Ik3r & Plan-B 
taldeak plazan. 00:30ean DJ gaua Ateka-
beltzen txosna batzordeak antolatuta: Es-
san, Jon D, Gordon eta Verbrothers DJak. 
01:00etan Incansables txaranga gaueko 
erronda egitera aterako da.  02:00etan 
Jotatxo DJa beheko txoznan. 03:00etan 
Leitzako ingurutxoa plazan.

Abuztuak 11, igandea

08:00etan diana txistulariekin. 09:00etan entzierroa eta behiak plazan. 10:30ean 
meza San Migel parrokiaren eskutik. 11:30ean Udalaren eskutik hamaiketako irekia 
karrapean. 12:00etan Aurrerako Ezpata-dantzariak plazan. Ondoren afizionatuen ar-
teko pilota partidak plazan. 13:00etan Aurreratik Incansables Txaranga aterako da. 
17:00etan Leitzako bertso eskolako bertsolarien saioa Labetxeko atarian Aurrera El-
karteak antolatuta. 18:00etan zezenak. 19:00tan herri-kirol saioa plazan: Harri-ja-
sotzen: Inaxio Perurena. Laisterka: Martxel Intxausti eta Ane Intxausti. Aizkoran: Julen 
Olano, Hodei Ezpeleta, Patxi Claudio, Xuharri Rodrigez. Ondoren goxokiak banatuko 
dituzte. 19:30ean Incansables txaranga eta buruhaundiak aterako dira Aurreratik. 
21:00etan Leitzako ingurutxoa nahi duen guziarentzat. 22:00etan suzko zezena. 
23:00etan Puro relajo mariatxia plazan. 01:00etan Incansables txarangaren gaueko 
erronda.
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Abuztuak 14, asteazkena

08:00etan diana txistulariekin. 09:00etan entzierroa eta behiak plazan. 12:00etan 
umeentzako aparra plazan. 12:30ean froga-poteoa plazan  txosna batzordeak 
antolatuta. 13:00etan Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 14:55etan gazte 
brindisa plazan txosna batzordek antolatuta. 15:00etan gazte bazkaria plazan. 
Bingo musikatua, mojitoak eta mozorroak izanen dira, txosna batzordeak antolatuta. 
16:00etatik 19:00etan txirrista akuatikoa Joandegiko aldapan. 17:00etan Aurrerako 
atarian musika. 18:30ean Elektrotxufla elektrotxarangarekin kalejira herrian zehar 
plazatik hasita. 19:30ean Incansables txaranga eta buruhaundiak. 22:00etan 
suzko zezena. 23:30ean Skabidean & The Black Birds eta Kop taldeen kontzertua 
plazan. Ondoren Atekabeltzen Reimy DJa Txosna Batzordeak antolatuta.  01:00etan 
Incansables txaranga. 

Abuztuak 15, osteguna

08:00etan diana txistulariekin. 09:00etan entzierroa eta behiak plazan. 12:00etan 
herri-kirol erakustaldia plazan. Aizkoran: Nerea Sorondo eta Itxaso Onsalo. Harri-jaso-
tzen: Joseba eta Udane Ostolaza aita-alabak. Giza-proba: Joseba Sanchez, Miel An-
gel Sukuntza eta Lazaro Bujan leitzarrak. 13:00etan Aurreratik Incansables txaranga 
aterako da. 14:30ean Aurrerako bazkideen bazkaria elkartean. 18:00etan helduen 
entzierroa eta ondoren behiak plazan. 19:00etan helduen ingurutxoa plazan. Ondoren 
goxokiak banatuko dituzte eta Aurreratik Incansables txaranga eta buruhaundiak ate-
rako dira. 22:00etan suzko zezena. 23:00etan Gregario de Luxe taldearen kontzertua 
plazan. Ondoren Gaixoa ni Incansables txarangarekin.

egitaraua
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«Guraso elkartea indartzeko 
familia gehiago animatzea 
gustatuko litzaidake»

Mapi KANFLANKA EZKURRA 
Amazabal Guraso Elkarteko kidea

Lau katu esan ohi da talde ttikiari erre-
fentzia egiteko, eta hain juxtu, lau dira 
Amazabal Guraso Elkarteko kide diren 
familiak. Kopuru ttikia, inondik inora ere, 
aurtengo ikasturtean Amazabal institu-
tuan 282 ikasle izan direnean. Tartean 
da Mapi Kanflanka Ezkurra eta argi dio: 
«familia gehiago animatzea gustatuko 
litzaidake baina hori bakoitzak erabaki 
beharrekoa da».

Ardura ugari
Taldea ttikia izateak ez ditu ikaratu eta 
gogotsu hartu dituzte hainbat ardura: 
«herriko talde eragile bezala prebentzio-, 
berdintasun-, pesta-batzordeko... bilere-
tara joaten gara eta gure proposamen eta 
ideiak eramaten ditugu. Institutuko kan-
poko jarduerak antolatzen ditugu, liburu 
erabileraren trukaketa antolatu, urtean 
bi aldiz gosariak prestatu, gurasoen kez-
kak eta zalantzak zuzendaritza taldeari 
helarazi, tailerrak antolatu, dirulaguntzak 
eskatu...».  Horretarako, lanak banatuak 
dituzte: «familia bakoitzak zeregin ba-
tzuk hartuak ditu. Whatsapp bidez asko 
funtzionatzen dugu eta elkartu ere egiten 
gara». Helburua argi dute: «ikasleen ongi-
zatea bilatzen dugu. Kezka ugari agertzen 
dira, baina batez ere, ikasle eta irakasleen 
arteko harremanak bideratzea da gure 
kezka nagusia». 

Bestei begira
Ikasturtea bukatuta, 
heldu den ikastur-
teari begira jarriak 
dira dagoeneko. 
Baina, abuztu ata-
rian egonik, pesta-
rako ordua da orain. 
Gainera, hauen an-
tolaketan ere jarri 
du bere alea Ma-
pik: «ez dugu aspertzeko tarterik» onar-
tu digu irrika. Maite ditu herriko pestak 
eta nabari zaio haien inguruan solasean 
hasten denean, «mundialak dira» atera 
baitzaio barru-barrutik. Horretan eragina 
du bere ustez elkarlanean osatzen duten 

egitarauak: «egunez dantzariak, herri-ki-
rolak, zezenak, bertsolariak.... eta gauez 
kontzertuak izaten dira. Adin guztietako 
jendea plazan biltzea eragiten du horrek». 
Gainera, duela urte batzuetako giroarekin 
alderatuta, «egunez lehen baino jende 
gehiago ibiltzen dela iruditzen zait. Egia 
da, egunean zehar beti dagoela zer egin 
edo ikusia. Aspertzeko beldurra ez da 
etxean geratzeko aitzakia».

Bera ere ez da plazatik aparte ibiliko: 
«pestak ailegatzen direnean egun guztia 
kalean pasatzen dugu. Tabernaz taberna, 
plazan, lagun eta familia artean, mahaia-
ren bueltan bilduta...»  gozatzeko baitira 
santiburtzioak.

Leitzarrentzat ekitaldi maitea
Santiburtzioak aipatuta bada bereziki 

jendetza biltzen 
duen ekitaldi bat, 
hala azaldu digu-
Mapik: «nik uste 
leitzar gehienontzat 
momentu berezie-
na pesta eguneko 
ezpata-dantzarien 
saioa izaten dela. 
Oso momentu hun-
kigarria izaten da 
guretzat. Leitzarra 
den ia inork ez du 

galdu nahi izaten momentu hori». 
Pestak bukatzean, «Aresoko pestetara 

bueltaxka egin eta gero egun batzuk kan-
pora joateko asmoa dut». Maletak egin, 
ardurak etxean ahaztu eta deskantsatze-
ra.

«Ikasleen ongizatea 
bilatzen dugu.

Kezka ugari agertzen 
dira, baina batez ere, 
ikasle eta irakasleen 
arteko harremanak 
bideratzea da gure 

kezka nagusia»
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TTIPI-TTAPA
Aurten, lehendabiziko aldiz, 
herriko bestetan gosari herri-
koia antolatu dute abuztuaren 
2an Ikastolako Ostatuan. Hori 
ospatzeko kuadrilla arteko 
bideo lehiaketa bat ere anto-
latu dute.  Tapia ta Leturia 
Band taldearen Arroltze ta 
zingarra abestiarekin kuadri-
llako bideo bat sortu behar 
da. Mugikorrarekin egin behar 
da bideoa eta bideoaren irau-
pena 3 minutukoa izanen da 
gehienez ere.

Kuadrillaren izena eta or-
dezkari baten izena bidali 

beharko dira bideoarekin ba-
tera Ikastolako mugikorrera 
(608 677446) whatsappez uz-
tailaren 29ko eguerdiko 12:00 
baino lehen.

Saria honako hau izanen da: 
abuztuaren 2an kuadrilla gu-
ziarentzat gosaria doan ikas-
tolako ostatuan. Irabazlea zein 
den abuztuaren 2an bertan 
jakinaraziko dute, goizeko 
9etan Ikastolako ostatuan.

Egun horretan, txistulariek 
omenaldia eskainiko diote 
Josu Goia zenari. 18:30ean 
abiatu eta Berako Zortzikoa 
eta Alkate soinua joko dituzte. 

Lehen aldiz gosari 
herrikoia eginen 
dute bestak hasteko
Ikastolako ostatuan eginen den otordua girotzeko kuadrilla 
arteko bideo lehiaketa ere antolatu dute

BERA 

TTIPI-TTAPA
Iaz bigarrenez Berako Futbol-7 
Txapelketa antolatu zuen Gure 
Txokoak eta egun arrakastatsua 
izan zen. 100 pertsona baino 
gehiagok Matzada futbol zelai 
berriaz gozatzeko aukera izan 
zuten eta aurtengoan ere au-
kera hori izateko txapelketa 
antolatu dute. Gainera, duela 
urte batzuk besten aintzinetik 
jokatzen zen futbito txapelke-
taren ideia berreskuratu nahi 
dute, urteroko hitzordua bihur-
tuz. Asmo honekin data alda-
tu dute eta igande honetan 
jokatuko da, uztailaren 28an, 
arratsaldez, talde kopuruaren 
arabera. 

Izena emateko epea zabalik 
dago uztailaren 25era arte, 
Xuga eta Errekalde ostatuetan, 
taldeko 30 euro ordainduta. 
Txapelketa 14 urtetik goitikoei 
zuzendua dago eta gehienez 

hamasei talde onartuko dituz-
te (Berako kuadrillek izanen 
dute lehentasuna). Adin guz-
tietako jendeari eta bereziki, 
neskei ere izena emateko deia 
egin dute, txapelketa mistoa 
baita.

Babesleei esker sari bikainak 
izanen dira, horien artean, 
otordu bana lehenbiziko hiru 
postuetan sailkatutako taldee-
tako partaideentzat Xuga, 
Errekalde eta Zubiondo osta-
tuetan.

Iazko finala jokoan. ARTXIBOKOA

III. Futbol-7 txapelketa antolatu du 
uztailaren 28an Gure Txokoak
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AITOR AROTZENA
Pirinioetara udako irteera an-
tolatu du aurten ere Beti Gaz-
te elkarteak. Aurtengoan Pont 
du Prat-Superbagnéres txan-
goa eginen dute asteburuan. 

Uztailaren 27an, larunbatean 
05:00etan abiatuko da auto-
busa Plaza Zaharretik Pont du 
Pratera. Handik, Gourg Blancs 
(2.879 metro) eta Gourdon 
(3.034 metro) igotzeko aukera 

izanen dute mendizaleek eta 
Portillongo aterpean hartuko 
dute ostatua, 7 ordu eta 45 
minutu inguruko ibilaldiaren 
ondotik. Igande goizean, Por-
tillongo aterpetik Suberbagné-
resera joanen dira GR10 bidean, 
lau ordu eta erdiko irteeran. 
Pic Lezat kaskora (3.034 metro) 
igotzeko aukera ere izanen da. 
Etxera bueltan 15:00etan abia-
tuko dira Superbagnéresetik. 

Pirinioetara udako 
ateraldia eginen du 
Beti Gaztek
Asteburu honetan Pont du Prat-Superbagnéres txangoa 
eginen dute hogeita hamar bat mendizalek

LESAKA

Undiano Mallenco epailea omendua

Erriberako Futbol Eskolak herrian antolatutako kanpusa 
hasteko omenaldia eskaini zioten uztailaren 15ean Undiano 
Mallenco nazioarteko epaile nafarrari. Unai Gurrutxagak 
Aurreskua dantzatu zion, Beti Gaztek zapia oparitu zion eta 
Ladis Satrustegi alkateak ere bere ibilbidea goraipatu zuen.

AITOR AROTZENA

Hurbilago daude 2020ko sanferminak
Joseba Lasak piztutako txupinazoarekin hasi ziren bestak 
(batzuk lehenago). San Fermin egunean, emakumeak ere 
ezpata-dantzari atera zirela izan zen aurtengo berrikuntza. 
Peñen egunean, euriari aurre eginez giro bikaina izan zen eta 
hondarreko bi egunetan ere ekitaldi politak izan ziren.

AITOR AROTZENA

Santiago bestak ospatuko di-
tuzte Nabazen. Igandean, txu-
pinazoa, toka txapelketa, baz-
karia Linddurrenbordan, Hor 
dun koxka musika-taldea eta 
bertsolariak izanen dituzte.

Banartako besta 
Linddurrenbordan 
uztailaren 28an

Uztailaren 16tik irailaren 15era 
zabalik dago Turismo Bulegoa. 
Astear tet ik  larunbatera 
10:00etatik 13:00etara eta 
15:00etatik 18:00etara eta igan-
detan 10:00etatik 14:00etara.

Turismo Bulegoa 
zabalik irailaren 
15a bitarte
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IRUNE ELIZAGOIEN
Uztaileko eta abuztuko larun-
batetan, 21:00etan abiatzen 
da gaueko kontrabandisten  
ibilbidea Etxalarko plazatik. 
Hiru ordu inguruko iraupena 
izaten du eta 8 kilometro in-
guruko ibilbidea da. Guttienez 
lau lagun behar izaten dira 
ibilbidea egiteko eta pertso-
nako 8 euroko prezioa du. 
Linterna eta mendiko botak 
beharrezkoak dira. Ibilbidea 
egin nahi duenak egun bat 
lehenagotik antolatzailearekin 
harremanean jarri beharko du 
telefonoz deituta. 

'Bortziriak solasean' salgai
Kultur etxean eta plazako den-
dan Bortziriak solasean, ahoz-
ko tradizioaren bilduma libu-
rua eta DVD salgai daude 25 
eurotan. 

Gaueko ibilbidea 
egiteko aukera 
izanen da aurten ere 
Bidean kontrabandoan ibiltzen zireneko istorioak kontatuko 
ditu larunbat arratsetan Xanti Elizagoienek

ETXALAR

Herriko pilotariak Labriten
Altxatak antolatuta, Etxalarko 20 haur eta guraso Iruñean 
izan ziren uztailaren 12an, San Fermin torneoko finalerdia 
ikusten. Udaberriko txapelketan txapeldun izan ziren 
pilotariek sarrera doan izan zuten. Partidaren ondotik 
Zabaletarekin argazkia ateratzeko aukera ere izan zuten.

FERNANDO IRAZOKI

Ekainaren 29an izan zen Do-
neztebeko III. Slaloma. 24 
auto-gidarik parte hartu zuten, 
hauetatik 5ek plaza bakarre-
koetan. Hain zuzen, plaza 
bakarrekoarekin Etxalarko 
Imanol Vicente garaile izan 
zen. Orain, Lesakan lehiatuko 
da Imanol abuztuaren 10ean.

Imanol Vicente 
Doneztebeko 
Slalomean irabazle

Donezteben podioan. ENEKO SANZBERRO

Udaleku irekiak

Inoiz baino haur gehiagok eman dute izena Bortzirietako 
Mankomunitatean antolatutako euskarazko udaleku 
irekietan. Haur Hezkuntzako 14 eta Lehen Hezkuntzako 22 
haurrek eman dute izena. Begiraleak Amaia Zelaieta, Martxel 
Larraza, Aimar Iparragirre eta Janire Martin izan dira. 

MIKELTXO LEKUONA

Xanti Elizagoien izanen dute gidari.
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IGANTZI

TTIPI-TTAPA
28 urtez segidan mendi-bizi-
kleta ibilaldia antolatu ondo-
tik, aurten mendi duatloia 
antolatzea erabaki du Biltoki 
Elkarteko juntak. Irailaren 1eko 
goizean izanen da konpetizioa, 
bina laguneko taldetan, las-
terka eta mendi-bizikletaz. Bi 
modalitateek herriaren ingu-

ruan izanen dituzte ibilbideak, 
jendeak bertatik sobera mu-
gitu gabe ikusi ahal izateko. 
Hasteko, 6 kilometroko ibilbi-
dea eginen dute lasterkariek. 
Segidan txirrindulariek hartu-
ko diete txanda, 9 kilometroko 
ibilbideari bi itzuli emateko 
eta 3 kilometroko lasterkaldia-
rekin akabatuko dute proba. 

Mendi-bizikletan ez ezik, lasterka ere ibiliko dira kirolariak. OSKAR TXOPERENA

Lehen aldiz mendi 
duatloia antolatu 
dute irailaren 1erako
28 urtez segidan mendi bizikleta ibilaldia antolatu ondotik, 
aurten proba berria prestatuko du Biltoki elkarteak

TTIPI-TTAPA
Maiatzeko hauteskudeetatik 
ateritako udalbatza lanean 
hasia da dagoeneko. Uztaila-
ren 15eko bilkuran batzordee-
tako partaideak aukeratu zi-
tuzten, erakundeetara bidali-
ko dituzten ordezkariekin 
batera.

Lau talde edo batzordetan 
banatu dituzte Herriko Etxeko 
ardurak: herri-lan, hirigintza 
eta ingurumena Juankar Una-
nua eta Xabier Sarasolaren 
eskuetan izanen dira. Mendi 
eta mendi bideetaz Roberto 
Txoperena eta Manuel Telle-
txea arduratuko dira. Kultura, 
euskara, kirola eta besten ku-
deaketa Estitxu Mentaberri, 
Mertxe Zelaieta eta Rakel Mi-
gelenak gidatuko dute. Herri 
zerbitzu eta azpiegituren 
mantenimenduaz Xabi Sara-
sola, Roberto Txoperena eta 
Manuel Telletxea arduratuko 

dira, eta, azkenik, ogasuna, 
gastuen kontrola eta aurre-
kontuak Juankar Unanua eta 
Mertxe Zelaietaren zeregina 
izanen dira. 

Bertzalde, Xabier Sarasola 
eta Roberto Txoperena izanen 
dira alkateordeak, lehenbizi-
koa eta bigarrena, hurrenez 
hurren. Erakundeetako ordez-
karitzak, berriz, honela bana-
tu dituzte:

Nafarroako Udal eta Kon-
tzejuen Federazioa: Rakel 
Migelena; Animsa: Juankar 
Unanua; UEMA: Estitxu Men-
taberri; Hiri Hondakinen Man-
komunitatea: Juankar Unanua; 
Gizarte Zerbitzuko Manko-
munitatea: Estitxu Mentabe-
rri; Euskara Mankomunitatea: 
Estitxu Mentaberri; Osasun 
Kontseilua: Rakel Migelena; 
Cederna-Garalur: Juankar 
Unanua; eta, azkenik, Eskola 
Kontseilua: Xabier Sarasola.

Lehendabiziko bileretan eta lanetan 
hasia da udalbatza berria

Udal talde berria lanean hasia da dagoeneko. O.TXOPERENAAzken urteetako ohiturari eu-
tsiz, kimu mailako Igantziko 
herri-kirol taldeak parte har-
tu zuen Iruñeko sanfermine-
tan, uztailaren 10ean jokatu-
tako proba konbinatuan. 
Maila ederra eman dute.

Aurten ere Iruñeko 
sanferminetan aritu 
dira kirolari ttikiak

Ekainean hasi zen langile bat 
eta uztailaren 15az geroztik 
bertze bat ari da lanean Jokin 
albintearen aginduetara. Udan 
igerilekuek lan handia ematen 
dute. Errepide- eta bide-baz-
terrak belar eta sasiez garbitzen 
ere ordu dezente pasatu behar 
izaten dituzte. Hori gutti balitz, 
Talaitik Itsesarrera doan bi-
dearen azpiko pareta molda-
tzeko lanak hasiak dituzte, 
Elutsetako zokoan, azken urte 
hauetan bizpahiru ibilgailu 
erori diren lekuan. Zatika bada 
ere, pareta osoa moldatzeko 
asmoa dauka Udalbatzak.   

Bi langile bolada 
batez ariko dira 
herriko lanetan

Igantziko kirolariak Iruñean.
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ARANTZA

TTIPI-TTAPA
Irailaren 16an hasiko da Hai-
zea Ziluaga Larreategi herri-
tarraren eta bertze 46 euskal 
herritarren aurkako epaiketa, 
Espainiako Auzitegi Naziona-
lean. Talde terroristan parte 
hartzea leporatuta, hainbat 
arlotako herritarrak daude 
11/13 auzian inputatuak: osa-
sun arloko profesionalak, abo-
katuak, euskal presoen esku-
bideen defentsan aritzen diren 
taldeetan dabiltzanak... Ho-
rientzat espetxe zigor eskaera 
handiak egin ditu Fiskalak, 
zehazki, 601 urteko eskaera. 

Ziluaga abokatua da lanbidez, 
gaur egun, euskal preso poli-
tikoen defentsan aritzeaz gain, 
errefuxiatuen abokatu lanetan 
ari dena. Hain zuzen, presoen 
defentsan aritzeagatik inpu-
tatu dute eta Fiskalak 11 urte-
ko espetxe-zigorra eskatu du 
beretzat. 

Epaiketaren aitzinean, hain-
bat mobilizazio egitekoak dira. 
Irailaren 14an, adibidez, ma-
nifestazioa deitu dute Bilbon. 
Eta irailaren 7an herrian eginen 
dute makro-epaiketa salatu 
eta Ziluagari elkartasuna adie-
razteko besta. 

11/13 auzian 
epaituko dute 
Haizea Ziluaga
Euskal presoen eskubideen defentsan lan egiten duten 47 
euskal herritar epaituko dituzte irailean hasiko den auzian

Etxegarai eta Zabalaren lanak sarituak
55 bat marrazkiren artean, argazkian ageri diren Saioa 
Etxegarai eta Marta Zabalaren marrazkiek irabazi dute 
aurtengo bestetako programaren azal eta kontrazal lehiaketa. 
Zabalarena programaren azalean agertuko da eta 
Etxegarairena kontrazalean. Zorionak bikote!

IGOR UGALDE

Satelitik Berako taldeak uztailaren 13an eskaini zuen kontzertua. X. ZUGARRAMURDI

NEREA ALTZURI
Azken urteotan bezala, uda 
honetan, zuzeneko musikaz 
gozatzeko aukera izanen da 
Aterpean, Musika Best jaial-
diarekin.

Dagoeneko, Satelitik eta 
Rukula taldeen emanaldiak 
izan dira aitzineko bi aste hon-
darretan eta larunbat honetan,  

Onkixin taldearen kontzertua 
22:30ean hasiko da.

Abuztuan, berriz, 9an Jose-
ba Irazoki (22:30); 10ean Keu 
Agirretxe (19:00); 17an Maka-
la (22:00); 23an Dingwash 
Reggae Band (22:30); 30ean 
Puro Chile (22:30) eta abuz-
tuaren 31n Zigor DZ (22:30) 
ariko dira.

Musika Best jaialdiaren barne 
asteburuetan kontzertuak Aterpean

NEREA ALTZURI
Iñigo Sarrias da lehenbiziko 
alkateordea eta Leire Mitxele-
na bigarrena. Gainerakoan, 
hirigintzako zinegotzia Sarrias 
da; mendiaz eta auzolanaz 
Imanol Lukanbio arduratzen 
da eta kulturaz eta kirolaz Beñat 
Mitxelena. Ogasuneko zine-
gotzia Markel Jorajuria da, 
baita ingurugiroaz, baserrigin-
tzaz eta turismoaz arduratzen 
dena ere. Komunikazio eta 
hezkuntzako zinegotzia Jose-
ba Pikabea da eta euskara eta 
gizarte gaietakoa, berriz, Leire 
Mitxelena.

Hiri Hondakinen Mankomu- 
nitateko ordezkaria Pikabea 
da eta Euskara eta Gizarte 
Zerbitzuen mankomunitatee-
takoa Leire Mitxelena. Ceder-
na Garalur, Uraren Bailarak 
eta Udalbiltzako ordezkaria 
Dabid Iturria da. Osasun Kon-
tseiluan Sarrias dabil, baita 
Animsarekin harremanetan 
ere, eta Eskola Kontseilua, Pe-
lle Ttiki eta liburutegiko ardu-
raduna Pikabea da. UEMAkoa 
Lukanbio da eta ordezkoa Beñat 
Mitxelena. Ehiza batzordean, 
Leire Mitxelena izan ezik, gai-
nerakoak sartu dira.

Batzorde eta erakundeetako ordezkariak 
izendatu ditu Udalak

Herrian paratzeko garbigune 
ttikia prestatzen ari da Hiri 
Hondakinen Mankomunitatea, 
etxeko produktu berezien bil-
ketarako. Gune hori paratzen 
dutenean, kamioia ez da ager-
tuko eta herritarrek horrat 
eraman beharko dituzte etxe-
ko hondakin bereziak.

Laster garbigune 
ttikia paratuko dute 
herrian
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Uztail erdialdean bestak aipa-
tzea tokatzen zaigu. Abuztua-
ren 12an, astelehenean, berri-
kuntza moduan guraso elkar-
tea bertze proposamen bate-
kin heldu zaigu. Orain artean, 
bokata jatea antolatzen zuten; 
aurten, berriz, bazkaria egitea 
pentsatu dute. Jan-edanak 

beraiek prestatuko dituzte bana 
bakoitzak bere platera, eda-
lontzia eta sardexka etxetik 
ekarri beharko ditu. 

Txartelak salgai
Haur, guraso, familiako zein 
lagunei parte hartzeko gonbi-
dapena luzatu diete. 13:30ean 
zehaztu dute hitzordua. Baz-

karira joan nahi dutenek txar-
telak Fondan eros ditzakete 
10 eurotan. Esertzeko tokia,  
makarroiak eta albondigak 
izanen dituzte trukean eta 
izozkia, ogia eta edaria guraso 
elkartearen kontura izanen 
dira. Txartelak erosteko azken 
eguna abuztuaren 8a izanen 
da. Bazkaria aitzinera atera-
tzeko gutxiengo batek izen-
-ematea ezinbertzekoa izanen 
da. Horrela ez bada, ekitaldia 
bertan behera geldituko da. 

Bingoa eta herri-kirol 
desafioa
Bazkalondoan, bingoa izanen 
dute, Fondako terrazan eta 
herri-kirol desafioa ere eginen 
dute: guraso eta seme-alabak 
elkarrekin lehiatuz. 

Haur, guraso, familia zein lagunak parte hartzera gonbidatu dituzte. ARTXIBOKOA

Guraso elkarteak  
abuztuaren 12rako 
bazkaria antolatu du 
Bazkalondoan guraso eta seme-alaben arteko herri-kirol 
desafioa eginen dute

JUNE APEZTEGIA ETA ELVIRA FUENTES

2018/2019 ikasturtea akitu eta Haur eta Lehen Hezkuntzako 
(ingelesez) ludoteka zerbitzuak abiatu zituzten herrian. Haur 
Hezkuntzakoek June Apeztegia dute hezitzaile; Lehen 
Hezkuntzakoek, berriz, Elvira Fuentes.  

Herriko gaztetxoak 
ludotekaz gozatzen 
ari dira

Sunbillako BTT 
ibilaldian izena 
ematea zabalik da 
dagoeneko

TTIPI-TTAPA
Bigarren urtez, Sunbillako BTT 
ibilaldia irailaren 8an, igan-
dean, ospatuko da. Dagoene-
ko izen-ematea irekita dago. 
Aitzinetik izena eman nahi 
dutenek www.rockthesport.
com atariaren bidez egin de-
zakete; eta egunean bertan 
(10 euro federatuek eta 15 
federatu gabeek) ere izena 
eman ahal izanen da (15 euro 
federatuek eta 20 ez federa-
tuek). Parte-hartzaileek bi 
ibilbide izanen dituzte auke-
ran: luzea, 32 kilometro eta 
1200 metroko desnibela due-
na eta laburra, 26 kilometro 
eta 800 metroko malda duena.  

Bi ibilbide izanen dituzte aukeran.

Euskal selekzioak martxan, 
garena garelako, ofizialtasuna! 
goiburupean, abuztuaren 3tik 
10era Ainhoa eta Usurbil artean 
eginen da Euskal Selekzioaren 
aldeko hemertzigarren men-
di martxa. Eskualdean barna 
ere pasatuko da. Abuztuaren 
6an Elizondora ailegatuko da 
Urepeletik. Abuztuaren 7ko 
etapa Elizondo eta Sunbilla 
artean eginen dute. Herrian 
Aurreskuarekin harrera eginen 
diote martxari dantzariek eta 
afaria izanen dute. Biharamu-
nean Sunbilla eta Goizueta 
arteko ibilbidea eginen dute.

Euskal selekzioaren 
aldeko mendi 
martxa herritik 
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
ANAIF elkarteak (Nafarroako 
Haur eta Gaztediaren Lagun-
tzarako Elkartea) lan terapeu-
tikoa egiten du, aniztasuna 
eta ahalduntzea ardatz har-
tuta. Doneztebeko eskoletan 
abuztuaren 1etik 8ra elkarte 
honetako kide batzuk izanen 
dira. Aste batez gaztetxo horiek 
hainbat lanetan murgilduko 
dira: errekaren garbiketa, txu-
kunketak, eskulan tailerrak...

Herriko taldeekin elkarlana
Udan garatuko duten ekime-
na elkartearen adierazle bat 
izanen da. Herria dinamizatu 
nahi dute, elkarlanean, auzo-
lanez burututako ikas-proze-
suari esker: herriko hainbat 
talderekin dinamikak eginen 
dituzte eta uda pasatuta, gaz-
teek ohiko jarduerekin jarrai-
tuko dute. Ikasitakoak aitzi-

nera jarraitzeko indarra ema-
nen die. 

Elkartearen helburuak
ANAIF elkarteak harreman-
tzeko eta komunikatzeko ara-
zoak dituzten haur eta gaztee-
kin dihardu. Elkartearen hel-
burua aniztasunetik pertsona 
hauei laguntza eskaintzea da: 
eguneroko harremanak era 
egokian burutzeko baliabide 
eta tresnak ematea. 

Gazteak urte osoan zehar 
ikas-prozesu batean murgil-
tzen dira hainbat ekimenetan 
parte hartuz. Udakoa jardue-
ra horren barrenean kokatzen 
da eta urte bukaeran emaitzak 
neurtzean hagitz positibotzat 
jotzen dute. Iaz Eulaten egon 
ziren eta bertakoak hagitz po-
zik gelditu ziren; ea herrian 
zer nolako bizipena izaten 
duten.

ANAIF elkartea 
abuztuan herrian 
lanean ariko da
Abuztuaren 1etik 8ra errekak garbitzen, txukuntzen, tailerrak 
egiten... ariko dira

Kiroldegian eta frontoian bilduko dira, Imanol de Rueda gidari dutela. ARTXIBOKOA

MARGA ERDOZAIN 
Aurten ere udako kirol eskola 
antolatu du Erreka kirol elkar-
teak. Uztailaren 29tik, aste-
lehenetik, abuztuaren 23ra, 
hau da, lau astez, hainbat 
kiroletan ariko dira gaztetxoak. 
Uda pasatzeko bertze modu 
batez gozatzeko aukera izanen 
dute. Astelehen, asteazken eta 

ortzirale goizetan bilduko dira, 
Ezkurra pilotalekuan eta ki-
roldegian. Bi talde aurreikusi 
dituzte: 11:00etatik 12:00eta-
ra eta 12:00etatik 13:00etara. 
Imanol de Rueda izanen dute 
begirale. Interesatuek infor-
mazio gehiago eskuratzeko 
edo izena emateko 638 53 77 
54 telefonora deitzen ahal dute.

Kirol eskola uztailaren 29tik abuztuaren 
23ra herrian

Joan den urteko finalistak. ARTXIBOKO ARGAZKIA

MARGA ERDOZAIN 
Aitzineko urteetan bezala, 
aurten ere laxoaren harrobitik 
ateratako gazte eta gaztetxoek 
euren txapelketa jokatzeko 
asmoa dute. Abuztu eta irailean 
gazteek Bear Zana plaza eta 
bertze zenbait plaza beteko 
dituzte guztion gozamenera-
ko.

Aurtengo txapelketako par-
tidak akituta, 40. txapelketako 
finala Iruritan lehiatuko da. 
Abuztuaren 3an, lehendabi-
ziko larunbatean, zehaztu dute 
hitzordua, eta aitzineko ur-
teetakoa baino  bereziagoa 
izanen da aurtengoa; izan ere, 
laxoa kultur ondasuntzat jo 
du Nafarroako Gobernuak.

Gazte eta gaztetxoen laxoa txapelketa 
martxan

TTIPI-TTAPA
Gobernuko Turismo Saila sei 
hilabetez hainbat inkesta egi-
ten ari da Euroveloaren era-
biltzailearen profila aztertze-
ko eta bide horrek duen era-
gina neurtzeko. Bidasoko Bide 
Berdearen ibilbidea, Bide 
Berdeen programaren barruan 
dago eta aldi berean, Europa 
osoko ibilbide sare handi ba-
ten parte ere da; Eurovelo 
izeneko sarea. Hain zuzen ere, 
lehendabiziko ibilbidearen 
zati bat da, Kostalde Atlanti-
koko Ibilbidea deritzona. 
Maiatzetik urrira bitarte Do-

neztebeko trenbidearen sa-
rreran hainbat egunetan bi 
inkestatzaile ariko dira lanean 
eta txirrindularien kopurua 
zenbatzeko kontagailua pa-
ratu dute. 

Bizikleta kopurua kontatuko dute. 

Bidasoko Bide Berdeak duen eragina 
neurtzeko inkestak egiten ari dira 
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ZUBIETA

FERMIN ETXEKOLONEA
Naroa Elizaldek, Miren Larrar-
terekin bikotea osatuz, Master 
Cup San Fermin torneoan 
parte hartu zuen. Uztailaren 
6an jokatu zituen finalaurre-
koak, Lizarran. Amaia Jaka eta 
Maite Ruiz de Larramendiren 
aurka aritu ziren eta 18-10 
galdu bazuten ere, partida 

orekatua eta lehiatua jokatu 
zuten. 

Lesakako sanferminetako 
partidetan ere parte hartu zuen, 
uztailaren 9an. Kasu horretan 
Andrea Aldaregiaren aurka 
lehiatu zen. Partida guztian 
pare-parean ibili ondotik,  la-
tasarra 19-22 nagusitu zitzaion 
zubietarrari.

Ezkerretik hasita laugarrena Naroa Elizalde. MASTER CUP

Sanferminetako 
torneoan parte hartu 
du Elizaldek
Aurten Iruñeko txapelketan ez ezik, Lesakako sanferminetan 
ere aritu da

Uraren garrantzia hizpide

NILSAren eskutik, uraren garrantziari buruzko tailerrak egin 
zituzten uztailaren 16an herrian. Uraren zikloa, edateko 
behar dituen tratamenduak, aprobetxamendua... ezagutzeko 
tauler, jolas eta esperimentuak egin zituzten. Gaztetxoek 
jakintzak tantaz tanta aberasteko aukera ederra izan zuten.

IZASKUN ZUBIALDE

Ikasteko eta gozatzeko ludoteka
Naroa eta Garazi Santestebanen eskutik, uztail hasieratik 
abuztuaren 2a arte ludoteka zerbitzua martxan da herrian. 
Astegunez goizero biltzen dira gazteak, 10:00etatik 
13:00etara. Argazkian ageri diren gaztetxoek ikasteko eta 
gozatzeko aukera dute. 

NAROA SANTESTEBAN

Agintaldi honetako karguak 
banatu dituzte. Ernesto Do-
minguez izanen da alkate 
heldu diren lau urtetan. Hiri-
gintzako zinegotzia Patxiku 
Mitxelena izanen da, mendi-
koa Ezekiel Loiarte. Auzolanak 
Pedro Santestebanen eta Pa-
txiku Mitxelenaren gidaritza-
pean eginen dira. Besta ba-
tzordeko zinegotziak Imanol 
Baleztena, Martxel Elizalde 
eta Leire Bazterrika izanen 
dira. Dominguezen esku gel-
dituko dira Cederna Garalu-
rreko kontuak. Plenoak bi 
hilabetero eginen dituzte.

Udal ordezkariek 
ardurak banatu 
dituzte

Urtero bezala, herriko beste-
tan joaldunek ez dute hutsik 
eginen; bai bezperan, baita 
Amabirjin Egunean ere, bate-
tik bestera ibiliko dira. Bero-
keta gisa, uztailean herritik 
kanpo ibili dira. Hilaren 12an 
Baluarten egin zen Kantu 
Zaharren Bazkarian izan ziren. 
Joaldunekin batera, herritar 
batzuk ere joan ziren eta kan-
tu eta kontu artean egun ede-
rra pasa zuten. Joareak gan-
barara eraman beharrik ez 
zuten izan. Izan ere, bihara-
munean, uztailaren 13an, 
Errenterian izan ziren.  

Joare hotsak 
kanpoan uztailean, 
herrian abuztuan

Billy & Bloomfish taldea eta 
Pottoka musikariaren eskutik, 
kontzertua izan zuten uztai-
laren 12an herrian. Harri ba-
tez bi kolpe emanik, herritarrek 
afaria egiteko baliatu zuten 
eguna. 40 lagun inguru bildu 
ziren Errandonea ostatuko 
atarian. 

Afaria eta kontzertua 
herritarren 
gozamenerako

Errandonea atarian eskaini zuten.
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ITUREN

ARKAITZ MINDEGIA
Nafarroako Gobernuko Hez-
kuntza departamentuak uz-
tailaren 15ean argitaratu ditu 
Nafarroako Gobernuaren 
Kontratazioen atarin Iturenen 
Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ikastetxea egiteko lanak arau-
tzen dituzten oinarriak. Erai-
kuntza lanetarako 2,2 milioi 
euroko inbertsioa eginen dute, 
BEZ barne.

Iturenen eraikiko den ikas-
tetxe berriak sei unitate eta 
jangela izanen du; izan ere, 
gaur egun udaletxea dagoen 
eraikinean dago ikastetxea eta 
ez ditu betetzen irakaskun-
tzarako beharrezko baldintzak.

Eraikin berria energia kon-
tsumo gutxikoa izanen da eta, 
oraingoan Pulunpa izena har-
tuko du. Horretarako, depar-
tamentuak 2.235.910,87 eu-
roko inbertsioa eginen du eta 
lanak 2019an hasi eta 2020ko 
udaberrian akituko dituzte. 
Izan ere, gehienez 9 hilabete-
ko epea ezarri da lanak egite-
ko, hala 2020-21 ikasturtean 
funtzionamenduan egotea 
bermatzen du departamen-
tuak. Lizitazioan parte hartze-

ko eskariak aurkezteko epea 
abuztuaren 19ra arte dago 
zabalik.

Proiektua idazteko kontra-
tazio-espedientea eta lanen 
zuzendaritza-lanak egitekoa 
aurretik onartu zuen Hezkun-
tza departamentuak, 93.000 
eurotan. Aldiz, eraikina egite-
ko lizitazioa hutsik geratu zen 
eta orain bigarrenez argitara-
tu dute, aurrekontua handituz.

67 ikasle gaur egun
Gaur egungo eraikina 1989 
urtekoa da eta 67 ikasle hartzen 
ditu, Haur eta Lehen Hezkun-
tzan, sei gelatan banatuta. 
Udaletxearen eraikinean dago 
herriko eskola, bi solairutan 
eta bertzelako udal-zerbitzue-
kin partekatzen du espazioa. 
Gainera, gelen distribuzioa ez 
da egokiena hezkuntzarako 
eta oztopo arkitektonikoek ere 
ez dute errazten ez sarrera, ez 
eskolaren beraren funtziona-
mendu ona ere. Hortaz, as-
paldiko eskaera zen eskola 
berriarena.

Lizitazio iragarkia kontsulta 
daiteke Gobernuaren kontra-
tazio atarian. 

Eskola berria 
egiteko 2,2 milioi 
euroko inbertsioa
2020-2021 ikasturterako irekiko dute eta lizitazioan parte 
hartzeko epea abuztuaren 19ra arte dago zabalik

Parlamentariek eskolaren egoera ezagutu zuten duela bi urte. ARTXIBOKOA

Ibai Berregi bikain Marimurumendin
Beasainen hasiera eta helmuga duen Marimurumendi mendi 
maratoian 33. postua eskuratu zuen Ibai Berregi herriko 
kirolariak uztailaren 14an. 4 ordu, 39 minutu eta 54 segundo 
behar izan zituen 42,192 kilometro luze eta 2.300 metroko 
desnibel positiboa duen proba burutzeko.

UTZITAKO ARGAZKIAK
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BEINTZA-LABAIEN

TTIPI-TTAPA
Egun batean Labaienen, hu-
rrengoan Beintzan, lau egu-
neko  bestak antolatu dituzte 
aurten ere.

ABUZTUAK 2, ORTZIRALEA 
(LABAIEN)
20:00etan altxaferoak, bestei 
hasiera emateko. Ondotik ka-
rrikarronda herriko trikitila-
riekin. 21:00etan zopak, Ittu-
rrondo elkartean. Gauez  dan-
tzaldia Aimar DJrekin.

ABUZTUAK 3, LARUNBATA               
(BEINTZA)
Goizean karrikarronda herri-
ko trikitilariekin. Goiz-arra-
tsaldez  zezen mekanikoa eta 
puzgarriak. 19:00etan aizkora 
apustua: Larretxea eta Vicen-
te, Larrañaga eta Mugertzaren 
aurka. Arratsaldez  eta gauez 
dantzaldia Fan&go taldearekin.

ABUZTUAK 4, IGANDEA 
(LABAIEN)
Goizean karrikarronda Ituren-
go txistulariekin. 11:45ean 
Meza Nagusia. Ondotik, he-
rriko dantzariak eta luntxa. 
Egunean zehar puzgarriak eta 
kars pista. 21:00etan tortilla 
eta postre lehiaketa. Ondoren 
suak. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia akordeoilariarekin.

ABUZTUAK 5, ASTELEHENA 
(BEINTZA)
Goizean karrikarronda Ituren-
go txistulariekin.12:00etan 
aizkora apustua: Maika Ariz-
tegi eta Xanta Sousa, Itxaso 
Onsalo eta Beatriz Tancoren 
kontra.14:00etan: herri-baz-
karia bertsolariekin.  Arratsal-
dez eta gauez dantzaldia  akor-
deoilariarekin. 00:00etan 
Gaixoa ni bestei bukaera ema-
nez.

Lau eguneko bestak 
prest abuztuko 
lehen astebururako
Larunbat arratsaldean gizasemeen arteko aizkora apustua eta 
astelehen eguerdian emakumeen artekoa izanen dituzte

Aizkora apustuak, haurrendako jokoak eta herri-bazkaria. A. ITURRALDE
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GAZTELU

TTIPI-TTAPA
Lau eguneko Santo Domingo 
bestak antolatu dituzte aurten 
Gaztelun. Abuztuaren 1etik 
4ra, ortzegunetik igandera, 
ospatuko dituzte. Larunbatean 
herri-bazkaria eta mariatxiak 
izanen dituzte; egun handian, 
berriz,  aizkora-apustua, meza, 
partxis- eta mus-txapelketa 
eta patata tortilla lehiaketa.

ORTZEGUNA, ABUZTUAK 1
20:00etako txupinazoarekin 
abiatuko dituzte bestak. On-
dotik txistulariak herrian bar-
na ibiliko dira. 21:00etan zopak 
janen dituzte, Herriko Osta-
tuan. 00:00etan musikak gi-
rotuko du ostatua.

ORTZIRALEA, ABUZTUAK 2
Goizez eta arratsaldez jokoak 
eta puzgarriak. 19:00etan txo-
kolate beroa. 20:00etatik ai-

tzinera dantzaldia Agerralde-
ren eskutik. 

LARUNBATA, ABUZTUAK 3
09:00etan gosaria herriko pla-
zan. Haurrentzako jokoak. 
14:00etan herri bazkaria pla-
zan. Arratsaldez dantzaldia 
Agerralderekin. 22:00etan 
afaria. 00:00etatik 02:00etara 
dantzaldia Txamukos maria-
txi taldearen eskutik.

IGANDEA, ABUZTUAK 4    
10:00etan kalejira txistularie-
kin. 10:30ean Meza Nagusia. 
Ondotik, salda Herriko Osta-
tuan. 13:00etan aizkora apus-
tua. 17:00etan mus eta partxis 
txapelketak Herriko Ostatuan. 
Segidan patata tortilla lehia-
keta. 20:00etatik 22:00etara 
dantzaldia Agerralderen es-
kutik. Ondotik, Gaixoa Ni bes-
tak akitzeko.

Santo Domingo 
bestak abuztuaren 
1etik 4ra

Ortziralean eta larunbatean haurrentzat jokoak izanen dira. TTIPI-TTAPA

Larunbatean herri-bazkaria eta igandean aizkora-apustua, 
mus txapelketa eta patata tortilla lehiaketa izanen dituzte

Txamukos mariatxiarekin dantzatzeko aukera izanen da larunbatean. TTIPI-TTAPA

Musika emanaldia Donamariako jauregian

Abuztuaren 22an, ortzegunean, 20:00etan, Javier López 
Jaso&Marcelo Escrich laukoteak Aporía emanaldia eskainiko 
du Domanariako Jauregian, Kultur 2019 egitarauaren 
barrenean. Pagoda diskoarekin arrakasta lortu eta jaialdi eta 
areto onenetan jo eta gero, Aporía aurkeztuko dute orain.

UTZITAKO ARGAZKIA
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ARKUPEAKARKUPEAK

PABLO IRASTORTZA
Gehienen eskuetan dago 
2019ko bigarren seihilekoko 
buletina. Orain dela 30 urte, 
1989ko urrian, argitaratutako 
Arkupeakeko lehenengo bu-
letina omenduz, hark zekarren  
marrazki bera du azalean, el-
kartearen helburu eta zentzua 
aski ongi adierazten duena. 
Bertan, 2018an egindako ekin-
tzen berri irakur daiteke, hau 
da, Zuzendaritza Batzordearen 
bilera eta akordioak, egindako 
23 bidaien berriak, mendizaleek 
gozatutako 12 mendi-irteerak, 
27 ikastaro eta hitzaldien non-
dik norakoak, biltzen ditu 
bertzeak bertze.

Aurtengo hainbat afera ere 
azaltzen dira buletinean: To-
losara, Bilbora, Xabierrera, 
Dantxarineko bazkarira, Ma-
dril eta Toledora, Lourdesera, 
Benidorm-Gandiara eta Ga-

lizara egindako bidaien ingu-
ruko kontuak irakur daitezke 
bertan, baita hainbat herritan 
ospatutako mus-txapelkete-
tako herri-finalen eta final 
handiko txapeldunen izen eta 
argazkiak ere. 

Hurrengo bidaiak
Egindakoez gain, egitekoak 
dituzten bidaien berri zehatza  
dakar buletinak. Horien artean, 
aipatzekoa da irailaren 2tik 9ra 
Mallorcan eginen duten ego-
naldia, nondik norakoak xehe-
ki bildu baitituzte. Era berean, 
ondorengo bidaietarako izen-
-emate datak zehaztuta daude 
buletinean: irailaren 14an 
Lezora joan nahi dutenek abu-
tuaren 5etik 7ra eman behar-
ko dute izena; urriaren 1etik 
3ra Pirinioetako bidaia egin 
nahi dutenek, berriz, abuztua-
ren 12tik 14ra arteko epea dute. 

Irailaren 2tik 9ra 
Mallorca ezagutzeko 
aukera izanen dute
Bigarren seihilekoko buletinean hurrengo bidaietarako 
izen-emate egunak zehaztu dituzte

Irteeretan 367 mendizale ibili dira

Urtarrilean Lesakan, otsailean Hondarribian, martxoan 
Arantzan, apirilean Etxalarren, maiatzean Leitzan eta 
ekainean Berastegin izan dira elkarteko mendizaleak. Guztira 
367 lagunek parte hartu dute lehendabiziko seihilekoko 
mendi-irteeretan. 

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Elkarteak, aurten ere, eskula-
nak egiten dituzten artisten 
erakusketak abian jarri nahi 
ditu. Adierazi dutenez, lanak 
plazaratzeko hitzorduak Eli-
zondoko eta Doneztebeko 
feria egunetan eta Leitzan Talo 
Egunean izanen dira. Zura, 
haria,burdina, margoa... era-
biliz egindako eskulanak era-
kuts daitezke. 

Izen-ematea zabalik
Parte hartu nahi duten artisauei 
izen-ematea zabalik dagoela 
jakinaraztearekin batera, el-

kartean parte hartzeko asmoa 
dutela aipatzeko deia egin 
diete. Horrela, partaide ze-
rrendaren arabera, antola-
mendu zehatz eta zabalagoa 
lortu nahi dute.

Eskulanak erakuts daitezke. 

Artisau eta eskulan erakusketan parte 
hartzeko izen-ematea zabalik

TTIPI-TTAPA
Irailaren 20tik 27ra Italiara 
joanen dira (Milan - Treintino 
- Bolzano - Dolomitak - Cor-
tina d'ampezo - Venezia - Lago 
di Garda - Milan) elkarteko 
kideak. Aurreikusitako kopu-
rua (54 bidaiari) osatu zenez, 
eta jende asko bidaiatzeko 
gosez gelditu zela ikusirik,  
aukera ematea erabaki da. 
Astebete beranduago izanen 
dute aukera (irailaren 27tik 
urriaren 4ra). Ibilbide bera 
izanen dute. Bigarren data 
horietan bidaiatzeko oraindik 
izena emateko aukera dago. 

Horretarako, Arkupeakeko 
bulegora, 948 45 08 78ra deitu 
behar da. Bidaiariek herri eta 
paisaia xarmantak eta ahantzi 
ezinak ezagutzeko aukera iza-
nen dute. 

Venezia ezagutuko dute. 

Irailaren 27tik urriaren 4ra bitarte 
Italiara bidaiatzeko aukera zabalik
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KULTURA

TTIPI-TTAPA
Piriniotar arrazako behien 
XXXII. edizioaren harira, hi-
rugarren argazki lehiaketa 
antolatu dute aurten. Carlos 
de Cos Azconak (Soraluze, 
Gipuzkoa) ateratako Mirada 
izeneko argazkia aukeratu dute. 
400 euro jasoko ditu saritzat.

Bigarren Iruñeko Jesus Mari 
Sanz de la Iglesiaren Sabo-
reando el pasto de la prima-
vera en Pirineos izan da. 200 
euro jasoko ditu saritzat. Jor-
ge Ruiz del Olmok lortu du 
hirugarren saria (100 euro) 
Entre la bruma lanarekin. Sa-

riak irailaren 22an banatuko 
dituzte, Elizondon.

Piriniotar arrazako 
behien argazkiak 
saritu dituzte
Soraluzeko Carlos de Cosek lortu du lehen saria, Iruñeko 
Jesus Mari Sanzek bigarrena eta Jorge Ruizek hirugarrena

Lehen saria (handian) eta bigarrena.



52 ttipi-ttapa | 739 zk. | 2019-07-25

GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Eskulanak egitea edo mendian 
ibiltzea gustuko dutenek, iru-
dimena lantzeko edo kirolaz 
gozatzeko aukera bikaina iza-
nen dute abuztu hasieran 
herrian. 

Buruarinak egiteko tailerra
Lehendabiziko asteburuan, 
abuztuaren 3an, buruarinak 
egiteko familia-tailerra izanen 
dute. Haur eta gurasoei bide-
raturiko saioa izanen dute eta 
11:00etatik 13:00etara ganba-
ran bilduko dira. Parte hartu 
nahi dutenek, uztailaren 28a 
baino lehen, Amaia kafetegi-
ra bertaratu eta izena eman 
beharko dute.

Mendi-martxa
Hurrengo ostegunean, abuz-
tuaren 8an, berriz, Euskal 
Selekzioaren aldeko mendi-

-martxa eginen dute. Arratsal-
dean zehaztu dute hitzordua 
eta parte hartzeko deia egi-
tearekin batera, «adin guztie-
tarako egokia den ibilbidea» 
izanen dela jakinarazi dute. 
Plazatik abiatuko dira. 

Hasiera horrekin, festetara-
ko prest izanen dira herritarrak. 
Azken horren egitaraua 740.
zenbakian bilduko da.    

Familia-tailerrak eta 
mendi-martxa 
abuztu hasieran
Hilaren 3an tailerra eta hilaren 8an ibilaldia izanen dituzte. 
Ondoko astean, berriz, festak hasiko dituzte

Arratsaldean eginen dute itzulia. 

Herritarrak Donostia Cup txapelketan
Uztailaren 7tik 13ra arte ospatu zen Donostia Cup futbol 
lehiaketan ibili dira lau gazte, Hernani Kirol Elkartearen 
izenean. Batetik, Adur Alsua eta Jon Urdanpileta final. 
zortzirenetara iritsi ziren: bestetik, Beñat Elizegi eta Oier 
Miranda finalean izan ziren. 

UTZITAKOA

Salaberriatarrak punta-puntan

Doneztebe eta Iruñearen artean jokatutako herriarteko 
finalean trebe ibili ziren, Donezteberen ordezkari, Markel, 
Iker eta Julen Salaberria. Añorgan, berriz, Ezama eta 
Odriozola (Ilunpe) menperatzea lortu zuen Aitzol Salaberriak, 
Garaño lekunberriarrarekin bikote eginda. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Donostiako Udalak antolatu-
ta, bisita gidatuak izanen dira 
abuztuan Artikutzan. Lehen-
dabiziko igandean, hilaren 
4an, Eskasatik abiatuko dira 
eta Elizmendiko Bidean barna 
sei kilometroko ibilbidea egi-
nen dute; hilaren 11n, berriz, 

Urdallueko biderantz joko dute 
(6,5 km). Ibilbideei buruzko 
informazioa Donostiako Uda-
laren webgunean eskura dai-
teke eta izena emateko 620 33 
78 75 telefonora deitu behar 
da (6-16 urte bitartekoek 2,09 
euro; eta 16 urtetik gorakoek 
3,14 ordaindu beharko dute).

Artikutza ezagutzeko bisita gidatuak 
abuztuan

Bergara-Enea balkoi lehiaketan irabazle
Etxearen zainketa eta itxura osoa, balkoi eta leihoen 
edertasuna, originaltasuna, loreen konposizioa... kontuan 
hartuz, Bergara-Enea aukeratu dute 2019ko Udakolore 
lehiaketako irabazle. Juantxo eta Julik eta Antton eta Gloriak 
herriko komertzioetan gastatzeko 150 euro jaso dituzte.

UTZITAKOA
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LEITZA

JM BARRIOLA
Mikel Zabaleta alkatea barne 
antolakuntzaz, hirigintzaz, oga-
sunaz, inbertsio eta obrez eta 
mantentze-lanez arduratuko 
da eta garapenari lotutako lan-
taldean ere parte hartuko du 
Nahikari Uriarte, Eneko Andue-
za eta Junkal Otxotorena zine-
gotziekin batera. Kontuen ba-
tzordean alkatearekin batera, 
EH Bilduko Nahikari Uriartek, 
Saioa Sagastibeltzak eta Amaia 
Jakak eta Navarra Sumako Sil-
vestre Zubiturrek parte hartu-
ko dute.  Iñaki Zabaleta men-
diko zinegotzia izanen da; 

Eneko Anduezak kirol kontuak 
bere gain hartuko ditu eta Jun-
kal Otxotorena parte-hartzeari 
lotutako gaietan ariko da. Amaia 
Jakak gizarte zerbitzuak, ongi-
zatea eta aniztasuna izanen ditu 
bere gain eta Maialen Moreno 
gazteei eta berdintasunari lo-
tutako gaietan ariko da. Julian 
Zabaleta kultura eta festetako 
zinegotzia izanen da; Iñigo Al-
duntzin eta Saioa Sagastibeltza 
hezkuntzako lantaldean ariko 
dira, baina horrez gain, Aldun-
tzin euskarako zinegotzia izanen 
da eta Sagastibeltza komuni-
kazio lanaz arduratuko da.

Ondoko lau urtetarako ardurak banatu 
dituzte udal ordezkariek

TTIPI-TTAPA
Leitzako Udalak bat egin du 
EH Bilduk Nafarroako erdial-
dean izandako uholdeek kal-
tetutako herriei laguntzeko 
aurkeztu duen akordio propo-
samenarekin. Hala,  2.000 eu-
roko dirulaguntza bideratu du 

eta laguntza gehiago metatze-
ko kanpaina egin eta Udaleko 
kamioia eta bi udal langile 
bideratuko dituzte. Herritarrak 
ere beren ekarpen ekonomi-
koak egitera animatu dituzte 
kaltetutako udalek ireki dituz-
ten banketxe-kontuetan. 

Uholdeek kaltetutako herrientzako 
dirulaguntzak onartu ditu Udalak

Mendibil Mendi Taldeak Al-
bitik Irumugarrietara irteera 
antolatu du. 16 kilometroko 
ibilbide erraza eginen dute, 4 
ordu ingurukoa. Izena-ema-
teko azken eguna uztailaren 
25a da. Bazkideek 10 euro eta 
bazkide ez direnek 13 ordain-
du beharko dituzte.  

Irumugarrietara 
irteera antolatu dute 
uztailaren 27rako

Pilota jaialdirako sarrerak al-
dez aurretik erosteko aukera 
izanen da, 30 eurotan : Aurre-
ran uztailaren 25ean, 19:30etik 
20:30era eta uztailaren 27an, 
12:00etatik 13:00etara  eta 
Maimurren uztailaren 29tik 
aurrera. Lehiatilan erosten 
bada 35 euro kostako da.

Abuztuaren 13ko 
pilota jaialdirako 
sarrerak salgai

Oihana Orbegozorekin bikote osatuta lortu du garaipena Iera Agirrek. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Sekulako ikuskizuna bizi izan 
zuten uztailaren 13an Labriten, 
Laboral Kutxa Emakume Mas-
ter Cupen sanferminetako 
finala ikustera joan zirenek. 
Osagai guztiak izan zituen 
lehen mailako finalak; emozioa, 
oreka, kalitatea eta erritmoa. 
Tartean zen Iera Agirre herri-
tarra eta eguneko protagonis-
ta nagusietakoa bihurtu zen.  
Oihana Orbegozorekin bikote 
osatuta beraiek izan ziren san-
ferminetako txapelketaren 
bigarren edizioko irabazleak.

Ez zen nolanahikoa izan Iera 
Agirre eta Oihana Orbegozo 

txapeldunek lortutakoa. Amaia 
Jaka eta Maite Ruiz de Larra-
mendi 19-11 aurreratu ziren 
markagailuan baina behetik 
gora etorrita markagailua iraul-
tzea lortu zuten.Bukaerara 
arte luzatu zen lehia. Aurre-
lari leitzarrak txapa gainean 
moztutako eskuinkada batekin 
itxi zuen norgehiagoka, zaleen 
gozamenerako. 22 eta 21  ira-
bazita Leitzara ekarri zuen 
txapela. 

Labrit pilotalekura asko izan 
ziren Agirre animatzera joan-
dako herritarrak. Pesta giroan 
elkarrekin ospatu zuten ga-
raipena.

Iera Agirre Iturriaga txapela buruan 
duela itzuli da Iruñeatik

TTIPI-TTAPA
Mende laurdena bete du aur-
ten Torreak eta behar bezala 
ospatzeko urteurren pesta 
antolatu dute abuztuaren 2 
eta 3rako. 

Kubatar doinuak aditzeko 
aukera izanen dute abuztua-
ren 2an,Torreara bertaratzen 
direnek. 19:30etik aurrera 
D'Capricho talde kubatarra 
ariko da eta zuzenean. Larun-
batean, abuztuaren 3an, 
14:30etan bazkaltzeko bildu-
ko dira. Enplegudunek 25 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
enplegu gabeek 20 euro. Izena 
emateko azken eguna uztai-

laren 31 izanen da. Bazkalon-
doa girotzeko, 17:00etan Ka-
nuto eta Zilindrorekin kantal-
dia antolatu dute, 20:00etan 
El Dilum taldearen kontzertua 
eta bukatzeko 00:00etatik au-
rrera Bulkada DJa ariko da.

D'Capricho taldea ariko da ostiralean..

Torrearen 25. 
urteurreneko pesta 
asteburuan
Abuztuaren 2an kontzertua eta abuztuaren 3an bazkaria, 
kantaldia eta kontzertua izanen dituzte 
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ARESO 

Plaza ingurua txukundu dute
Pesta aurretik herriko plaza dotore jartzeko lanak egiten aritu 
dira Udaleko zinegotziak eta herri-langileak. Frontoiko 
lurrean zeuden zuloak tapatu dituzte eta plazako 
saihetsetako harrizko eserlekuetan ere konponketak egin 
dituzte, gaizki zeuden zatiak hutsetik berrituz. Bazegoen 
beharra eta bistakoa da aldea.

E.IRAOLA

Udako goizetarako aukera bikaina
Uztailaren 15ean hasi eta abuztuaren 9ra arte, udalekuetan 
dabiltza herriko hamaika ume.  Ane Baraibar herritarra eta 
Ane Santxez leitzarra dabiltza begirale lanetan. Egunean bi 
orduz, 11:00etatik 13:00etara eskaintzen dute zerbitzua eta 
jolasak, eskulanak,  irteerak... egiten dituzte. Guztia, herrian 
bertan, uda giroan lagunartean gozatzeko.

A.BARAIBAR

TTIPI-TTAPA 
Uztailaren 8an jokatu zuten 
Iruñeko Foruen Plazan Nafa-
rroako Emakumezkoen Arpa-
na Txapelketa. Bi bikote aritu 
ziren aurrez aurre eta estu joan 
zen norgehiagoka. Azken 
epaian erabaki zen guztia eta 
azkenean Itxaso Onsalo he-

rritarrak eta Leire Astiazaranek 
osatutako bikotearen alde 
erori zen balantza. Bi segundo 
eskaseko aldearekin izan ziren 
irabazleak. 4 minutu eta 51 
segundo behar izan zituzten 
45 ontzako enborrari 10 epai 
egiteko. Eltsoko Ainhoa eta 
Ana Iraizoz ahizpak izan ziren 

bigarren, 4 minutu eta 53 se-
gundoko denborarekin.

Nafarroako laugarren txapela
Iruñean denboraldiko hiru-
garren txapela jantzi zuten 
Onsalo eta Astiazaranek. Nor-
gehiagoka bukatu berritan 
TTipi-TTaparekin hitz egin zuten 
eta lortutako garaipenarekin 
pozik egon arren,  «erruz su-
fritu» zutela aitortu zuten. 
Plaza ezaguna dute Iruñekoa, 
lau aldiz izan dira irabazle 
bertan, baina hori ez omen 
zen izan lasaitasunerako arra-
zoia: «hasi aurretik urduri 
geunden, baita proban ere. 
Euskal Herrikoan oso estu 
ibili ginen eta hori gogoan 
genuen. Bagenekien Iraizoz 
ahizpak irabaztera etorriko 
zirela, dena ematera eta hala 
izan da. Azken kortera arte ez 
zegoen ezer erabakita».  Bes-
te bikoteak «lan oso gogorra» 
egin zuela ere aipatu zuten 
eta Iruñean bizitakoak argi 
erakutsi diete: «bigarrenak hor 
daude eta orain arteko emai-
tzak lortu nahi baditugu, ezin 
dugu lo hartu». Txapelak soi-
nean, unean uneko egoerara 
moldatuta «hobetzen joatea» 
dute heldu den urterako erron-
ka.

Nafarroako arpanako 
laugarren txapela 
Itxaso Onsalorentzat
Villabonako Leire Astiazaranekin bikote osatuta bi segundoko 
aldea atera diete Iraizoz ahizpei uztailaren 8an Iruñean

Udal taldekoek 
agintaldiko 
karguak banatu 
dituzte

TTIPI-TTAPA 
Ekainaren 15ean hasi zen la-
nean udal talde berria eta 
bakoitzak datozen lau urteo-
tan beteko dituen ardurak ere 
banatu dituzte. Bakoitzaren  
ezagutzak, interesak eta era-
gin-esparruak hartu dituzte 
kontuan horretarako. Hala, 
Bea Murok eta Zuriñe Goikoe-
txeak UEMAko kontuak, eus-
kara batzordekoak eta Gizar-
te Zerbitzuetakoak hartu di-
tuzte euren gain; Jexux Artola 
eta Jabier Otermin, berriz, 
Cederna Garalur eta Plazao-
lako alderdiez arduratuko dira. 
Era berean, Jexux Artola, Mi-
kel Arraiagorekin batera, abel-
tzaintza eta baso kontuen 
nondik norakoetan ibiliko da. 
Alkateak, Joxe Oterminek, udal 
ordenantza eta Mendialdea 
izanen ditu langai; Txomin 
Belaunzaranek, aldiz, eskola 
kontseilua eta kirol kontuak. 
Plenoak «beharraren arabera» 
antolatzeko asmoa dutela ere 
azaldu dute.

Onsalo eta Astiazaranek bi segundoko aldearekin irabazi zuten. UTZITAKOA
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
2008an Erdizeko harrobi 
proiektua geldiarazi ondotik, 
berriz ere, Rouiller multina-
zionalarena den Magnak Er-
dizen harrobia egiteko proiek-
tuaren tramitazioa hasi du. 
Asmo horiei aitzin egiteko, 
berriz ere lanean hasi da Erdiz 
Bizirik taldea eta elkarretara-
tzea egin zuen Baztandarren 
Biltzarra bezperan.

Erdiz Bizirik Taldeak jakina-
razi duenez, «Nafarroako Go-
bernuak uztailaren 5ean jaki-
narazi zuen hilabeteko epea 
irekitzen zuela proiektuari 
buruzko 'iradokizunak' har-
tzeko. Lehengo lepotik burua, 
uda tenorean, teknikariekin 
egoteko eta txostenak egiteko 
tenore makurrean… betiko 
beren estiloan», aipatu zuten.

Erdizek balio ekologiko han-
dia duela gogorarazi zuten eta, 
horregatik, Aldude Mendi 
izeneko Babes Bereziko Ere-
muan dago, Europaren geriz-
peko Natura 2000 sarearen 
barnean. «Baina Erdiz gaine-
ra Baztango bazkaleku komu-
nalik handiena da –azpima-
rratu zuten–. Urtero 80 base-
rri baino gehiagoko aziendak 

han alhatzen dira. Magnaren 
harrobiak tokiko ekonomia 
eta balio handiko ingurua 
erraustuko lituzke, hogei urtez. 
Hori da batzuek proposatzen 
diguten aitzinamendua, ehun-
ka urtetan iraun duen ingu-
rune eta ekonomia hogei ur-
teko epean xehatu». 

Magnaren proposamena eta 
Baztanen etorkizuna ez dira 
bateragarriak, Erdiz Bizirik 
taldearen ustez: «Magnak 
Rouiller multinazionalaren 
akziodunendako lana egiten 
du, eta beraiek Erdizetik atera 
dezaketen gauza bakarra in-
gurua zulatuz eta deseginez 
da. Baztango etorkizunak be-
rriz Erdizeko bazkalekuak 
behar ditu, nekazariak atxe-
kitzeko, kalitatezko produktuak 
produzitzeko, paisaia ikusga-
rriak eta landa turismoa iza-
teko, nortasuna eta kultura 
zaintzeko, Baztango lurralde 
ekonomia tokiko aktibitateen 
elkarekintzan oinarritzen dena 
indartzeko…. Erdizen alde 
egiteak ingurumenaren eta 
tokiko ekonomiaren alde egi-
tea erran nahi du, etorkizuna-
ren alde. Magnarena suntsitze 
hutsa da».

Magnaren asmoei 
aitzin egiteko berriz 
hasi da Erdiz Bizirik
Enpresaren proposamena eta Baztango etorkizuna ez direla 
bateragarriak uste dute eta elkarretaratzea egin zuten 

Maria Goienetxe, Jon Elizetxe eta Mikel Sobrino, agerraldian. JUAN MARI ONDIKOL

Udako Jostaldian hasiko dira Anizen
Udako jostaldiak izanen dituzte aurten laugarren urtez 
Anizen. Gurasoek antolaturik, uztailaren 29tik abuztuaren 
9rat Anizko eta Zigako 20 haur bi hezitzailerekin ariko dira 
10:00etatik 13:00 artio.  Anizi bizitza emateaz gain, haur 
jostetak, ginkana, musika, eskulanak... denetarik eginen dute.

TESTUA ETA ARGAZKIA: MAITANE MARITORENA

Txapel ugari Iruñeko sanferminetan
Xabier Urrutia (gurdia eramaten) eta Daniel Saldias (txinga 
eramaten) arraioztarrek, Amaiurko Iñigo Goienetxek (lasto 
altxatzen), Basaburuko Iraitz Iturraldek eta Jon Irigoienek 
(kadete mailako arpanan) eta palaz Xabier Ibargarai 
erratzuarrak txapelak lortu dituzte Iruñeko sanferminetan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Uztailaren 5etik irailaren 6ra, 
Donejakue Bidea gurutzatzen 
duten Nafarroako herritan 
Antzerkia Donejakue Bidean 
doako jarduera eskaintzen ari 
dira, ortziralero 19:00etan. 
Elizondoko Santiago eliza in-
guruan abuztuaren 9an eskai-
niko dute.

Donejakue Bidean 
antzerkia 
abuztuaren 9an

Abuztuaren 10ean Said Koyok 
eta Hutsun Txalapartak eta 
Ganoua Musika eta txalapar-
ta kontzertuak emanen dituz-
te Elizondoko Jaime Urrutia 
karrikan, 19:30ean. Baztango 
Udalak eta Nafarroako Gober-
nuak antolatu dute 2019ko 
Arte eta Kultura programan.

Nazioarteko musika 
eta txalaparta 
abuztuaren 10ean
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TTIPI-TTAPA ZIGA
San Lorentzo bestak abuztua-
ren 9tik 12ra ospatuko dituz-
te Zigan. Lau egun hauetan 
egitarau zabala izanen dute. 
Ortziralean, bezperako Baz-
tan-zopa egunean, 20:00etan 
botako dute txupinazoa eta 
ezkilak joko dituzte, lau egu-
neko ospakizunei hasiera 
emanez.

ORTZIRALEA, ABUZTUAK 9 
BEZPERA
20:00etan txupinazoa eta ezkil 
jotzea.
20:15ean herriko trikitilariek 
herrian itzulia eginen dute.

21:00etan Baztan-zopak (txar-
tela danbolin nagusiek salgai).
Gauerditik aitzinera dantzal-
dia Salaberrirekin.

LARUNBATA, ABUZTUAK 10 
SAN LORENTZO EGUNA
10:00etan herriko trikitilarien 
itzulia herrian barna.
11:00etan meza.
12.00etan luntxa herriko pla-
zan.
19:00etan Los Tajudos del 
Norte mariatxi taldearen ema-
naldia.
21:00etan txalaparta eta joal-
dunak.
22:00etan afaria.

00:30ean dantzaldia Oharka-
be taldeak alaiturik.

IGANDEA, ABUZTUAK 11 
HAURREN EGUNA
10:00etan herriko trikitilariek 
herrian barna itzulia eginen 
dute.
11:00etan haurrendako jokoak.
14:00etan herri bazkaria eta 
mus txapelketa.
16:00etan puzgarriak.
19:00etan txokolate beroa.
19:30ean daltzaldia Hauspo-
lariek taldeak alaiturik.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 12 
ZIKIRO EGUNA
10:00etan herriko trikitilariak 
herrian barna ibiliko dira.
11:30ean frontenis txapelketa.
14:00etan zikiro jatea Beñatek 
alaiturik (txartela danbolin 
nagusiek salgai).
20:00etan dantzaldia Beñate-
kin.
22:00etan afaria.
00:00etan dantzaldia Beñate-
kin eta Gaixoa Ni, bestei bu-
kaera emateko.

Haur jokoetako parte-hartzaileak eta su-bazterrean xingarra kerrenean jaten, joan den urteko bestetan. ARANTXA GAMIO

Zigako San Lorentzo 
bestak abuztuaren 
9tik 12ra prest
Larunbateko San Lorentzo egun handian mariatxiak, txalaparta 
eta joaldunak izanen dituzte, bertzeak bertze

BAZTAN

Abuztuaren 1ean, ortzegunean 
20:30ean La Dinamo musika 
taldeak emanaldia eskainiko 
du Elizondoko Foruen Plazan, 
Kultur 2019 egitarauaren ba-
rrenean. La Dinamo funk di-
namikoa da, bizikletaren gur-
pilen gainean dabiltzan mu-
sikarien talde berezia da.

La Dinamo taldeak 
kontzertua 
abuztuaren 1ean

Anita Maravillas txotxongilo 
konpainiak 'Sardina Bakalau' 
ikuskizuna eskainiko du abuz-
tuaren 3an, larunbatean Eli-
zondoko Jaime Urrutia karri-
kan. Bi saio izanen dira, 
12:00etan eta 13:15ean, 2019ko 
Arte eta Kultura egitarauaren 
barrenean.

'Sardina Bakalau' 
txotxongilo saioak 
abuztuaren 3an

Emakumeei eskainia izanen 
da abuztuaren 17an Elizondon 
eginen den Txuri ta beltz jaial-
dia. Herri-bazkariaren ondo-
tik, Emakumeak eta Bluesa 
solasaldia eta kontzertuak 
izanen dira Lazy Rivers, Rachel 
Reyes & The Fireballs eta Bea-
triz Zaragozarekin.

Txuri ta beltz blues 
emakumeei eskainia 
abuztuaren 17an
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Uda honetan ere Artearen 
Ibilbidea programaren barre-
nean hainbat artisten erakus-
ketak irekiko dituzte herriz 
herri.

Bozateko Santxotena Parke 
Museoa uztailaren 15etik abuz-
tuaren 31ra ireki dute, astear-
tetik larunbatera 11:00etatik 
14:00etara eta 16:30etik 
19:30era eta igandetan goizez 
bakarrik. Teresa Lafraguaren 
pintura-erakusketa ere bertan 
ikusgai dago uztailaren 20tik 
abuztuaren 31ra ordutegi be-
rean.

Xabier Soubelet artistak bere 
margolanak Arizkungo Sas-
ternean erakutsiko ditu uztai-
laren 18tik irailaren 8ra, or-
tzegunetik igandera 11:00eta-
tik 13:30era eta 16:00etatik 
20:00etara.

Jose Luis Alzugaray margo-
lariak pintura erakusketa za-
balik da Elizondoko Jaime 
Urrutia karrikako 3.ean, uz-
tailaren 18tik aitzinera, aste-
gunetan 19:00etatik 21:00eta-
ra eta asteburuetan 12:00eta-
tik 13:30era.

Lesagibel eskultoreak N-es-
tetika 3 erakusketa paratu du 

Elizondoko Jaime Urrutia ka-
rrikako 15ean, uztailaren 20tik 
abuztuaren 18ra, egunero 
11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.

Diana Iniesta margolariaren 
Loreak, sagarrak, besarkadak 
izeneko erakusketa ikusgai 
egonen da Erratzun uztailaren 
22tik irailaren 1era (egunero, 
18:30etik 21:00etara).

Tomas Sobrino Habans mar-
golariak, Arizkunenea Kultur 
Etxeko 1. solairuan paratu du 
ikusgai Silencios erakusketa, 
uztailaren 23tik irailaren 1era. 
Astelehenetik ortziralera 
18:00etatik 21:00etara eta la-
runbat eta besta egunetan, 
11:30etik 13:30era, eta 18:00eta-
tik 21:00etara. 

Eva Irazokik pintura erakus-
keta paratuko du Arizkunenean 
uztailaren 23tik abuztuaren 
11ra. Egunero 18:00etatik 
20:00etara eta larunbat eta 
besta egunetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara.

Abuztuan gehiago
Roque Lasaren margo-erakus-
keta bisitatzeko aukera izanen 
da Erratzuko Zubietea etxean 
abuztuaren 2tik 18ra, egune-
ro 18:30etik 20:30era.

Jose Mª Apezetxea zenaren 
omenez erakusketa eginen 
dute abuztuaren 2tik 18ra, 
Erratzuko Zubietea etxean. 
18:30etik 20:30era egonen dira 
ateak irekita.

Ana Mari Marinek, Elizon-
doko Bergarenean eginen du 
margolan erakusketa, abuz-
tuaren 13tik irailera.  11:00eta-
tik 13:30era eta 18:00etatik 
21:00etara ikusi ahal izanen 
dira lanak.

Manuel Bermejok eta Xabier 
Celestinok Hamalau margo 
erakusketa paratuko dute 
abuztuaren 14tik 31ra Arizku-
nenean. Astelehenetik ortzi-
ralera 18:00etatik 21:00etara 
eta larunbat eta besta egune-
tan 11:30etik 13:30era eta 
18:00etatik 21:00etara zabal-
duko dituzte ateak.

Artearen Ibilbideak 
hainbat erakusketa 
dakartza aurten ere
Jose Mari Apezetxea zenaren omenez Erratzuko Zubieteko 
ateak irekiko dituzte abuztuaren 2tik 18ra
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ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

Uda aitzinera, eguna laburtzen hasia da
Uda garaian, sagarrak eta aranak biltzen ari da jendea. Udako 
bertze adierazle bat eguna laburtzen hasi dela da. Hemen erraz 
ikusten dugu hori: neguan, iduzkia Atxuria gibelean gordetzen 
da, eta orai Larunen gordetzen da. Egun hauetan nabarmena 
da Larunetik eskapo eta Atxuria aldera abiatzen hasia dela.

MARIFA ETA KORO

MARIFA ETA KORO
Uztailaren 11n, txalapartari 
buruzko ikuskizun interesga-
rri bat ikusteko aukera izan 
zen lezean, Kultur 2019 egita-
rauaren baitan.

Musika-tresna horri buruz-
ko hainbat xehetasun eman 
zituen Hutsun taldeak. Bitxia 
izan zen jakitea, gaur egun 
hain ezaguna dugun txalapar-
ta, desagertzeko zorian egon 
zela duela 50 urte, eta Euskal 
Herri osoan ez zirela ezta ha-

mar lagun tresna hori jotzen 
zekitenak.  Zorionez, geroztik 
lan handia egin da, eta gaur 
egun txalapartari solfeoko 
doinu guztiak ateratzeko gai 
dira, eta ez hori bakarrik, zu-
rarekin jotzeaz gain, harria, 
horma, zabor-edukiontziak, 
trafiko seinaleak… edo zernahi 
elementurekin musika egiten 
dute txalapartariek.

Txalapartaren lehengusuak 
diren tobera eta  kirikoketari 
buruz ere aritu ziren.

Hutsun taldearen emanaldia lezean. MARIFA ETA KORO

Txalapartari buruz 
ikuskizun ederra 
eskaini dute lezean
Kultur 2019 egitarauaren barrenean, Hutsun taldearen 
eskutik uztailaren 11n eskaini zuten emanaldia

TTIPI-TTAPA URDAZUBI
Burdinaren Egunaren hama-
bigarren edizioa agorrilaren 
10ean ospatuko dute Urdazu-
bin. Horretarako egitarau za-
bala prestatu dute aurten ere. 
Ohikoa denez, burdin mine-
rala idi-gurdietan garraiatzen 
zeneko ibilbidea antzeztuko 
dute. Izan ere, antzina, Biz-
kaiko meatzeetatik monaste-
riora eramaten zuten, eta 
abadeari ematen zioten, urrez-

ko txanpon batzuen truke. 
Gainera, 10:00etatik 14:00eta-
ra artisautza azoka eginen dute 
herriko plazan. Haurrendako                               
puzgarriak eta itsasontziak 
izanen dira eta joko ugari tti-
kiendako. 12:00etan burdin 
mineralez kargatuak dauden 
orgak, idiek tiratuta ailegatu-
ko dira monasteriora. Olagi-
zonek aztertuko dituzte, eta 
abadeak benakeroei ordain-
duko die. Burdina urrezko 

txanponengatik trukatzeko 
ekitaldiaren ondotik, 14:30ean 
zikiro-jatea izanen da eta baz-

kalondoan, 16:00etan Banka-
ko Menditarrak taldearen 
emanaldia eta mariatxiak.

Burdinaren Egunaren hamabigarren 
edizioa agorrilaren 10ean eginen dute

Idiek tiratutako orgak, monastegira ailegatzen, iazko bestan. JUAN MARI ONDIKOL

Etxean ura izatearen balioaz 
konturatu ginen joan den uz-
tailaren 4an, arratsalde arte 
urik gabe egon baikinen Zu-
garramurdin. Ur-ihesak sor-
tzen diren kasuetarako abisuak 
ez omen zuen funtzionatu, 
eta depositutik ur franko gal-
du omen zen egun osoan. Hala 
ere, uste baino errazago atze-
man zuten malura, eta depo-
situa ere laster itzuli zen bere 
neurri egokira.

Uztailaren 4an urik 
gabe malura 
batengatik

Uztailaren 5etik irailaren 6era, 
Donejakue Bidea gurutzatzen 
duten Nafarroako herritan 
Antzerkia Donejakue Bidean 
doako jarduera eskaintzen ari 
dira, ortziralero 19:00etan. 
Erdi Aroko erromes baten eta 
erromes anglosaxoi moderno 
baten arteko topaketa atsegin 
bat da, euskaraz eta ingelesez 
emana. Urdazubin agorrilaren 
2an eskainiko dute, monaste-
rio inguruan.

Antzerkia Donejakue 
bidean monasterioan 
agorrilaren 2an
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SENPERE

PIERRE BASTRES SENPERE
Pantxo Valencia eta Xabi Be-
rreterbide senpertarrak Euskal 
Herriko txapeldunak izan dira, 
pilota plazako A mailan. Uz-
tailaren 7an Hazparneko pi-
lota plazan jokatutako finalean, 
Baigorriko Zaharrer  Segiri 
30-25 nagusitu zitzaion Sen-
pereko bikotea.

Gan den urteko Frantziako 
txapeldunak izan zirelarik 
senpertarrak, Euskal Herriko 
txapelgoa galdu zuten, bertze 
Senpereko bikoteak garaiturik. 
Aurten, ordea, eraman dute 
lehiaketa hau, Hazparnen hain 

zuzen. Kontrakoak Baigorriko 
Andoni Larre eta Eric Etxega-
rai zeuzkaten. 

Gan den urtean Valenciak 
errana zuen txapelketan ez 
zuela gehiago parte hartuko. 
Berreterbide Arbonako Thomas 
Dizakorekin aritu behar zen 
aurten, bainan azken hau min-
-harturik, Xabik Pantxo deitu 
zuen. Bastid Irigoineko Valen-
ciak adierazi duen bezala «aste 
bat lehenago Xabik deitu nau 
erranez “Pantxo, hire jantzi 
zuriak atera itzak armairutik!”. 
Hastapeneko partida zaila izan 
zen. Ez nintzen nahikoa pre-

paratua. Hortik goiti, pittana-
ka-pittanaka, geroz eta hobe 
nintzen».  Final erdietan, Bai-
gorriko bertze ekiparen kontra 

irabazi zuten. Finala 5 tantoz 
eraman zuten Lapurdikoek, 
bi lehiakide gazte eta baliosak 
garaituz. 

Pantxo Valencia eta Xabi Berreterbide 
Euskal Herriko txapeldun A mailan

Valencia eta Berreterbide, tartean Harotçarene buruzagia dutela. UTZITAKOA

PIERRE BASTRES
Lehen urtea da Mathieu Bes-
sonart Besta Komiteko lehen-
dakaria zela, eta arras pozik 
agertzen da aurtengo Santa 
Madalena besten ondotik. 
«Ortzilareko zikiro jaterat 350 
jale bildu ditugu, betea zen, 
giro goxoan. Larunbateko pe-
tanka lehiaketarat aldiz, arras 
jende gutti hurbildu da, eta 
arraultze moletaren lehiarat, 
are guttiago. Berdin du, guk 
komitekoek egin dugu geurea, 
eta baliatu dugu behar bezala! 
Arratsaldea izan da mugimen-
dutsua: pilota plazan komi-
tearen pilota lehiaren finalak 
zirelakotz, eta taberna ttiki bat 
irekia genuen hantxe. Partiden 
ondotik egon dira behatzaileak, 
eta bazterrak berotu dira. Trin-
ketean ere jende frango bazen», 
adierazi du Mathie Bessonart 
lehendakariak. 

Bessonartek aipatu digunez, 
«biharamuneko mezan lau 
kidek parte hartu dute, irakur-
ketak egiteko edo. Bestaz gai-
nerat ere holako betebehar 
seriosagoak egin gogo ditugu, 
eta apezak eskertu gaitu. Eguer-
diko bazkaria egin dugu behe-
ko oihal-etxearen pean, gai-
nekoaren azpian ordez. Lehen 
aldikotz eta 200 bazkaltiar 
jarri dira, usaian baino aban-
tsu bietan gehiago. Arratsalde 
apalean Senpereko auzoalde 
arteko jokoak hasi dira, eta 
mundu bat bildu da! Ondotik, 
gaualdia bizi eta bero izan 
dugu, gazte guziak dantzan 
kartsuki!».

Oro har ainitz laketu da 
Mathieu bere eginkizun be-
rrian, « paper-lan eta baimen-
-eskatze ainitz izanagatik ere». 
Heldu den urteko bestetarako 
gogotsu dago, beraz.

Amotzeko bestak 
ederki ospatu 
dituzte
Uztailaren 12, 13 eta 14an egin dituzte eta «herrikoiak eta 
giro onekoak» izan dira antolatzaileen ustez

Santa Madalena besta ederrak izan dituzte Amotzen, bistan dena. PIERRE BASTRES
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SARA

TTIPI-TTAPA
Urteroko gisan, udako egune-
tan ekitaldi andana izanen dira 
herrian. Ortzegunero ekoizleen 
eta astelehenero artisauen 
merkatuak egiten segituko dute. 
Horrez gain, abuztuaren 4a 
arte Larrungo Koloreak elkar-
teko kideen margolanak eta 
eskulturak ikusteko aukera 
izanen da Lur Berri gelan. 

Ortzegun honetan, bertzal-
de, uztailak 25, 23. Saguzarren 
Gaua ospatuko dute lezean, 
20:00etatik aitzinera. Eta la-
runbatean, hilak 27, pottoka 
lehiaketa eginen da. 09:00eta-
tik aitzinera pottoka arrazako 
150 bat behoka eta behor es-
pero dituzte plazan, eta ani-
maziorik ere ez da faltako.

Abesbatzen doinuek ere ez 
dute etenik izanen. Uztailaren 
31n Atsulai abesbatza ariko 
da, agorrilaren 8an Goraki eta 

agorrilaren 14an Saiberri. Ago-
rrila borobiltzeko 25ean Ezpe-
letan Kantuzek hartuko du 
lekukoa eta 28an Gozatuz-ek.

Elkarteen eguna agorrilean
Urtxintxak eskubaloi elkarteak, 
Izarra pilota eta errugbi elkar-
teek eta Zazpiak Bat dantza 
taldeak besta eguna antolatu 
dute agorrilaren 10erako. 
17:00etan euskal dantzak es-
kainiko dituzte; 17:30ean he-
rri-kirol saioa eginen dute eta 
18:30ean joko garbi pilota 
partida jokatuko dute. 20:00etan 
afaria izanen da. Helduek 12 
euro eta haurrek zortzi euro 
ordaindu beharko dituzte. Ai-
patu hiru elkarteek elkarlanean 
pilota, dantza eta herri-kirol 
ikuskizunak ere eskainiko di-
tuzte uztailaren 30ean eta 
agorrilaren 6an, 20an eta 27an, 
19:30ean frontoian.

Errugbilari, pilotari eta dantzarien eguna 
agorrilaren 10ean eginen dute

Ikastola handitzeko lanean ari dira

Neguaz geroztik, Olhain ikastola handitzeko lanean ari dira. 
Goiko solairuan herriko haurtzaindegia eta behean 
ikastolarentzat bi gela, psikomotrizitate-gela eta bertze 
ikasgela bat izanen dituen eraikina egokituko dute. Moldatze-
lanak urte akabailarako finitzea aurreikusi dute.

KARLOS AIZPURUA

TTIPI-TTAPA
Ordezkapen bat egiteko diru-
zaina xerkatzeko deialdia egin 
du Herriko Kontseiluak. Zor-
tzi hilabeteko iraupena izanen 
duen lan-eskaintza izanen da 
eta interesa dutenek agorrila-
ren 1a aitzin motibapen gu-
tuna eta curriculuma Herriko 
Etxera igorri beharko dituzte: 
Auzapez Jauna, Herriko Etxea, 
BP 16, 64310 Sara helbidera 
edo bertzela direction@sare.
fr-era.

Lanpostuaren ezaugarriak
Lanerako hautatua denak di-
ruzainaren egitekoak berma-
tzeaz gain, lansarien ordain-
ketaz arduratu beharko du eta 
noizbehinka, lankideek ezin 
dutenean, harrera egitea ere 
tokatuko zaio. Horretarako, 
bertzeak bertze, Baxoa +2 mai-
la eta kontabilitate publikoa-

ren inguruko esperientzia 
profesionala izatea galdegin 
dute. Gisa berean, tokiko ko-
lektibitateen eta giza baliabi-
deen inguruan ezagutza izatea 
ere eskatu dute, baita infor-
matika programak menpera-
tzea ere: oinarrizko office, 
Berger Levrault programa, 
Helios eta Chorus Pro... Eus-
kara menperatzea ere kontuan 
hartuko dutela adierazi du 
Herriko Kontseiluak.

Bertzetik, hainbat ezaugarri 
balioetsiko dituzte: antolatze-
ko eta autonomo izateko gai-
tasuna, diskrezio profesiona-
la, talde lanerako gaitasuna 
eta dinamismoa eta puntual-
tasuna eta eskuragarritasuna. 

Lanaldi osoan aritzeko lan-
postua izanen da, baina aldi 
baterako eskaintza egin dute. 
Hautatua dena irailaren 1ean 
hasiko da lanean.

Zortzi hilabetetarako 
diruzaina behar dute 
Herriko Kontseiluan
Interesa dutenek hautagaitzak agorrilaren 1a aitzin bidali 
beharko dituzte Herriko Etxera

Joan den urtean David Nesprias Kontrabandisten Lasterketan. ARTXIBOA

TTIPI-TTAPA
Agorrilaren 26an eginen da 
aurtengo Kontrabandisten 
Eguna eta egun osoko egitaraua 
izanen du. Goizez, sortzaileen 
merkatua antolatu dute plazan 
eta txalaparta eta alboka doi-
nuak aditzeko aukera ere iza-
nen dute. 12:00etan muxikoak 
eta trikitilariak ariko dira eta 

pottoka gainean plazan itzulia 
emateko aukera izanen dute. 
16:00etan herri-kirol saioa 
antolatu dute eta joaldunak 
ere ibiliko dira. 17:00etan hau-
rrentzat Kontrabandista Ttiki 
Lasterketa eginen dute eta 
18:00etan nagusien lasterketa, 
8,4 kilometroko luzera eta 522 
metroko malda duena. 

Egun osoko egitaraua prestatu dute 
Kontrabandisten Egunerako
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TTIPI-TTAPA IRUÑA
Nafarroako hainbat herri-kirol 
txapelketa jokatu dituzte aur-
ten ere Iruñeko sanferminetan.

Uztailaren 8an Nafarroako 
Emakumezkoen Arpana Txa-
pelketa jokatu zen. Bi segun-
do eskaseko aldearekin Itxaso 
Onsalo aresoarra eta Leire 
Astiazaran villabonatarra suer-
tatu ziren txapeldun. 4 minu-
tu eta 51 segundo behar izan 
zituzten 45 ontzako enborra-
ri 10 epai egiteko. Eltsoko 
Ainhoa eta Ana Iraizoz ahizpak 
izan ziren bigarren, 4 minutu 
eta 53 segundoko denborare-
kin. Gizonezkoetan ez zen 
eskualdeko arpanlaririk izan.

Uztailaren 9an, gizonezkoen 
Nafarroako lasto-altxatze txa-
pelketa eta gizonezkoen nahiz 
emakumezkoen ingude-altxa-
tze txapelketak jokatu zituzten. 
Lasto-altxatze txapelketan, 
Amaiurko Iñigo Goienetxe 
suertatu zen txapeldun, 45 
kiloko lasto fardoari bi minu-
tutan 20 altxaldi emanda. Igor 
Goienetxe amaiurtarrak 15 
altxaldi egin zituen eta Aitor 
Blancok 11.

Emakumezkoen ingude txa-
pelketan lehia estua izan zuten 

Maika Ariztegik eta Virginia 
Finolek. 9 kiloko ingudearekin 
aritu ziren minutu eta erdian 
eta biek segundoko altxaldi 
bat baino gehiago egin zuten. 
Ariztegik 95 eman zizkion eta 
Finolek 94 eta txapela, beraz, 
iturendarrarentzat. Irune Biu-
rrunek 80 altxaldi egin zituen.

Gizonezkoen ingude-altxa-
tze txapelketan Josetxo Urru-
tia leitzarra nagusitu zen. 
Hauek 18 kiloko ingudearekin 
aritu ziren eta Urrutiak 87 al-
txaldi egin zituen; Alejandro 
Fernandezek 77 eta Javier Ji-
menezek 73.

Uztailaren 10ean kadete 
mailako Nafarroako arpana 
txapelketa jokatu zuten eta 
Baztango Basaburua taldeko 
Iraitz Iturralde eta Jon Irigoien 
suertatu ziren txapeldun. 6 
minutu eta 2 segundo behar 
izan zituzten metroko enbo-
rrari hamar epai egiteko.

Hirugarren mailako aizkora 
txapelketaren kanporaketa
Nafarroako hirugarren mai-
lako aizkora txapelketako 
kanporaketan, berriz, abuz-
tuaren 17an Burlatan jokatu-
ko den finalerako bortz txartel 

erabaki ziren. Bi kanaerdiko 
moztu behar zituzten aizko-
lariek eta Arribeko bi aizkola-
riak nagusitu ziren: Txomin 
Amundarainek 5 minutu eta 
3 segundo behar izan zituen 
lana burutzeko eta Ibai Soroak 
5 minutu eta 22 segundo; hi-
rugarren, Leitzako Julen Ola-
no izan zen (5.27), laugarren 
Navacerradako Victor Suarez 
(6.09) eta bosgarren Anotzeko 
Eneko Pagola (7.56). Finaletik 
kanpo gelditu ziren Berako 
Oier Larretxea (9.29) eta Iru-
ritako Marc Duch.

Uztailaren 11n, emakumez-
koen eta gizonezkoen Nafa-
rroako txinga-eramate txapel-
ketak jokatu zituzten. Emaku-
meak 25 kiloko txingekin 
aritu ziren esku banatan eta 
Xanta Sousa lesakarrak 30 
plaza egin zituen txapela janz-
teko. Iruñeko Esti Gastearenak 
15 plaza eta erdi eta 6,15 me-
tro egin zituen eta Iruñeko 
Virginia Finolek 10 plaza eta 
laurden.

Gizonezkoak 50 kiloko txin-
gekin aritu ziren. Daniel Saldias 
arraioztarrak 9 plaza, hiru 
laurden eta 6,20 metro egin 
zituen txapela janzteko. Be-
rriozarko Oskar Aguas izan 
zen bigarren, sei plaza eta 
laurden eta 5,30 metro eginez 
eta Iruñeko Javier Jimenez 
hirugarren, lau plaza, hiru 
laurden eta 3,92 metrorekin. 
Jose Manuel Pascual laugarren 
izan da eta Iruñeko Alejandro 
Fernandez bosgarren.

Uztailaren 12an, 4x4 soka-
tira lehiaketa mistoan Beti 
Gazteko neska-mutilak nagu-

situ ziren, Berriozar, Txantrea 
eta Antsoainen aitzinetik. 
Emakumezkoen aizkora era-
kustaldian, Irati Astondoak 
eta Leire Astiazaranek irabazi 
zuten (11.15), Iturengo Maika 
Ariztegi eta Aresoko Itxaso 
Onsaloren (13.03) aitzinetik.

Uztailaren 13an, Nafarroako 
harri-jasotze txapelketa joka-
tu zuten eta Irurtzungo Jon 
Irañeta nagusitu zen. 5.337,5 
kilo altxatu zituen. Josetxo 
Urrutia leitzarra bigarren izan 
zen (4.537,5 kilo), hirugarren 
Xabier Ariztegi Santxin etxa-
lartarra (4.350 kilo) eta lauga-
rren Iruñeko Albaro Zugarron-
do (3.637,5 kilo).

Xabier Urrutia txapeldun 
gurdi-eramaten
Uztailaren 14an, azkenik, Na-
farroako binakako aizkora 
txapelketa eta gurdi-eramate 
txapelketak jokatu zituzten. 
Aizkoran, sei kanaerdiko eta 
sei 60 ontzako mozten bizko-
rrenak Iker Vicente eta Juan 
Jose Lopez izan ziren (26.05). 
Bigarren izan ziren Leitzako 
Ruben Saralegi eta Zigako Jo-
xean Etxeberria (28.12) eta 
hirugarren, Leitzako Jon Re-
kondo eta Oier Kañamares 
IV.a (28.47).

Gurdi-eramate txapelketan, 
Arraiozko Xabier Urrutia na-
gusitu zen, 3 itzuli eta 3,25 
metro egin ondotik. Leitzako 
Josetxo Urrutia bigarren izan 
zen (bi itzuli eta metro bat) 
eta ondotik sailkatu ziren Be-
rriozarko Josetxo Aguas eta 
Iruñeko Alex Fernandez eta 
Jose Manuel Pascual.

Herri-kiroletako 
txapel uzta handia 
lortu dute Iruñean
Eskualdeko kirolariek hainbat txapel lortu dituzte sanferminetan 
jokatutako Nafarroako txapelketetan

Basaburuko bikoteak irabazi zuen kadete mailako arpana txapelketa. UTZITAKOA Maika Ariztegi nagusitu zen ingude-altxatze txapelketan. DIARIO DE NOTICIAS
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Ezkurra II.a eta Endika txapeldun

Joan den urtean bezala, sanferminetako peñek antolatutako 
erremonte txapelketa irabazi dute aurten ere Josetxo Ezkurra 
II.a doneztebarrak eta Endika Urrutia saldiastarrak. 
Uztailaren 11n Uharteko Euskal Jai pilotalekuan jokatutako 
finalean 40-38 irabazi zieten Ansa II.a eta Barrenetxea IV.ari.

MAIALEN ANDRES

Iñaki Irazoki Nafarroako txapeldun

Iñaki Irazoki txirrindulari elizondoarrak Nafarroako 
erlojupeko txapelketa irabazi zuen uztailaren 13an Cortesen, 
bai bere kategorian (sub23), baita sailkapen orokorrean ere. 
20 kilometroko ibilbidea  25 minutu eta 49 segundotan egin 
zuen. Bigarren sailkatuari 34 segundoko tartea atera zion.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Nafarroako Herriarteko pilo-
ta txapelketa irabazi du berriz 
ere Doneztebek. Iruñearen 
kontrako finala uztailaren 5ean 
jokatu zuten Iruñeko Labrit 
pilotalekuan eta bina partida 
irabazi ondotik, tantoaren 
aldeagatik nagusitu zen Do-
neztebe. 

Alebinetan, Doneztebeko Mar-
kel eta Julen Salaberriak 18 
eta 9 irabazi zieten Iruñeko 
Julen Rekalde eta Marcos Cres-
pori. Infantiletan, Donezte-
beko Mikel Mikelarena eta 
Intza Garaño nagusitu ziren 
Iruñeko Andoni Saraibar eta 
Daniel Sanchezen aurka, 22 
eta 9.

Jubenilen eta seniorren par-
tidak Iruñeko taldeak irabazi 
zituen. Jubeniletan, Javier 
Oskoz eta Borja Ganboak 22 
eta 10eko emaitzarekin iraba-
zi zieten Doneztebeko Patxi 
Loiarte eta Gaizka Agirreri eta 
seniorretan, Iruñeko Ibai Mata 
eta Iosu Irurita tanto bakarre-
ko aldearekin nagusitu ziren 
Doneztebeko Iker Salaberria 
eta Jon Gorritiren kontra. 22-
21 nagusitu ziren iruindarrak.
Azken lau urteotan Donezte-
be eta Iruñea izan dira aurrez 
aurre Nafarroako Herriarteko 
Pilota Txapelketako finalean. 
2016an eta 2017an Doneztebe 
nagusitu zen eta iaz Iruñea. 
Hala, berriz txapela berresku-
ratu du Doneztebeko taldeak.

Euskal Herriko finalean
Nafarroakoa irabazi eta segi-
dan, Euskal Herriko Herriar-
tekoan ere aritu da Doneztebe. 
Finalaurrekoan hiru partidak 
irabazi zizkion Guardiari, Ara-
bako txapeldunari (kadete, 
jubenil eta senior mailan jo-
katzen dute Euskal Herrikoan). 
Igande honetan jokatzekoa 
zuen Doneztebek Zeanuriren 
kontrako finala. Bizkaitarrek, 
Gipuzkoako txapeldun izan 
den Astigarraga kanporatu 
zuten finalerdian.

Nafarroakoaren 
ondotik Euskal 
Herrikoaren bila
Doneztebek uztailaren 5ean irabazi zuen Herriartekoa Labriten 
eta hilaren 21ean Euskal Herriko finala jokatzekoa zuen

XVIII. Latasa Saria 
jokatuko dute 
abuztuaren 11n 
Sunbillan

TTIPI-TTAPA 
Igande arratsaldeko 7etatik 
aitzinera Sunbillako udal pi-
lotalekuan izanen dute Ramon 
Latasa zenaren omenezko 
jaialdia.  Guztira 17 kirolari 
lehiatuko dira; hamalau aiz-
kolari; bi harrijasotzaile eta 
txingalari bat. Batetik, punta-
-puntako bost aizkolari biko-
te ariko dira lehian: Aitzol 
Atutxa eta Joseba Otaegi, Iker 
Vicente eta Ruben Saralegi, 
Mikel Larrañaga eta Eneko 
Otaño, Ugaitz Mugerza eta 
Txikia IV.a eta Arria V.a eta 
Jon Rekondo. Bikote bakoitzak 
16 pago enbor ebaki beharko 
ditu, hamar kanaerdiko eta 
sei 60 ontzako.Ekitaldi berean, 
aizkolari beteraoak ere ariko 
dira lehian: Larretxea eta Min-
degia, Arrospide eta Peñaga-
rikanoren kontra. Bikote ba-
koitzak lau kanaerdiko eta sei 
45 ontzako ebaki beharko ditu. 
Irigoien eta Urra harri-jaso-
tzaileek ere saioa eskainiko 
dute eta baita Ousmane Dra-
me txingalariak ere.

Doneztebe eta Iruñeko pilotariak, antolatzaile eta laguntzaileekin. UTZITAKOA
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IKUSKIZUNAK

ELIZONDO
'Sardina Bakalau' 
txotxongilo-saioa
Jaime Urrutia karrikan, 
abuztuaren 3an, 12:00etan eta 
13:15ean.

ZUGARRAMURDI
'Ilargi betea, sorginen larrea' 
bisita-antzeztua
Eskola aitzineko plazatxotik, 
abuztuaren 2an, 19:30ean. 
Sarrerak: hamar euro helduek 
eta sei haurrek.

URDAZUBI
Antzerki-emanaldia
Monastegi inguruan, agorrilaren 
2an, 19:00etan.

TAILERRAK

GOIZUETA
Buruarinak familia-tailerra
Ganbaran, abuztuaren 3an, 
11:00etan.

KIROLA

ERRATZU
Nafarroako kronoeskalada
Izpegin, uztailaren 28an.

GOIZUETA
Mendi-irteera
Abuztuaren 8an. 

LEITZA
Albi-Irumugarrieta-Albi
Uztailaren 27an, autobus 
geltokitik abiatuta, 08:00etan. 

KONTZERTUA

GOIZUETA
Keu Agirretxea
Labaderoan, uztailaren 26an, 
22:30ean. 

ELIZONDO
La Dinamo taldea
Plazan, abuztuaren 1ean, 
20:30ean. 

Txuri ta beltz blues jaialdia
Kontzertuen bueltan, herri-
bazkaria ere eginen dute.
Abuztuaren 17an.

ARANTZA
Onki xin taldea
Aterpean, uztailaren 27an, 
22:30ean. 

Joseba Irazoki
Aterpean, abuztuaren 9an, 
22:30ean.

Keu Agirretxea
Aterpean, abuztuaren 10ean, 
19:00etan.  

Makala
Aterpean, abuztuaren 17an, 
22:00etan.  

Dingwash reggae band
Aterpean, abuztuaren 23an, 
22:30ean.  

Puro Chile
Aterpean, abuztuaren 30ean, 
22:30ean.  

Zigor Dz
Aterpean, abuztuaren 31n, 
22:30ean.  

SARA
Atsulai abesbatza
Elizan, uztailaren 31n. 

Goraki abesbatza
Elizan, abuztuaren 8an. 

Saiberri abesbatza
Elizan, abuztuaren 14an. 

BERA
Kalakan & Nayade abesbatza
San Esteban elizan, abuztuaren 
8an, 20:30ean. 

LEHIAKETAK

SARA
Pottoka lehiaketa
Plazan, uztailaren 27an, 
09:00etatik aitzinera.

ERAKUSKETAK

OIEREGI
'Dantza' filmeko argazkiak
Bertiz Natur Parkean, 
abuztuaren 25a arte, 10:30etik 
13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara. 

SARA
Larrungo koloreak elkarteko 
margolan eta eskulturak
Lur Berri gelan, abuztuaren 4a 
arte, 10:00etatik 12:30era eta 
15:30etik 19:00etara. Sartzea 
urririk. 

ELIZONDO
Lesagibel eskultorearen 
N-estetika 3 lanak
Arizkunenean, uztailaren 20tik 
abuztuaren 18ra, 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara. 

BERA
Leoncio Urabayren argazki-
erakusketa
Kultur Etxean, abuztuaren 6an, 
asteartetik larunbatera, 
10:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 19:00etara. Igande 
eta besta egunetan goizez 
bakarrik.

AZOKAK

SARA
Bertako ekoizleen merkatua
Produktuak erosteko aukera.
Plazan, ortzegunero, 08:00etatik 
13:00etara.

Artisauen merkatua
Plazan, astelehenero, 
08:00etatik aitzinera.

SENPERE
Eskulangileen azoka
Postetxeko plazan, uztaila eta 
abuztuko asteartetan, 
09:00etatik 14:00etara.

ARTXIBOKOA

BERAN ETA SARAN  Kalakan
Abuztuaren 8an Berako San Esteban elizan, 20:30ean; eta irailaren 
20an, 21ean eta 22an Sarako lezean, 21:00etan. 

AGENDA

UZTAILAK 25 - IRAILAK 5
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDAAGENDA

Ametsak zokoratuz eta «oinak lurrean mantenduz» 
bizitzen saiatzen den gaztea da Lierni Oteiza. Bere 
burua, «mugairiar ez den oronoztartzat» duela aitortu du 
umoretsu. Maite du herria, ttiki bezain bizia delako: 
«herrian berean medikua, farmazia, denda, ostatuak… 
ditugu». Bertan bizimodua egiteko eragozpenik ez 
izanagatik, hori ez dela estimatzen uste du: «herriak 
ematen diguna baloratzea zaila izaten da». Ez luke herria 
eta ingurua aldatuko, bertako giroa «berezia» baita. 
Bestetan, bereziki, karriketan eta «plazan izaten den 
giroa, adin guztietako jendea gozatzen ikustea» ederra 
da berarendako, «nahiz eta horretarako besten beharra 

izatea pena den…». 
Berak, bere aldetik, 
besta egunetan horri 
bide emateko 
antolatze-lanean parte 
hartzen du. Gazterik 
hasi zen besta 
batzordean: «15 bat 
urte nituelarik edo… 
baina orduan orain 
baino guttiago aritzen 
nintzen». Gerora, 
ordea, gibeletik 
aunitzek uste ez duten 
lana dagoela ohartu da: 
«besta egunetakoa 

baino gehiago kostatzen zaigu aitzinekoa». Egindako 
lana ez da alferrikakoa izaten, ondotik «gogotsu, pozik» 
hartzen baititu bestak. «Blusa gerruntzean paratu lepoan 
zapi laukiduna eta etxetik atera aitzinetik atatxi eta 
amatxiri bi musu emanez» hasten ditu egun handiak: 
«momentu hori arras berezia da». Hortik aitzinera, 
egunerokoa nahiko finkatua du: «bezperan muserako 
bikotea izanez gero, txapelketan parte hartu eta zopak 
janez borobiltzen dut». Bigarrena da motelena, 
«kristoren bestondoa izaten baitugu». Dena den, horrek 
ere badu bere berezitasuna: «hirugarren adinekoak 
dantzan gozatzen ikusteak ez du parekorik». Horiei 
begira gustura, eta lasaitasuna bilatuz, gazte egunerako 
indarrak berrartzen saiatzen da: «ederra da 
elektrotxarangarekin herrian barna ematen dugun 
buelta, herriari ematen dion bizitasunarengatik». 
Hondarrekoa, berriz, mahai-inguruan biltzeko baliatzen 
du: «hagitz polita izaten da». Bestak akituta ere, Lierni 
Oteizaren egutegiak egunak eskas izaten segituko du: 
«lagunekin mahai-inguruan jarri eta bestetako pasarteak 
oroitaraziz» biharamunari aitzin hartu ondotik, «besta 
gehiagoren bila» joko du eta.  

Nire aukera

Ekoizleen azoka
Elizako plazan, larunbatetan, 
08:00etatik aitzinera.

OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Herriko bestak
Uztailaren 24tik 28ra (ikusi 738. 
zenbakia).

ARANO
Herriko bestak
Uztailaren 25etik 28ra (ik. 738.
zk.).

ELGORRIAGA
Herriko bestak
Uztailaren 25etik 28ra (ik. 738.
zk.).

GAZTELU
Herriko bestak
Abuztuaren 1etik 4ra 
(xehetasunak 49.or.).

ZIGA
Herriko bestak
Abuztuaren 9tik 12ra (ik. 56.or.).

SUNBILLA
Herriko bestak
Abuztuaren 9tik 14ra.

BERA
Herriko bestak
Abuztuaren 2tik 6ra.

LEITZA
Reparto Eguna
Abuztuaren 3an. 

Haurren Eguna
Abuztuaren 4an.

Herriko bestak
Abuztuaren 10etik 15era.

SARA
Saguzarren Gaua
Uztailaren 25ean, 20:00etatik 
aitzinera.

Errugbilari, pilotari eta 
dantzarien eguna
Abuztuaren 10ean.

URDAZUBI
Kontrabandisten gaua
Abuztuaren 10ean.

ARTXIBOKOA

ESKUALDEA Herrietako bestak
Elizondon, Aranon, Elgorriagan, Gaztelun, Zigan, Sunbillan, Beran eta 
Leitzan: dantzak, jokoak, afariak, kontzertuak eta askoz gehiago. 

«Bestetan ez ezik, bertze 
egunetan ere herritarrok 
elkartu behar genuke»
LIERNI OTEIZA MIGELTORENA ORONOZKO GAZTEA
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI
BERA. Kanttonberri karrikan pisua 
salgai, 2 logela, komun bat, egon-
gela, sukaldea eta berogailua. Bizi-
tzera joateko prest. ☎627 89 39 62.

ERRENTAN EMATEKO

OROPESA DEL MAR. 5 lagunen-
tzako apartamentua errentan ema-
teko. Hondartzatik 50 metrotara. 
☎677 08 90 46.
LESAKA. Lagun batentzat logela bat 
errentan emateko, urte osorako. 
☎678 85 50 56.
ELIZONDO. Irailaren 1etik aitzinera 
pisua errentan emateko. Kanpora 
ematen du, bi logela baditu, jan-
-egongela, trastelekua eta garajea-
rekin. ☎ 629 21 24 39.
ETXALAR. Baserria errentan ema-
teko, bere lurrarekin. ☎661 12 15 
40. 

ERRENTAN HARTZEKO
BERAn edo LESAKAn 2 edo 3 lo-
gelako pisua errentan hartu nahi 
dugu. 500 euro arte ordaintzeko 
prest. Interesatuek bidali Whatsap-
pa zenbaki honetara. ☎ 635 91 10 
50.
LESAKA. Logela bateko edo biko 
etxebizitza errentan hartzeko prest. 
Hilabetean gehienez 450 euro or-
daintzeko prest. ☎ 642 46 44 05. 

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Jatetxea errentan emate-
ko. Lokal handia, dena hornitua eta 
martxan dagoena. ☎608 75 72 28. 

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
OIZ. 10.783,50 m2ko lur eremua 
salgai. Errepidearen ondoan dago. 
☎628 31 60 81.

LANA
ESKAINTZAK
Mendi Mendian bentan sukaldean 
lan egiteko jendea behar dute. Inte-
resatuek bidali curriculuma: mendi-
mendian@hotmail.com.
DANTXARINEA. Maspormenos-en 
lan egiteko jendea behar dute. Kirol 
artikulu eta arropa teknikoak saltzen 
dituzte: goi-mendikoak, lasterkete-
takoak, kanpoko jarduerak... Bidali 
curriculuma: info@maspormenos.
net-era. Frantsesa jakitea kontuan 
hartuko dute. ☎687 73 92 40. 
IRUÑEA. 2 neska behar dituzte la-
nerako, bat obradorean aritzeko eta 
bertzea dendan. ☎676 00 10 49.

ESKARIAK
ELIZONDO INGURUAN esperientzia-
dun mutila lan bila. ☎666 08 20 33.

LEITZALDEA. Adinekoak zaindu, pa-
seatu eta osasun zentrora eramaten 
edo etxeak garbitzen aritzeko prest. 
☎695 71 68 94 / 948 51 06 65.

MOTORRAK
SALGAI

Toyota Land Cruiser 3.0, D4D vxl 
autoa salgai. 204 zaldi, 2005ekoa. 
227.300 KM. Estra ugari: larruzko 
eserlekuak, eserlekuak berotzeko 
sistema, GPSa... 17.000 euro. ☎647 
525 516.

ANIMALIAK

OPARITZEKO
Katakumeak oparitzeko. ☎626 33 
53 98.

DENETARIK
SALEROSKETAK

Izozkailu industrial bat salgai, 2,5 
metroko neurria duena. Merke. ☎689 
76 21 38 (arratsaldez).
Zakurrei ilea mozteko makina 
salgai. Indartsua, berotzen ez dena. 
☎606 58 66 03.

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

ZERBITZUAK

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,17
• 1.koa 4,04
• 2.koa 3,90

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,28
• 1.koa 4,14
• 2.koa 4,00
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: 6,80/7,40
• 8-10 kilokoak: 5,70/6,20

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 67 €
Zerri gizena 1,456 €
Zerramak 0,710€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(uztailaren 5etik 12ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA

744 484 361

IRAGARKIAK INTERNETEN

Sail honetako iragarkiak 
gure webgunean 

ere argitaratzen dira 
hilabete batez: https://
erran.eus/sailkatuak/.
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ZERBITZUAK

URTEBETETZEAK

Aritz Goñi 
Iguzkiagirrek 
uztailaren 25ean  
6 urte beteko ditu. 
Aunitz urtez eta 
zorionak denon 
partetik. 6 muxu 
haundi!

Sunbillako Ibai Petrirena Gorosterrazuk 
abuztuaren 9an 9 urte beteko ditu. Aunitz 
urtez familia guztiaren partetik eta bereziki 
Garaine eta Iraide lehengusinen eta Ander 
anaiaren partetik. Ongi ospatu zure 
urtebetetze eguna. Muxuak.

Martin Loiarte Banegasek uztailaren 26an 
urtea beteko du. Zorionak zure guraso eta 
familiaren partetik. Mila esker gure bizitzetara 
etortzeagatik eta azken urte hau zure irrifar 
polit horrekin alaitzeagatik. Maite zaitugu.

Pastelaren gainean kandela bat jarri
Beraren inguruan guztiok kantari
Arantzan Iker Alzuri Lujanbiok 7 urte sari
Muxu potolo pila gure muttikoari.

Ainara Barberena Gamio: aunditz urtez 
bihurri! Egun zoragarria pasatu izana espero 
dugu! Lau muxu pottolo-pottolo Berroetako 
familiaren partetik.

Amaiurko Xana Mujika Elizaldek abuztuaren 
16an 4 urte beteko ditu. Muxu haundi bat 
Goren partetik eta ongi pasa prexioxaaa!!

Berako Tiane 
Larretxea de 
Mateok 16 urte 
beteko ditu 
uztailaren 30ean. 
Zorionak familiaren 
partetik eta ongi 
pasa Berako bestak.

Xuban Ugalde Pikabea aranztarrak 4 urte 
beteko ditu uztailaren 29an. Aunitz urtez 
mendizale! Muxu haundi bat familia guztiaren 
partetik eta berendu goxoa prestatu e!

Ane Berasain Goia 
beratarrak 22 urte 
beteko ditu  
uztailaren 25ean. 
Aunitz urtez 
etxekoen partetik.

Di-da batean pasa 
dira urteak! Aunitz 
urtez familiaren 
partetik Iker! Musu 
bat.
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• Jean Goienetxe, Sarakoa, ekainaren 23an, 85 urte zituela.
• Francisco Mihura Arraztoa, 

Zugarramurdikoa, uztailaren 3an, 82 urte zituela. 
• Escolastica Beola Sagarzazu, 

Zugarramurdikoa, uztailaren 3an, 92 urte zituela. 
• Jose Luis Rodriguez Aranguren, 

Doneztebekoa, uztailaren 5ean, 72 urte zituela. 
• Antonio Apezetxea Arribillaga, 

Goizuetakoa, uztailaren 5ean, 90 urte zituela. 
• Martin Artieda Telletxea, 

Berakoa, uztailaren 6an, 87 urte zituela. 
• Ana Maria Rodriguez Marturet, Leitzakoa, uztailaren 7an. 
• Simeon Iguzkiagirre Zozaia, 

Igantzikoa, uztailaren 9an, 87 urte zituela. 
• Mª Teresa Zelaieta Etxenike, 

Iruritakoa, uztailaren 10ean, 84 urte zituela. 
• Mª Luisa Pellejero Belio, 

Lesakakoa, uztailaren 13an, 93 urte zituela. 
• Micaela Sarobe Aldabe, 

Lesakakoa, uztailaren 14an, 94 urte zituela. 
• Lucio Garcia Miguez,

Lesakakoa, uztailaren 14an, 84 urte zituela.

HERIOTZAK
URTEURRENA

Bat, hiru eta bortz,
Oraindik gaude aho bete hortz,

Zure hutsuneak utzi gintuen hotz,
Urrun joan zinen eta bueltarik ez da hor.

Pertsona langilea, dena bihotz,
Gaurkoan zaitugu oroitzen gogor,
Adiorik ez ama, zu denon bizipoz,

Gure ondoan egonen baitzara betikoz.

ZURE FAMILIA

Maite 
AROZARENA BENGOTXEA
1958/07/18 - 2014/07/27 · V. urteurrena

Bere aldeko mezak uztailaren 27an Urdazubin eta 28an Amaiurren izanen dira.

OROIGARRIA

Zer erran behar diozu
Ezinezko etsaiari
Zer erran behar diogu
Egitazko lagunari
Zurekin dena argi zen 
Zu zinen gure gidari
Argia hasi orduko 
Hasten zinan zu kantari

Egunsetiak argia 
Egunak dio gauari 
Zu gabe nere pausoak 
Inon ez dira nabari
Aztarnarik hoberena 
Utzi duzu munduari
Zati eder bat kenduaz 
Gu guztion bihotzari

ERRATZUKO KUADRILLA

Aupa Jon!
• Manex Astiz Saldias, Beintza-Labaiengoa, maiatzaren 17an.
• Mattin Gastearena Aparicio, Leitzakoa, ekainaren 11n.
• Izei Uterga Diosdado, Doneztebekoa, ekainaren 21ean.
• Xabier Otxotorena Etxarte, Lesakakoa, ekainaren 26an.

SORTZEAK

• Michael Ribeiro eta Elisa Daux, ekainaren 1ean Saran.
• Mikel Zugarramurdi Osa eta Leire Sorrondegi Urruzola, 

Goizuetakoa eta Urnietakoa, uztailaren 5ean Goizuetan. 

EZKONTZAK

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 

 Eskelak, Esker Onak  eta  Urteurrenak
 Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen:  90 € 

    Ttipi Txartela dutenek %10eko deskontua.

 Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan,

 (Koskontako bidea, 7-1 · 31770 LESAKA).

ZERBITZUAK
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KONTATU KONTUAK

Etxalarko pilotariak Iruñean. Altxata Pilota Elkarteak antolatuta 
Etxalarko hainbat guraso eta haur Iruñeko San Fermin Torneoko 
finalerdia ikusten izan ziren. 

Palestinako errefuxiatuen saskibaloi taldea Beran. Libanoko 
Shatila errefuxiatuen kanpamenduan sortu diren 15-20 urteko 
neskek osatzen dute Real Palestine Youth saskibaloi taldea eta, 
ekain hondarretik uztail erdira, Euskal Herrian ibili ziren. Uztailaren 
8an Beran izan ziren. Hainbat beratarrekin bazkaldu zuten, gero 
haiekin euskal dantzak eta beraien dantzak egiten aritu ziren eta 
eguna borobiltzeko saskibaloi partida jokatu zuten.

ONDIKOL

Loro, Zubi eta Saralegi gogoan. Bi urtetik behin Pirinioetako 
Taillon aldera irteera antolatzen dute Beratik Agerra Mendi Taldeak 
eta Manttalek, 2007an mendi horretan hildako Loro Pikabea, 
Xabier Zubieta Xabier Saralegiren omenez. Aurten ere egin dute, 
hilaren 13an, eta ehun bat lagun bildu ziren, 70 autobusean joanak 
eta bertze 30 bat ibilgailu partikularretan.

Axular Aleman Irisarrik botako du Elizondoko bestetako 
txupinazoa. Elizondoko Herriak bestetako programa apaintzeko 
marrazki lehiaketa antolatu du aurten ere. Aurkeztutako lanetatik 
Axular Alemanena izan da aukeratua eta sari bikoitza izanen du; 
bere marrazkia agertuko da etxez etxe banatuko den liburuxkan 
eta uztailaren 24an besten hasmenta iragartzen duen txupinazoa 
pizteko ohorea ere izanen du.

FERNANDO IRAZOKI

Berako txistulariek Josu Goia omenduko dute. San Esteban 
Bezperan, Berako txistulariek eginen duten karrika bueltan, 
Berako Zortzikoa Josu Goia zenaren omenez joko dute eta bere 
etxe aitzinean, Berako Alkate doinua eskainiko diote. Abuztuaren 
2an egin dute hitzordua, 18:30ean Altzateko plazan, eta ahalik 
eta txistulari beratar gehien elkartu nahi dituzte. 

Igartzabal 9. postuan. Uztailaren 6an maillota soinean ibili 
ziren Lesakako Iñaki Igoa eta Bixente Igartzabal, Altriman proban. 
Sailkapenean 9. eta beteranoetan 3. izan zen Igartzabal.

ZERBITZUAK
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