
Arbizu, Tafalla, Tutera eta Zangozako basoen
ondotik, Baztan Ikastolarena izanen da landatu-
ko den bosgarren oihana. Tokian tokiko proiek-
tua da Oinez Basoa, naturgune autoktono bat
birsortzeko helburua duena. Egitasmoa 2008an
abiatu zen, Nafarroa Oinez bestak uzten duen
aztarna ekologikoa gutxitzeko asmoz.

Baztango Batzar Nagusiak Gainekolan utzi die
oihanberritzeko 9 hektareako eremua, eta
herri-lurretan auzolanean landatuko dena
herriarentzat geldituko da. Galzorian dauden
bi landare espezie aldatuko dituzte, xarma edo
pagolizarra (Carpinus Betulus) eta loroa edo
erramu portugaldarra (Prunus Lusitanica).

Euskarak eta naturak,
biek bat egiten dute
Oinez Basoan
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elkarteko presidente
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Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.
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Sekularizazioa
indartsu dagoen
honetan, apez
egitea erabaki du
Jose Antonio
Apezetxeak.
Uztailaren 5ean
emanen du meza
berria Goizuetan.Turismoa | 15 udalek eta Cedernak bar egin dute t | � 10

Jose Antonio APEZETXEA

«Baliabideak koordinatu eta ekintza plana garatzeko», Baztan-Bidasoaldeko
15 udalek eta Cederna-Garalur elkarteak hitzarmena sinatu dute

Galzorian dauden bi landare espezie babestuz,
Baztan Ikastolak 5. Oinez Basoa osatuko du
Gainekolan.
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G. PIKABEA | GOIZUETA
Zein ibilbideeginduzu
orain arte?
Goizuetaneginnituenoi-
narrizko ikasketak, eta
batxilegoa,berriz, Iruñe-
koAralarkoSanMiguel
ikastetxean. Geografia
eta Historian Madrilgo
UnibertsitateAutonomo-
anlizentziatunintzeneta-
biurtezOronozkoNeka-
zaritza Eskolan lanean
aritu nintzen. Sendabi-
de gaietan interesatuta,
masaiaterapeutikoa,oi-
netakoerreflexu-terapia
eta drenai linfatikoa ika-
si nituen. Zaragozako
unibertsitateanmedikun-
tzanaturistakopostgra-
doabukatunuenetaaz-
kenurteotan,2006raar-
te, yogako irakasle aritu
naiz. Indianereibilianaiz,
hango institutu batean
yogaikasinuen,etaayur-
veda Indiako medikun-
tzako antzinako trata-
menduazerezerbaitbai.
Japoniara Body balan-
cingmovements ikaste-
ra joan nintzen, fisiote-
rapeutaezagunbatekin.
Zergatik erabaki ze-
nuen50urterekinapaiz
ikasketak egitea?
Orduanazalduzenboka-
zioagarbi.Ezdutbetida-
nik bokaziorik izan, bai-
na momentu bereziak
izanditut, kristaubidea-
riekitekoJainkoarenizpi-
rituaren bultzadak, bes-
tegauzakutzitaJainkoa-
ren bila jartzeko. Gure
herrietanapaizakzahar-
tzen ari zirela ikustean,
hauen lanari jarraipena

norkemanenziongalde-
tu nion neure buruari.
Pentsamendu horietan
nenbilela,apaizbatekea
nozba i t apa izgoan
pentsatu nuen galdetu
zidan; berehala ohartu
nintzen Jainkoaren dei
berezia eta zuzena zela.
Sei urte eman dituzu
Iruñeko Seminarioan
ikasten.Zeinbalorazio
eginen zenuke?
Hasieran, askokosta zi-
tzaidan; aita zaindu be-
har nuen, eta Goizueta-
tik Iruñera joan-etorriz
ibili nintzen lehenengo
hiruhilabeteetan;gaine-
ra,unibertsitatemailako
ikasketakdira,etaikaste-
ko ohitura galdua nuen.
Denaden,ariz,pixkana-
kaohiturahoriberresku-
ratunuen.Askoikasidut,

eta ikasitakoaosobalio-
tsua izan da, pertsona,
kristau eta apaizgai be-
zalasakontzeko.Gaiba-
tzukzailagoakeginzaiz-
kit, besteakerrazagoak,
baina denak lagungarri.
Goizuetanemanendu-
zuzurelehenmeza,uz-
tailaren 5ean...
Niretzat berezia da Goi-
zueta,nirejaioterriadela-
ko; fedean lehenpauso-
akhemeneginnituelako.
Herritarrentzakopozga-
rria ere bada eta nire bi
osaba apaizek hemen
ospatuzutenberaien le-
henmeza.Emoziobere-
zia sortzen dit meza-
berriaherrianospatzeak.
Aspaldi ez da apaizik
ateragureeskualdean.
Zergatik ote da?
Azkenurteotan,mende-

baldeko nazio askotan
bezala,sekularizazioain-
dartu delako, hau da,
pertsonamundukogau-
zetan murgildu delako,
Jainkoa gorestu eta es-
kerrak ematea alde ba-
tera utziz. Hau dela eta,
fedea hozten joan da.
Nolaikustenduzukris-
tautasuna inguruan?
Sinismena jaitsi den
arren, jendeaJainkoaren
maitasunarengose-ega-
rrida,nahizetaezkontu-
ratu edo ez aitortu; per-
tsona, lehen eta orain,
otoitzarenbeharreanaur-
kitzen da.
Gero eta jende gutxia-
go joaten da elizara.
Zerk huts egin ote du?
Sekularizazioagatik da
gehienbat. Hau moder-
nismoaren ondorioa da;
ideologia honek gizakia
berebizimoduanJainko-
rik ez balitz bezala joka-
tzerabultzatzendu.Bes-
tehainbatgauzarekinbe-
te nahi du tarte hori.
Aldiz, gero eta kultura
gehiagotako jendea
dugu inguruan...
Kristauakpertsonaguzti-
aksenidebezala ikusten
ditu, Jainkoaren seme-
alabakbaitira; berejato-
rria kontuan hartuz eta
errespetatuz, lagundu
behar diegu gure izaera
eta ohiturak ezagutzen.
Zein etorkizun ikusten
diozukristautasunari?
Maitasunakduena; Jain-
koa maitasuna da. Mai-
tasunak garaituko ahal
du gorrotoa! Hor dago
itxaropena.

Ibilbide akademiko luzea du Jose Antonio
Apezetxeak (Goizueta, 1959) atzetik. Besteak
beste, Geografia eta Historian lizentziatua da
eta sendabide gaiekiko interesak bultzatuta,

hainbat ikasketa ere egin ditu eta medikuntza
naturistako postgradoa ere egina du. Kanpoan
ere ibilia da: Indian yoga eta ayurveda
–Indiako medikuntzako antzinako tratamen-

dua– ikasi zituen eta Japonian Body balan-
cing movements. Duela gutxi, berriz, apaiz
ikasketak bukatu ditu eta sorterrian emanen
du bere lehen meza, uztailaren 5ean.

Jose Antonio APEZETXEA ESKUDERO | Goizuetako apaizgaia

«Jendea Jainkoaren maitasunaren
gose-egarri da, nahiz eta ez aitortu»

NONGO APAIZ?
«Berri ona zabaltzea
da apaizaren helburua
eta horretarako zein
herritan eginen dudan
hori hobekien, hango
apaiz izatea gustatuko
litzaidake. Ez dut pen-
tsatu herri batean
bereziki».

ESKER ONEKO HITZAK
«Aipatu eta eskertu
nahi ditut, bereziki nire
bi osaba apaizak,
Ramon eta Pello, On
Esteban Goizuetako
parrokoa, seminarioko
apaizak, aita zena,
ama zena eta senide-
ak, emandako animo
eta laguntzagatik».

UTZITAKO ARGAZKIA

Apaiz ikasketak bukatuta, uztailaren 5ean bere lehen meza emanen du Jose Antoniok Goizuetan.
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ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
Basoa osatzeko laguntza eman nahi duenak, 10 euroko ekarpena eginda zuhaitz bat babesteko aukera du, 9 hektarea betetzeko erronka dute.

Eneritz IRAOLA
Zuhaitzak izan litezke

euskararen metafora.
Euren txikitasunean,be-
harrezko babesa badu-
te indartsu haz litezke
eta. Oinez basoan eus-
karak eta naturak, biek
egiten dute bat, landa-
tutakozuhaitzbakoitza-

rekin ingurugiroa, Nafa-
rroa Oinez eta euskara
bultzatzea lortzen dela-
ko.

Zangozako ikastola-
reneskutik jaso zuen le-
kukoa Baztan Ikastolak
etaapirilhondarreanaur-
keztu zuten egitasmoa
jendaurrean. Geroztik,

www.oinezbasoa.eus
webguneberriarenbidez
informazioa eskaintzen
ari dira. Ekimenean la-
guntzea eta parte-har-
tzeaerraztekotresnaere
badawebgunea.Izanere,
bertanOinezBasoa eki-
menari buruzko edukiak
eta informazioa eskura

NAFARROA OINEZ 2015 � GUZTION ARTEAN, AUZOLANEAN

Euskara eta naturaren
aldeko landaketa
Baztan Ikastolak galzorian dauden bi landare
espezie babestuz 5. Oinez Basoa osatu nahi du

Nafarroa Oinez bestak uzten duen
aztarna ekologikoa gutxitzeko
asmoz 2008an abiatu zen ekimena.
Tokian tokiko proiektua da, natur-
gune autoktono bat birsortzeko
helburua duena. Baztangoa 5. Oinez

Basoa izanen da eta proiektuari
ekarpen berezia egiteko ahalegina
egin dute. Gainekola inguruan xarma
eta loroa landatuta baso berria sortu
eta ia atzenduta dagoen mindeitzeren
ohitura ezagutzera emanen dute.

jarrietazuhaitzakbabes-
teko aukera ematen du-
te. Herritarren laguntza
da baso honen sustraia,
Oinez Basoa auzolane-
koproiektuadelako,mi-
lakapertsonekbabestu-
tako zuhaitzekin eraiki-
tzen ari dena.

Arbizu, Tafalla, Tutera
eta Zangozako basoen
ondotik, Baztan Ikasto-
larena izanen da landa-
tuko den hurrengoa. Eta
bosgarren baso honek
ere bere ekarpen berezi-
ak eginen ditu.

HERRI-LURRETAN,
HERRIARENDAKO

Baztanen lur eremu
osoaren%80tikgoiti ko-
munaladelakontuaniza-
nik,BaztangoBatzarNa-
gusiari eskatu zieten lur
zatia. «Kostalderatema-
tendutenGainekolapa-
rajeanemanzionBatzar
NagusiakbaimenaBaz-
tanIkastolari.Hortaz,an-
tolaketa komunala iza-
nen du ezaugarri. Baz-
tandar guztiena izanen
dabasoaetaguztienar-
tean landatua izanenda,
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Oinez Basoa ekimenaren baitan, basoari buruzko testigantzak bil-
tzeko orduan mindeitze izan zen hizketagai nagusia. Han eta he-
men galdezka aritu dira eta tartean, Andres Barberenak Zigakoa
denbereaitaren lekukotzakbilduditu.Berakazaldudioantolamen-
dua «eskuarki, herri lurretan eta auzolaneanegin ohi zirenmin-
deitzek eta inguruz inguru harrizko pareta edo hesi batez itxi-
ta egoten ziren animaliak ez sartzeko, barneko landareak jan
zitzaten saihesteko». Zenbaitetan, herritik herrira desberdina zen
mindeitze lanen antolamendua «Zigan erraterako, Zimeztei pa-
rajean egiten zenmindeitzen herriko familia guztiak edo gehi-
en-gehienak aritzen ziren lanean, senide bakoitzeko partaide
bat edo gehiago, eta, gero, familiaka edo baserrika banatzen
ziren arbolak».
Urtean bitan izaten zuten auzolana eta urteroko eginbeharra zen.
Lehenbizikoa neguan, otsailean. Lanak taldeka banatuta «aitzine-
ko urtean kendutako arbolen tokian lurra prestatu eta aitzur-
tu, errekak egin, erein eta, gero, berriz lurraz estaltzen zuten.
Banatu beharreko landareak errotik ateratzea zen bertze ba-
tzuen eginbeharra, horien tokian berriak landantzeko. Hauek
guztiak ondoko borda baten kanpoko aldean mukurutzen zi-
tuzten banaketa egiteko». Inguruaren mantenu lanak egitea ere
beharrezkoa izaten zen «hesiaren pareta puskak erortzen bai-
tziren jausitako adarren ondorioz edo aziendak botata». Biga-
rren auzolana uda garaian izaten zen, «ekainaren akabailan, San
Juan inguruan». Lan hauetan parte hartzea irekiagoa izaten zen
«haur, gazteetahelduak ibiltzenzirenauzolaneanbelar txarrak
kentzen, lekua garbi uzten eta jorratzen». Dena ez zen lana or-
dea, «auzolanak akitzean otordu txiki bat egiten zuten».

Landareeidagokienez,Zigan«haritza,haritzamerikarraetagaztai-
nondoak landatzen ziren gehienetan. Baztango gainerako he-
rrietan ere horiek ziren ohikoenak, baina bertze espezie
batzukerelandatzenzituzten».Mindeitzetanhazitako landareho-
riekgero, herriko familien arteanbanatzen ziren «Zigan, herriko fa-
milia bakoitzari zuhaitzplantakopuruberaematenzitzaioneta
gerogehienakherri lurretanbirlandatzen ziren, basobat zego-
en tokian edo eroritako zuhaitz baten ordez».

ARGAZKIAK: ANDRES BARBERENA UTZIAK
1- Aritzakunen zegoen mindeitze, oraindik inguruko pareta ia osorik dago.
2- Iruritako errekan paraje honetan zegoen mindeitze, duela 70-75 urte lekuz
aldatu eta herrira hurbildu zuten. 3- Zigako mindeitze, Zimeztein. Gaur egun
dauden aztarnak arras ttikiak dira, sasiek eta oihanak hartuta daukate.

� MINDEITZE, OHITURA ZAHARRAK BERRESKURATUZ

auzolanean» azaldu di-
gute Manolo Lizardi eta
AndresBarberenak,Oi-
nez Basoko kideek.

ESPEZIE BEREZIAK
Horretaz gain, landa-

tukodirenbi landaremo-
takereBaztangobasoa-
renbereizgarriak izanen
dira: xarma edo pago-
lizarra (carpinusbetulus)
etaerramuportugaldar-
ra edo loroa (prunus lu-
sitanica) aukeratu di-
tuzte, «loroa Nafarroan
harrapatzenahaldento-
ki bakarraBaztanenda-
go, Urritzate eskualde-
an. Eta Iberiar Penin-
tsulan gutxitutako lan-
darea da. Eta xarma,
berriz, Pirinioetatik be-
heiti Iberiar Penintsula
osoan, basa bakarrik
Bortzirietan, Igantzin
etaArantzaarteanharra-
pa liteke» diote. Hemen
nahiko kopuru txikian
dauden landareak iza-
nik,«beraien garrantzia
areagotzen da» horre-
gatik, «bertakoekhori ja-
kin eta beraien alde lan
egin behar dugu».

ASPALDIKO LANDAKETA
SISTEMA

Ia atzendua dagoen
mindeitzeegitearenohi-
tura ezagutzera ematea
izan daOinez Basoaren
bertze ekarpenetako
bat. Baztanen eta in-
guruko herrietan garai
bateansustraituazego-
enohiturazaharhonibu-
ruzko lekukotzak, ar-
gazkiak... bildu dituzte.
Basoberriasortzekoor-
duan, iraganetik zer ika-
sia izanen dugulako
ziurrenik.

1

2

SAREA OSATZEN
«Nafarroan euskararen
aldeko baso sarea
sortzen ari gara. Hori
da apustua eta lagun-
tza behar dugu eus-
kara babestu eta
eskualdean ditugun bi
espezie arras berexi,
altxor ikaragarriak
direnak aitzinerat
ateratzeko»

Manolo LIZARDI
Oinez Basoko kidea

ARGAZKIAK: ANDRES BARBERENAK UTZIAK
1- Loroa . 2- Xarma. 3- Gainekolako eremuaren argazkia, bertan ari dira egiten Oinez basoa.

3

1

2
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Donato Larretxea hirugarrenez Urrezko Aizkolaria
Floren Nazabal faborito nagusiari Azpeitian gailenduta hirugarren aldiz Urrezko
Aizkolaria txapelketa irabazi zuen Donato Larretxeak duela hamar urte. «Urte-
an txapelketa dexente daude eta denetan ezin da aurrean ibili, baina batean
edo bestean, tarteka oraindik erakusten diot Nazabali nahiko hurbilean nagoe-
la», zioen. AItzinean ibiltzeko sufritu egin behar dela ere garbi zuen Donatok:
«Sakrifizio aunitz egin behar dira, kirola gogorra da eta egunero zerbait egin be-
har da eta eginen zenituzkeen gauza asko egin gabe utzi, parrandak batez ere.
Janariari begiratu behar zaio eta norberak gogor egin behar dio bere buruari».

Loak hartu aurretik jarri dut nire eskua zure
bizkarrean. Beharbada loak hartzeko. Eta bi-
tarte horretan eskuak berak hartu dit lo. Ez

ditut hatzak sentitzen, esku-azpia ere ez. Behar-
bada, ohitu egin da egoera berrira, zure parte iza-
tera. Beharbada, ez da nire sentitzen, zure baizik.
Beharbada zakurrek belarriak makurtzen dituzten
modubereanmakurtu da
beraerezureeraginpean.
Bainaagianohitueginda,
besterik gabe. Ohitura
edozein efektu intsentsi-
bilizatzeko boterea duen
mamua delako. Ohitura
sua itzaliko duen zirimiri
fin bezain krudela delako. Ohitura delako ilusioa
itzaliko duen arma hilgarria. Baina etengabeko bi-
laketa al da gaixotasun larri horren aurkako boti-
ka? Bilaketa desesperatuaren atzean ezkutatzen
densariabaitahasierakopuntura itzularaztennau-
en hori. Eta berriro ere dudalako eskua zure bizka-
rrean pausaturik, baina oraingoan lo hartuko ez
duen esperantzarekin.

Usainka

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Juanjo ATXA
Baztan Ikastolak omendua

37 urtez irakasle izan
ondotik erretiroa hartu
dualmandoztarrak.Hori
dela eta, ikasturte aka-
bailako besta jende-
tsuan (500 lagun) ome-
naldiaeskaini zionBaz-
tan Ikastolak.

Maria Jesus TELLETXEA
Igantziko eskolak omendua

Irakasle ez, baina 26
urtez Igantzikoeskolako
sukaldean lanean jota-
fuegoaritudensukalda-
riak ere erretiroa hartu
du ikasturtea bukatze-
an. Honek ere ongime-
rezia zuen omenaldia.

Ibon URTIAGA
Orduko errekorra

Transbidasoa taldeko
txirrindulari beteluarrak
ederki bete zuen erron-
kaekainaren6anValen-
tzian: 44,416 km egin
zituenordubetean,mas-
ter30 kategoriako Es-
painiako errekor berria.

Garaibatean,haizeakeramatenzituenhitzak.
Orain, ordea, burutik pasatzen zaigun guzia
(sarritan,burutik igarogabeere)140karakte-

retara bildu eta txiokatzeko joera horrekin, nahi
duenak, nahi duenean eta nahi duen lekuan irakur
ditzake. Itxitako ahoan eulirik ez zioen erranerak.
Horretara iritsi gabe, bertze esaera elebidun hark
zioena: Antes de mintzar, kabeza martxan poner.

Tx(i)orakerien oihartzunak

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Ohitura delako
ilusioa itzaliko
duen arma
hilgarria»
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Kolaborazioak

Iruñeko Euskalerria Irratiak badaramatza dagoeneko
25urtebainogehiagoemititzenetaeuskarazkoprogra-
mazio interesgarri eta kalitatezkoa ematen. Hala ere,

UPN urte hauetan guztietan ez da gai izan irrati hau le-
geztatzeko, nahiz eta, oker ez banago, jadanik hiru epai
atera diren legeztapen horren alde, eta azkena, gainera,
Auzitegi Gorenak emana; epai irmo edo sendoa, alegia.
Bestalde, Europako Hizkuntzen Gutunak ere behin bai-
no gehiagotan eskatu dio UPNren Gobernuari errespe-
ta ditzan nafarren hizkuntz eskubideak, hala nola maki-
nabatnafarrekeskatudion, urtehauetanguztietanegin-
dako hamaika mobilizazioren bitartez, eta, nola ez, bai-
ta Nafarroako Parlamentuak berak ere. Baina, hala ere,
UPNren Gobernuak beti uko egin dio bete beharrekoa
betetzeari, jakina, beti funtsik gabeko argudio eta aitza-
kiabaliogabeakbezainbarregarriakerabilita.Kontua izan
da, Nafarroako euskaldunen hizkuntz eskubideak ozto-
patu, zapaldu eta suntsitzea.
Auzitegi Gorenak emandako azken epai irmotik gaur ar-
te pasatu da dagoeneko ia-ia urte eta erdi, eta jakina,
UPNk jada ez duenez aitzakiarik ez betetzeko Madrilgo
agindua -epaia-, egiten ari dena da geroko gerotan jo-
katu,ahaliketagehienaatzeratzeko irratiaren legeztape-
na, bide batez, nafar euskaldunen hizkuntz eskubideak
ahalik eta gehiena izorratzeko, azken unera arte, hauda,
beraien boterea -Gobernua- galtzen duten azken-azken
momentutxo arte. Gainera, azken hilabeteotan, UPNko
agintariei oso gogokoa izan zaie behin eta berriz gar-
dentasunarenkontzeptuaaipatzea,baina,gero,garden-
tasun hori erakutsi behar dutenean, betiko opakutasun
eta ilunkeriarekin jokatzen dute, konparaziora, Euskale-
rria Irratiak UPNri azken bileren aktak eskatu dizkione-
an; baina, ez jauna!, Juan Luis Sanchez de Muniainek
orain dio, Euskalerria Irratiak ez duela eskubiderik akta
horiek irakurtzeko. Horrela interpretatzen eta ulertzen
omen du Sanchez de Muniainek gardentasuna, alegia,
betiko modu ilun eta zikinean. Eskerrak, bukatu zaiela
agintea Nafarroako Gobernuan.
UPNkhainbeste trikimailuzikinetaantidemokratikoegin
ondoren, Euskalerria Irratiaren legeztapena eragotzi eta
zapuzteko, asuntoa da, gero, komeni zaionean, erabili
egiten duela aipaturiko irratiaren zerbitzua, hantxe deus
ere gertatu izan ez balitz bezala, beraiek inolako eran-
tzukizunik ezbalutebezala, Euskalerria Irratia legez kan-
poko egoera horretan egoteko, eta horrela, bada, behin
baino gehiagotan entzun izan ditugu hitz egiten irrati ho-
rretan, esate baterako, BegoñaSanzberro aurreko lege-
aldian eta Cristin Altuna oraingoan, biak ala biak, jakina,
UPNko parlamentariak.
Bitxiada,bai,UPNren jokamoldea;xelebrea,politikaegi-
teko bere modu irregular eta ezohikoa. Halere, nik ez
diet eragotziko UPNko politikariei euskaraz aritzea Eus-
kalerria Irratian, ez eta beste inon ere, azken batean, ja-
kina baita euskarari egin ahal zaion mesederik handie-
na dela hitz egitea, idaztea, entzutea, eta abar. Azken
batean, erabiltzea, modua edozein dela ere.

UPN eta Euskalerria Irratia

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

Gipuzkoan Bilduk eta Diario Vascok eduki duten
antzeko lehia bat ikustear gara Nafarroan. Argi
dago Diario de Navarrak jarrera erasokorra har-

tuko duela gobernu berriarekin, baina ikusteko dagoDo-
nostiakoegunkariabezaineraginkorra izanenotedenIru-
ñekoa. Hasteko, Nafarroan ez baita Bildu aldaketa or-
dezkatzenduen indarbakarra.Gipuzkoanezbezala,Na-
farroanEAJaldaketarenparteda,etahorrek jadaparado-
xa interesgarri aunitz sortzen ditu. Diario Vasco eta Dia-
rio deNavarra biak dira ideologia eskuindar eta espaino-
listadunegunkariak, bainahaien ideologien egoera ezda
berdina bakoitzaren lurraldean. Nafarroan, eskuin espai-
nolistak agindu du ia beti. Gipuzkoan, espainolismoa ez
da alternatiba bat. Horregatik, Diario Vascok lau urteo-
tan EAJ promozionatu du, Bildu agintetik ken zezakeen
indar bakarra zelako. Eta behin ildo hori markatuta, Dia-
rio Vascok ez du auzi identitarioetan edo ETAn zentratu
Bildu desgastatzeko kanpaina; ETAren indarkeriarik ga-
beko aro politiko batean bizi gara, eta auzi identitarioe-
tan jarrerak aski finkatuta daude herritarrengan. Horren
ordez, arrunt estrategia inteligentea erabili du, eta egu-
neroko gestioko gai zehatz batzuk hartu ditu Bilduren
kontra jotzeko; batzuetan, Bilduren erabakiek herritarren
sektorebatzuengansortudutenkontrako jarrerasustatu-
ta, eta, bertzeetan, bertze alderdiekin eta patronalarekin
sintonian polemika zehatzak sortu eta haizatuta. Horre-
la, lortu du herritarren zati handi bati halako sentipen bat
igortzea, iradokitzenzuenaGipuzkoanetaberezikiDonos-
tian liskarrak eta agintarien noraeza nagusi izan direla.
Abantaila bat badu Diario Vascok halako kanpaina bat
egin ahal izateko, sarbide erraza baitu Gipuzkoako –eta
Bortzirietako eta Malerrekako- etxeetan. Izan ere, Diario
Vascoriperiodikuadeitzenzaioetxegehienetan, lortubai-
tu halako izaera neutro baten ideia txertatzea herritarren
zati handi batengan. Izena dutenak bertzeak dira –Noti-
cias, Gara, Berria, El Pais...-, eta, beraz, izanamarkatua-
gohautematendieteherritarrek.Estrategiaegokiaerabil-
tzeagatik etaberezko indarragatik, helburuabeteduDia-
rio Vascok. Eta Nafarroan? Diario de Navarrak lortuko al
du halakorik?Dena dago ikusteko, baina orain arteko ja-
rrera adierazgarria izan da, identitatearen eta ETAren bi-
dea gogor jorratzen hasi baita. Egia da oraindik ez due-
la gestioa kritikatzeko deus harrapatu, gestiorik hasi ez
delako ia, baina agian Diario de Navarrak ez du gaitasu-
nik izanenDiarioVascobezaineraginkorra izateko.Heda-
pen handiena duen egunkaria da Nafarroan, bai, baina
ez du Diario Vascok bezain pertzepzio neutroa; argi eta
garbiUPNrenegunkaritzat identifikatzenda.Zailagoadu,
beraz, soka horretakoak ez diren herritarrengan eraginik
uztea.Gainera, HegoEuskal Herriko bigarren komunika-
zio talde handiena, Noticias, Gipuzkoan Diario Vascoren
trintxera berean kokatu da, baina Nafarroan aldaketaren
indarrakbabestenditu.Prentsakbakarrikezditugobernu-
ak kentzen eta paratzen, baina hagitz eragile inportan-
tea da. Lau urte zirraragarri izanen ditugu Nafarroan ba-
taila informatiboa nola garatzen den aztertzeko.

Bataila informatiboa

Mikel RODRIGUEZ LANDA
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Askatasuna
Jon ABRIL OLAETXEA (Bera)

Ezda erraza askata-
sunez bizitzea Euskal
Herrian.Jazarpenamo-
duaunitzetanemanizan
da gurean, gradu aski
desberdinetan: iraine-
tik, heriotzeraino; pin-
tada, tortura, mehatxu,
atentatu,atxiloketa,ba-
hiketa eta bertzelako
adierazpide frankoren
bidez. Ideologia politi-
ko eta klase sozial aski
desberdineko jendeak
sufritu du.

Anitz dugu egiteko
elkarbizitza hobetzeko
bidean, anitz aitzinatu
badugu ere. Haserre
hartu dut Debagoiena-
koGoienakomunikabi-
dearen (gure eskualde-
an Ttipi-ttaparen pare-
koa dena) kontra egin-
dako pintaketak. Ttiki-
keria bat iruditu izanen
zaio hainbati. Ba nire
gaitzespen osoa dute.
Ez du inoren integritate
fisikoaren kontra egi-
nen, baina prentsa-as-
katasunaren kontrako
eraso larria da, euska-
rabiziberritzeko lanere-
dugarriaegitenduenko-
munikabidebaten kon-
trakoa da, eta proiektu
horrengibeleandauden
pertsonaetakomunita-
teosobatenkontrakoa.

Zoritxarrez, askata-
suna, aniztasuna eta
pluraltasuna zer den ez
dakien jende aunitz da-
go gure artean. Eta ja-
rrera horiek dira sobe-
ran daudenak.

Badakit zer den, al-
de batetik eta bertzetik
askatasun faltahoripai-
ratzea. Niretzat ez du-
dana nahi, ez diot ber-
tze inori desio. Besar-
kada haundi bat Goie-
nako lankide eta lagu-
nei (Iban, Larraitz, Ene-
ko...), eta animo guztia
kazetari lanean euska-
rarentzat plaza berriak
irabazteko lanean ari-

tzenzaretenguztioi.Bi-
ba zuek, eta biba zuen
libertatea!

Leitzan zer?
Asier ZABALETA (Leitzako
herritarra)

2015ekomaiatzaren
24an hauteskunde ga-
rrantzitsuak igaro eta
ustekabe haundirik ga-
be,emaitzaaipagarrias-
ko geratu dira agerian,
bai Espainian eta baita
Euskal Herri osoan ere.
Leitzan, nire herrian,
2003-2007ko hautes-
kundeetan boto aber-
tzaleak 1.400 ziren eta
orain 1.200era ailega-
tzenezdirela ikusitaeta
botobaliogabeeta txu-
riak180 izanda,zerger-
tatu da?

Agian herri honi da-
gozkion erabakietan,
hitzaukatudiotenek, txi-
ringito batetan erabaki
izanak, eta nortzuk gi-
datzen duten ikusita,
herriak haserrea adie-
razi duela? Edo deno-
na den herria, batzue-
nabakarradelaustedu-
tenei zigortzeko botoa
eman.

Oso agerian geratu
dena zera da, politikan
batzuk O2 sortu beha-
rrean,CO2botatzendu-
tela etahori politikagin-
tzaetanaturarentzat ez
da batere ona.

Hauteskunde haue-
tan asko dira zoriondu
beharrekoak:A.Golda-
razena, J. Asiron, A.
Araiz, L. Perez... eta
UxueBarkoszoriontze-
az gain, besarkada bat
ematea ere badagokit.

Bainabukatzeko,au-
tokritika publikoa egin
behar dutenek, lehen-
baitlehen egin dezate-
la,herri honenmesede-
rako. Eskerrik asko.

Zenbat kosta da al-
derdi bakoitzaren kan-
paina,gertatzenariden
krisi egoera ikusita?

Irakurleak mintzo
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Bota bertsoa
Ane TELLETXEA IGOA • Doinua: Xuriko

Baztan-Bidasoaldeko XXVIII. Bertsopaper lehiaketan 1. saria (15-18 urte)

1
Euskara hizkuntz bezela
du(e)n herri kuttuna
euskara beti eskura
guk dugun laguna
mintzatzeko nahi dugu
guk askatasuna
euskara da euskaldun
egiten gaituna.

2
Aunitzek erraten du
‘Gora Euskal Herria’
eta gero atzetik
euskara urria
batzuek ikasteko
dute egarria
eta bertzeek ixten
dute itturria.

3
Ho(rre)la murrizten ari da
gure hizkuntz zaharra
sustrai bakar batetik
sortu den bakarra
denok zuhaitza bustiz
haundituz adarra
guk emango diogu
behar du(e)n indarra.

4
Mezu bat da eta kasu
egin iezaiguzu
gure hizkuntza izatea
dugula guk luxu
etorkizuna sortzen
hasiz pausuz pausu
geroan txinatarrez
egin nahi al duzu?

Euskara



Prentsatik bildutakoak

«Zentzu batean,
denok gara politikari.
Ez dugu denok irudi
aholkulari bat, baina
posible balitz, izango
genuke».
«Sistemak eratu behar
dira entzuleak arazoa-
ren pare jartzeko, eta
horretan artea izan
liteke tresna polit
bat».
«Eredurik agerikoena
da albistegietakoa;
pertsona neutroak,
bai hizkeragatik bai
fisikoki, ia manikiak».

Xabier ERKIZIA
Lesakako soinu artista
BERRIA 2015.06.17

«Zerbaitek ez badu
ikasgelan funtziona-
tzen, ez pentsatu hau-
rraren errua dela, bai-
zik eta gela ez dagoe-
la ongi antolatua edo
materiala ez dela ego-
kia».
«Guk 2+2=4 dela ikasi
dugu, baina alderan-
tzizko eredua da
Montessorirena: lehe-
nengo ukitu, bizitu
zenbakiak, abakoak…
eta gero egingo du
umeak abstrakziorako
saltoa».

Estitxu ELGORRIAGA
Lesakako irakaslea
ARGIA 2015.06.14
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
27 urte dituen Azpilkuetako nes-
ka gazte bat naiz.
Denbora librean zer egitea duzu
gustuko?
Mendirat gan eta lagunekin ego-
tea.Bentetan lanegitendudanez,
jai egunak astez izaten ditut. La-
runbata libratzen dudanean aha-
lik eta gehien probesten saiatzen
naiz.
Zein da Azpilkuetako besten be-
rexitasuna?
Sortzen den herri-giroa arras be-
rexia izatenda.Gutti garenez, de-
non laguntza eta elkarlana beha-
rrezkoa izaten da eta gehienok
parte hartzen dugu zerbaitetan.
Egunekoedogauekobestanahia-
go duzu?
Saiatzennaizbiak lotzen.Lauegun
izaten dira, laburrak baina inten-
tsoak...
Galdu ezin duzun ekitaldia?
Ez dut hutsik egiten jatan. Zopak,
zikiroa, gazteen bazkaria... dena
da arras inportantea.
Frontenisean animatzaile ona
omen zara...
Norbait behar izaten da horreta-
rako ere eta hobea naiz anima-
tzen jokatzen baino...
Bestako une hoberena?

Mahai ingurukogirohorimaitedut
gehien.
Hurbileko herrietako bestetara
ere joaten zarete?
Arizkun, Amaiur, Elizondo... ahal
badugu behintzat egiten dugu bi-
sita.
Bidaiatzea maite duzu?
Bai, Estatu Batuetara joanen nin-
tzateke gustora.
Bisitatu duzun tokirikmaiteena?
Txile,aunitz ikasinuen.Hangopo-
brezia ikusteak, hemen dudana
baloratzen erakutsi zidan.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Beltza. Badut esperantza poliki
poliki goiti eginen dugula baina
kostako da.

11 galdera labur

� Cristina AZKARRAGA ZUBIRI � Azpilkuetako gaztea
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Bide Berdea
eta bertze
egitasmoak
indartu nahi
ditu Baztan-
Bidasoa
Garapen
Turistikoak

TTIPI-TTAPA
Bera, Lesaka, Igan-

tzi,Arantza,Baztan,Zu-
bieta, Ituren, Eratsun,
Ezkurra,Beintza-Labai-
en, Urroz, Donamaria,
Oiz, Elgorriaga etaBer-
tizaranako udalek eta
Cederna-Garalur era-
kundeakelkarlanhitzar-
menasinatuzutenekai-
naren 11n, Baztan-Bi-
dasoaldeko garapen
turistikoa bultzatzeko.

Aurkezpeneanaipa-
tu zutenez, «elkarte be-
rri bat sortzea baino

egokiagoa irudituzaigu
turismoarloanere lane-
anaridenerakundeba-
tekinelkartzea».Helbu-
ruen artean, «turismo
arloan ditugun baliabi-
deak koordinatu nahi
ditugu eta beharrei eta
aukerei egokitutako
ekintza plana garatu».
Hiru lan ildo izanen di-

tuzte, «eskualdearen
promoziobateratua,gu-
reproiektuestrategiko-
ak edo ekimen pribatu-
koakmartxan jartzeaeta
tokikoagendenkoordi-
nazioa».BidasokoBide
Berdeaz gain, interes
orokorreko bertze proi-
ektuak ere baloratuko
dituzte.

Oraingoz, Urdazubi,
Zugarramurdi,Donezte-
be,Sunbilla,Saldiaseta
Etxalarko udalek ez du-
te bat egin hitzarmena-
rekin. Funtzionamendu
gastuakestaltzekouda-
lek bizilagun kopurua-
ren arabera (%50), alo-
jamendu lekuen arabe-
ra (%30) eta IAEa turis-

moarloanordaintzendu-
ten establezimendu ko-
puruarenarabera (%20)
ordaindukodute.Tekni-
karibatkontratatukodu-
te lanaldi erdian.

BIDE BERDEA ETA
EUROVELO

Bertizko Partzuergo
Turistikoaren lekukoa
hartuz, orain Cedernak
izanendu, udalekin ba-
tera,BidasokoBideBer-
dearenmantenuareneta
sustapenaren ardura.
I ra i lerako Eurovelo
1aren behin betiko ibil-
bidea erabaki beharra
dago. Hiru alternatiba
daude, hiruak Malerre-
katik baina aurrekontu
arras ezberdinekin. Eu-
ropatik datorren %65-
eko dirulaguntza esku-
ratzeko erabaki beha-
rradago.Doneztebeeta
BaztanartekoBideBer-
dea ere egiteko dago.

TURISMOA � EKAINAREN 11N SINATU ZUTEN HITZARMENA MALERREKAKO MANKOMUNITATEAN

Hamabortz udalek eta Cedernak
bat egin dute turismoa garatzeko

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Udal ordezkariak eta Cedernakoak, hitzarmena sinatzeko ekitaldian.

BAZTAN-BIDASOA
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UZTAILAK 3, ORTZIRALA

22:00 Disney Fantasy emanaldia, Lesakako Musika Bandaren eskutik frontoiko
atzekaldeko aparkalekuan.

UZTAILAK 4, LARUNBATA

10:00 Ilasmendin Plater-tiroketa Pagolleta Ehiza
Elkarteak antolatuta.

16:00 Arkupe Elkarteak antolatuta, Haurren Pilota
Erakustaldia udal pilotalekuan.

23:00 Txamukos Mariatxiak taldearen emanaldia Onin
gainean.

UZTAILAK 5, IGANDEA

11:00 Erraldoien topaketa.
Harriondoa Kultur Etxetik
abiatu eta kalejiran ibiliko
dira kaleetan zehar.

18:30 Herri kirol erakustaldia
plazan.
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UZTAILAK 6, ASTELEHENA

12:00Herriko Etxetik altxaferoa.Ordu berean txistulariek, soinulariek, trikitilariek eta haur
ttikiendanborradakgirotukodituztekarrikak.17:30TantirumairuEuskalFolklore taldearen
erakustaldia frontoian. 20:00 Peña guztien ordezkariak altxaferoa bota ondoren danbo-
rrada nagusia abiatuko da. Erraldoi, buruhaundi, danbor-jole, soinulari eta Lesakako ban-
darekin batera herriari itzulia emanen diote. Gauean Musika Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 7, ASTEARTEA

08:30 Ezpata-dantzarien meza ixila. 10:30 Udalbatza bertze agintari, Ezpata-dantzari
eta Musika Bandarekin batera, Herriko Etxetik elizara joanen da, Meza Nagusira.-
Ondotik Prozesioa eta Onin errekaren bi aldeetan Zubigainekoa dantza. Berehala,

ikurrin-agurra zubi gainean. Agur edo
dantza bera Plaza Zaharrean. 18:00
Bezperak. Lesakako Abesbatzak kan-
tatuko du. Ondotik Ezpata-dantzarien
taldeak mutildantza, neskadantza, au-
rreskua eta jotak dantzatuko ditu Plaza
Zaharrean.19:30Bertso jaialdia,Plaza
Zaharrean,Arrano Elkarteak antolatuta.
(Bertsolariak: Amets Arzallus, Maialen
Lujanbio, Julio Soto, Xabi Terreros eta
Eneko Lazkoz. Aurkezlea: Ioar Tainta.
Gai-jartzailea: Bortzirietako Bertso Es-
kola). Gauean Musika Plaza Zaharrean
Iratzar taldearekin.
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UZTAILAK 8, ASTEAZKENA

09:00 Peñen gosaria. 10:00 Peñen danborrada, Elutxa Txarangarekin. 12:00 Haurrentza-
koentzierroaOtekarrika-PlazaZaharra.12:00BetizuakplazazaharreanElutxa txarangarekin.
16:30 Haurrentzako ikuskizuna Plaza Zaharrean 18:00 Peñen kontzentrazioa peñen jei-
tsierarako, Pasaia txarangarekin. 21:00 Trikidantz Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 9, OSTEGUNA

10:30 Haur eta gurasoen danborrada Elutxa
txarangak lagunduta.11:30Haurrendako entzie-
rroa (Andre Mari Egoitza-Plaza Zaharra). Egun
osoan Haur ikuskizunak Eltzeta plazan. 12:00
Betizuak Plaza Zaharrean Elutxa Txaranga-
rekin.18:00Esku pilotako partida profesionalak
frontoian. Arratsaldean Elutxa Txaranga ka-
rrikaz karrika. Iluntze eta-gauean Joselu Ana-
iak taldearen kontzertua Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 10, OSTIRALA

11:30 Haurrendako entzierroa (Eltzeta plaza-Plaza Zaharra). 11:30 Nafarroako Jotak Vo-
ces... Taldearekin Andra Mari Zahar Etxeko lorategian. 12:00 Betizuak Plaza Zaha-
rrean, Elutxa txarangarekin. 12:00 Gorriti eta bere animaliak Bittiriako plazan. 14:00
Herri bazkaria Eltzeta karrikan. 18:00 Plaza Zaharrean Nafarroako Jotak Voces...
Taldearekin.20:00Txakaindik jaitsiera,Zortzikodoinuarekin.23:00Korrontzi&Dantzaire
taldearen emanaldia Plaza Zaharrean. 01:00 Kalera eta Estu ta Larri herriko taldeen
kontzertua Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 11, LARUNBATA

12:00 Betizuak Plaza Zaharrean Elutxa Txaran-
garekin.17:00HaurrendakoEuskararenTaupadak
ikuskizuna Plaza Zaharrean. 22:00 Anai-Arrebak,
Patxuko Nice eta Brot taldeen kontzertuak Plaza
Zaharrean.03:30Jai-hilakElutxa txarangarekin.
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Jose Luis ETXEGARAI | Lesakako alkatea

«San Ferminetako arratsaldeei
bizia eman nahi diegu, bestaz
denok gozatzeko aukera izateko»
Ekainaren 13an alkate karguari zin egin eta aurrez, hamasei urtez, ezaguna izan zuen bulegora

itzuli da Jose Luis Etxegarai. Hauteskundeetan jasotako emaitzekin «oso gustora» dagoela dio,
«ez genuen espero». Karguak baina, erantzukizu-
na ere berekin dakarrela argi du eta «orain inda-
rrarekin lanean hasi beharko da. Herriak horre-
lako konfiantza eman digularik erantzun egin
behar dugu». Izan ere, «konfiantza irabaztea oso
zaila da eta galdu egiten da segidan. Oso zuzen
jokatu beharra dago hemen». 2003ra arte izan
zen alkate eta ordutik gaur egunera, nabari du al-
dea «politikoki garai desberdinetan gara. Lehen
oso denbora gogorretan egon nintzen alkate eta
orain suertez egoera hobea da. Iruditzen zait
beste modu batera egin litekeela lan».

Herrian beharrezkoak diren gauza txikietatik
abiatu nahi dutela azaldu digu «Onin erreka gar-
bitzen hasiko gara, uholdeak gertatu eta oso
gaizki gelditu baita. Hori zen puntu bat Lesakak
oso polita zeukana eta lastima bat da horrela
gelditzea». Etahirigintzaproiektuakgaratzekoaha-
legina egin eta zabor bilketa ere landu beharreko
lehentasunen artean daude.

Udaletxeko martxa hartzerako, ordea, bestak datoz ate joka eta San Ferminetako programan
aldaketa pare bat ere egin nahi izan dituzte, «hasteko,
herritar aunitzekbestetakoprograma,euskarazeta
gazteleraz izateaeskatzenzigun;elebistasunaziur-
tatzea. 2011n dena euskaraz egin zen, ondorengo
urteetan programa euskaraz egin eta gero gaztele-
raz guztia orri bakarrean laburbiltzen zen. Ez da er-
daldunen artean egiten den eskaria, euskaldunen
artean egiten dena baizik. Konturatu behar dugu
gutako aunitz, ez garela euskaraz alfabetatuak eta
hori arazo inportantea da». Euskara bultzatzeko aha-

Jose Luis Etxegarai.

«Herritar guztiek ahalik eta
hobekien pasa dezatela,
izaten ahal diren gorroto eta
ezin ikusiak ahantziz.
Ea denok San Ferminetan
besta giro alaiean mugitzen
ahal garen herrian barrena».



| 15ttipi-ttapa | 641 zbk.

2015.06.25

legina eginen duela dion arren, «aldaketak jendeak asimilatzen dituen erritmoan egin behar
direla uste dut, inor baztertu gabe».

Egitarauan bertze hutsune bat ere nabari zen bere ustez «San Ferminetako arratsaldeak oso
hutsak zeuden, ez zen ekitaldirik izaten. Horren ondorioz, oso gazteentzat edo batere
obligaziorik ez duen jendearentzat eginak ziren bestak. Betizuak eguerdian paratzen dira
eta arratseko hamabietanmusika, tarte horretan ez da ezer izaten eta tabernak ere itxi egi-
ten dituzte. Besta giroa egun osoan zehar nabaritu behar da». Egitaraua osatzea da bere hel-
burua «askotan esaten da alkatetza aldatzean, aldaketa handiak egingo direla, baina gero
gauza asko ez da aldatzen. Finkoak dauden ekitaldi batzuk dira San Ferminen oinarria, bai-
na gabezia bat nabaritzen bada konpontzeko saiakera egin behar da».

SAN FERMIN EGUNA, OSOTASUNEAN EKITALDI BAT
Besten bereizgarria, «San Fermin eguna» dela dio, «bere osotasunean ekitaldi bat dela-

ko».Azaldu digu ospea zubi-gainekoakduenarren,gauzaguztiek badutela bere esanahia,«dantza
bakoitzak badu esanahi
zehatz bat, leku eta toki
jakin batera begira egite-
akerebai.Batzuetandan-
tzatzen zaio banderari,
beste batzuetan herriari,
beste batzuetan pertso-
naiari». Ezaguna zaio dan-
tza, ezaguna momentua,
dantzari edo ikusle gisara,
ez baitu sekula hutsik egin
«hamaikaurtezdantzaria
izan naiz, hamasei urtez
alkateetagerozinegotzia.
Kontuak atera... ia bizit-
za osoan okupatua eduki
dut San Fermin eguna.
Baina milimetrora egun
horretanzeregitenden ja-
kiteko aukera ere izan dut, festaren alderdi desberdinak bizi izan ditudalako».

Garai bateko bestak eta gaur egungoak oso desberdinak direla aipatu digu, «aunitz aldatu
dira. Lehen egoten ginen San Ferminak noiz etorri esperoan. Orduan dantzatzen zen pla-
zan. Ez zen orain bezala hainbeste jende etortzen kanpotik, herrikoiagoak ziren bai an-
tolakuntza eta baita giro aldetik ere». Gogoan du erraterako, bere adineko neskak gauaz ez zi-
rela ibiltzen «musika bukatu orduko,desagertzen ziren denak.Ganberroenak geratzen ginen
bertan. Ni Nabaz auzoan bizi nintzen eta hala erraten zen Nabazkoak herrira jaitsi ezkero
bakea bukatzen zela». Gaineratu digu, besta bizitzeko modua denean bezala, eboluzionatzen
joan dela «gauzabatzukhobera egin dute bainabertze gauzabatzuetan atzera begira jartzea
ez legoke gaizki, herri giro hura berreskuratu eta bestak berriro ere denentzat pentsatuak
izan daitezen».

1972ko argazkia, Etxegarai, beheitiko ilaran, ezkerretik hasita
bigarrena da.
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Txamukos | Mariatxi taldea

«Mariatxi musikak beti sortzen
du zirrara berexi bat, badu
liluragarritik zerbait»

Mikel Iriarte lesakarrari iaz Iruñeko mariatxi talde batean egin zuen ordezkapenak piztu zion
barruko harra eta «Lesaka eta inguruko jendearekin mariatxi talde bat osatzea pentsatu
nuen, ez zirudien gauza zaila izanen zenik». Abuztuan bila hasi, irailean bortzekoa osatu eta
ondotik taldekoabeslaria topatu zuten.Horrela sortu zenTxamukos taldea:«Mikel Iriarte,Xabier
Arriola eta Egoitz Telletxea lesakarrak, lehenbiziko biak tronpetarekin eta hirugarrena
baxuarekin. Arantzatik, berriz, Beñat Mitxelena akordeoiari soinua atereaz eta Jonkoldo
Arburua kitarjole moduan. Taldeko ahotsa Fernando Otano da, hau urritixeagotik, Oibar-
tik, etorria eta Karlos Senper lesakarra soinu teknikari moduan aritzen dena. Aurten gai-
nera, Julen Suarez lesakarrak tronpetarekin ordezkapenak egin behar ditu».

Poliki poliki kantak prestatzen eta moldatzen joan dira
«40 kanta inguru eduki arte». Euskal kantu ezagunen
bertsio mexikarrak egiten ari dira eta horretaz gain, itsa-
soaz bestaldeko kantuak ere moldatzen dituzte. Beraien
errepertorioaren oinarrian «Jose Alfredo Jimenez, Pedro
Infante, Antonio Aguilar, Vicente Fernandez… abesla-
ri klasikoen abestiak eta berriagoak diren kantarien
abestiak, Alejandro Fernandez edo Luis Miguelenak
adibidez edo Mexiko Iparraldeko kutsua duten korri-
doak ere badaude».

«Udan harat honatean
ibiliko gara, eskualdean
eta baita eskualdetik
kanpo ere. Lesakan
uztailaren 4an joko dugu
Onin erreka gainean».
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Mariatxi musikak «badu liluragarritik zerbait» diote taldekideek, «Mexikoko mariatxiak
ikusi eta aditzeak beti sortzen du zirrara berexi bat. Haien janzkera, interpretatzeko dau-
katen modua, ahotsak, letrak, erritmoak… ikusgarria izaten da». Gainera, haien kantue-
tan kontatzen dituzten gauzekin entzulea «erraz identifikatzen dela» uste dute.

Jende aunitz erakartzen duen musika generoa dela ere aipatu digute «Euskal Herrian eta
akaso inon baina gehiago gure zonaldean musika mexikarrak jarraitzaile aunitz ditu. Ez
da batere arraroa hiru belaunaldi abesti berdina kantatzen ikustea».

Ez dakigu mariatxi euskaldunak zuzenean ikusteko gogoak bultzatuta edo aurrez zuten
afizioak erakarrita izan den baina harrera apar-
ta izandu taldeak«geronekereezgenuenespe-
ro gure burua maila honetan jotzen aritzea
eta ezta jendeari hainbertze gustatzea ere».
Serio lanean azaro aldera hasi ziren eta ordutik
«Arantzan,Lesakan,Sunbillan, Iruritan, Igan-
tzin… izan gara. Geroz eta gustorago ego-
ten gara oholtzan eta gozatu egiten dugu.Ha-
gitz ilusionatuta gabiltza».

Plaza eta egoera perfektuaz galdetuta «otor-
duren baten inguruan hagitz ongi gelditzen
den musika» dela diote «bazkalondo edo afalondoan, jendea kontent dagoen momentu
horretan, entzulego edo ikuslegoa piztu egiten da eta kantari hasi. Orduaren arabera
jendearen erantzuna desberdina izaten da». Baina hori bai, «normalean kantura dantzara
baino gehiago animatzen da jendea abestiak ezagunak zaizkielako».

Orain arteko denbora laburrean lortu duten ospea ikusita, «diskoarena nahiko present
dagoen ideia bat» dela diote,«seguruenik negu aldera ekingo diogu horri,beraz,bai diskoa
grabatzeko asmotan gara».

Mariatxiek berez, badute juergista fama eta beraiek ere aitortu digute irrika «gezurra erra-
nen genuke ur minerala bakarrik edaten dugula erran ezkero». Baina momentu bakoitzean
dagokiona «juergazaleak gara baina jotzeko orduan zintzo demonio!». Festa aldatu egiten
baita eszenatoki gainean edo beheitian egotean, «taldekide denak Txamukos osatu aitzine-
tik talde desberdinetan ibili gara eta ongi ezagutzen ditugu bi aldeak. Jotzen ari zarene-
an konpromiso bat hartuta daukagu eta horri behar bezala erantzun behar zaio, behin
lanak akaututa… bertze gauza bat da». Ez dira alferrik galtzen eta hala diote, «egia dena
da oholtza gainean ere besta egin daitekeela, hagitz besta berezia eta polita».

UDA BATETIK BERTZERA
Datozen hilabeteetan mariatxi doinurik ez da faltako bazterretan, «udan harat honatean

ibilko gara eskualdeko zenbait herritan eta eskualdetik haratago ere bai. Tartean, behin
baino gehiagotan, gure plaza izan den Arantzan egongo gara». Lesakan uztailaren 4an joko
dute eta «lehendik herrian arituak garen arren, oraingo honetan desberdina izanen da
kanpoan joko dugulako,Onin erreka gainean». Lekuak eta espazioak «errespetu pixka bat»
eman arren, «gogoz» dabiltza eta «lesakarrek gurekin disfrutatuko dutelakoan gaude» gai-
neratu digute. Gonbidapena luzatua dago beraz, kantuan eta dantzan ongi pasa nahi dutenak
tronpeta, gitarra, akordeoi... doinuei segi eta batu bestara!

«Euskal Herrian eta akaso inon
baina gehiago gure zonaldean
musika mexikarrak jarraitzaile
aunitz ditu. Ez da batere
arraroa hiru belaunaldi abesti
berdina kantatzen ikustea».
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Bortzirietako
Hondakinen
Mankomunitatea
kexu agertu da

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Hiri

HondakinenMankomu-
nitateak salatu du Bera
eta Lesakako konpos-
ta egiteko etxoletako
oholak ebatsi dituztela
eta ondorioz, konpost-
gune horiek egoera ta-
malgarrian daudela.

Auzo handienetan
borondatezko parte-
hartzea handia izan ze-
nez, konpostagai lu
arruntenordez,egurrez-
koetxolakezartzeaera-
baki zuen Mankomuni-
tateak, herriarenesteti-
karekin ere bat datoze-
nak . Etxo la hor iek
egurrezko oholez erai-
ki ziren eta konposta-
tze prozesua aitzinera
eramanahal izatekobe-
harrezkoak ziren, kon-
posta ondu bitartean
gelaxkak ixteko erabil-
tzen baitira.

Bortzirietako Hiri
HondakinenMankomu-
nitateko kalkuluen ara-
bera, 40-50ohola ingu-
ru eraman dituzte.«Na-
hiz eta hondatuak or-
dezkatzeko materiala
eduki, une honetan ez
dugu kalte hau molda-
tzeko behar adina. Hori
dela eta, lehenbailehen
konpontzensaiatukoba-
garaere,denborabatbe-
harko dugu aitzineko
egoerara bueltatzeko».
Guzti honek, boronda-
tez konposta egiten du-
tenbizilagunenlanaozto-
patuetazailtzendu.Ho-
riguttibalitz,Mankomu-
nitaterentzat ustekabe-
ko gastua suposatzen
du, zeinek zuzenki he-
rritarrenzabortasanera-
ginabaituen.Horihorre-
la,guttibatzuenekintzek
denoi kalte egin digute-
la salatu dute.

Hau denagatik, bizi-
lagunen parte-hartzea
eskatu dute aurreran-
tzeanhorrelakorik erre-
pika ez dadin eta kon-
post-guneak behar be-
zala zaindu daitezen.

BORTZIRIAK

GERTAERAK � BERAN ETA LESAKAN

Konposta egiteko
etxoletako oholak
ebatsi dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

PareKide taldea aurkeztu dute Lesakan
PareKide taldea aurkeztu zuten ekainaren 13an Lesakan. Plazan argazkia ate-
ra eta gero, poteo-showa egin zuten, parekidetasunaren alde ariko den talde
hau ezagutzera emateko. Etorkizunera begira, taldearen ideia gauza berriak
eskaintzea da, parekidetasunaren gaia ikastaro eta ekintza ezberdinekin lan-
duta. «Denon taldea izatea nahi dugu –diote–, denok PareKide izatea nahi du-
gu. Berez, orain 5 gazte hasi garen arren, gure ideia talde ireki bat izatea da.
Edozein ideia eta proposamenera irekita gaude, eta poliki-poliki joanen gara
egin nahi duguna zabaltzen eta ekintzak zehazten».

UTZITAKO ARGAZKIA

Konposta egiteko etxoletako bat, Lesakan. Oholarik gabe, egoera tamalgarrian gelditu
direla salatu du Bortzirietako Hondakinen Mankomunitateak.



HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 641 zk.

2015.06.25

Halere, kargu-
hartze
ekitaldian
German
Castilloren
bozka kopuru
bera jaso zuen

TTIPI-TTAPA
Udalhauteskundee-

tanhamekazinegotzie-
tatik 6 lortuak zituela
kontuan hartuz, ez zen
ezusterik izan eta Josu
Iratzoki EH BIlduko ze-
rrendaburua aukeratu
zutenalkate.Halere, tal-
de honetako zinegotzi
bat oporretan zela eta
UPNkoJuanLosakbo-
tua German Castillori
emanziolakontuanhar-
tuz,bozketanbosnabo-
turekin berdinduakgel-
ditu ziren EHBildu eta
Herrirako taldeko alka-
tegaiak. Dena dela, tal-
derikbozkatuenekobu-
ru bezala, Iratzoki iza-
nen da alkate.

Oihan enkantea
Oiarno inguruko oi-

han aprobetxamendua
enkante publiko bidez
emanenduUdalak,ple-
gu itxiko sistemarekin.
2.137 insignis pinu sar-
tzen dira enkantean
(2.536metrokubikoeta
634,01metrokubikosu-
egur ematen dutenak)
eta hasierako prezioa
74.813,11 eurokoa da.
Hasierako f idantza
1.496,26 euro-
koa da.

BERA

GIZARTEA � EKAINAREN 13AN HARTU ZUEN KARGUA

Josu Iratzoki
izanen da berriz
ere alkate

UTZITAKO ARGAZKIA

Altzateko bestak giro ederrean
Urtero bezala, giro ederrean ibili dira Altzateko bestetan, nahiz eta ortziralean
eta larunbatean eguraldi kaxkarra izan. Aunitzetan, giroak ez du eguraldiare-
kin zerikusirik eta kontzertuetan jende aunitz bildu zen. Larunbateko zikiro ja-
tean ere giro polita izan zen Altzateko karrikan eta horretan lagundu zuen Elu-
txa txarangak. Igande eguerdi eguzkitsuan egin zituzten plazako dantzak, me-
za ondotik. Entzierro ttikia eta karrikabuelta ere izan zituzten, txistulari, erral-
doi eta buruhandiekin. Igande arratsalderako ere txarra emana zen, baina egu-
raldiak dexente errespetatu zituen puzgarriak, aurpegia margotzeko tailerra,
bonba japoniarrak, funky emanaldia eta gainerako ekitaldiak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bestaberri Egunean bandera dantzatu zuten
Ohiko itxura dotorearekin agertu ziren herriko karrikak Bestaberri egunean, ira-
tze, lore eta maindire zuriz ederki apainduak. Aurten lehen jaunartzea egin du-
ten neska-mutikoak prozesioan ibili ziren eta Santiago Altzuguren zinegotziak
bere azken bandera dantzak eskaini zituen.

Ba al zenekien
Joan den urtean Nafarroako eta Euskal He-
rriko txapeldun izan ondotik, aurten lehen fa-
sean kanporatu dutela Berako pilota taldea
Nafarroako Herriarteko pilota txapelketatik.
Sei herritik lau sartzen ziren finalerdietan eta
Berabosgarren izanzen, lesioekinsuerte txa-
rra izan ondotik.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Marisol Tabernaren eskutik
jaso du lekukoa Iratzokik.



1.500 eserleku
prestatuko
dituzte eta
sarrerak 5
eurotan salgai
daude

Aitor AROTZENA
Azkenurteetakoohi-

turari eutsiz, Sanfermi-
nen aitzinetik emanaldi
berezia eskainiko du
Udal Musika bandak.
AurtengoanDisneyFan-
tasy kontzertua jokodu
uztailaren 3an, ortzira-
lean 22:00etan fronto-
iaren gibeleko aparka-
lekuan. Disney filmeta-
ko soinu bandak joko
dituzte, film hauetako
pertsonaiezmozorratu-
ko diren abeslariak la-
gundituztela.Horrezga-
in, 4 antzezlek familia
bat irudikatuko dute,
abestiak lotuz. Aitzine-
tik, 18:30ean haurren
ka le j i ra izanen da,
MickeyetaMinnierekin.
Sarrerak 5 eurotan sal-

gai daude Zialdo, Kox-
kila,okindegia,Telletxea
eta Xagun eta Berako
Xuga, Errekalde eta
Garbicoffen. 2 urte bai-
nottikiagoeksarrerado-
an izanen dute.

Hitzaldi-proiekzioa
Nepalekin
elkartasunean

Manttale Mendi las-
terketa taldeak ere bat
egin du Beti Gazte el-
kartearen 75. urteurre-
nekoekitaldiekinetaNe-
palekin elkartasunean
AgerratikHimalaiarahi-
tzaldi-proiekzioaeskai-
nikoduteAnaLarretxea,
Sabino Korta eta Patxi
Pikabeak ekainaren
27an, 20:00etan Harri-
ondoan. Sarrera 5 euro
kobratuko da eta lor-
tzen den guztia Nepa-

leko lurrikaretan kalte-
tutakoeibideratukozaie.

Kiroldegiko
ostatuaren
esleipena

Udal igerilekuetako
ostatua lehiaketapubli-
ko bidez hartzeko au-
kera zabaldu du Herri-
koEtxeak.Proposame-
nak aurkezteko epea
uztailaren 15ean buka-
tukoda.Esleipena jaso-
tzenduenak40.000eu-
ro +BEZaordaindube-
harko du. Sei urtetara-
koesleipena izanenda,
eta sei urte horietan ez
du errentarik ordaindu
beharrik izanen. Osta-
tua eta sukaldea egite-
ko lanakUdalak eginen
ditu esleipen
honetan jasota-
ko diruarekin.

LESAKA

KULTURA � UZTAILAREN 3AN FRONTOIAREN GIBELEKO APARKALEKUAN

Disney Fantasy kontzertua
musika bandaren eskutik

ARGAZKIA: JJ GUERRERO

Elias Garralda III. Margoketa azkarreko lehiaketa
Helduen artean, bi sariak Bergarara joan ziren: Juan Jose Altu-
nak eskuratu zuen lehena eta bigarrena Antonio Arrillagak. Herri-
ko margolari onena Raquel Arlegi izan zen. Umeen artean, LHko
1-2n, lehen saria Peru Urrak eta bigarrena Leire Ariztegik. LH 3-
4n, Berako Amaia Prietok eraman zuen lehen saria. LH 5-6n, le-
hen saria Imanol Ugaldeberek eta bigarrena Kenneth Abuinek.

ARGAZKIA: XAGU

Beti Gazte Eguna arrakastatsua
Beti Gazteren Eguna berezia izan zen ekainaren 6an, 75. urteu-
rreneko ospakizunen baitan. Goizean goiz, mendizaleek beraien
itzulia egin zuten, baina ikusminik handiena Mastegi futbol zelai-
an piztu zen. Garai bateko eta orain arteko futbolarien arteko par-
tidak jokatu zituzten, bai gizasemeek baita emakumeek ere. Ge-
ro, 200 lagun bildu ziren bazkarian eta bazkalondo animatuan.
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UTZITAKO ARGAZKIA

XXXII. Txoko-Txiki lehiaketako sariak
Tantirumairuk antolatutakoXXXII. Txoko-Txiki lehia-
ketan, ipuinetan Hegoi Silveira, Ibon Ruiz (NoraMa-
ritxalarrek aipamena), Lexuri Arotzena, Imanol Me-
sa (Peio Iturriak aipamena), Orti Arotzena eta Ma-
nex Ramos eta ilustrazioetan Ainitze Martinez, Mai-
tane Erkizia, Ekiñe Salgado, Garazi Ubiria, Naroa
Garbisu eta Mattin Lekuona izan ziren saridunak.

ARGAZKIA: JJ GUERRERO

Ezagutu Dezagun Lesakako sariak
Ezagutu Dezagun Lesaka lehiaketako sariak bana-
tu zituzten ekainaren 5ean. LH1-2n Beñat Criado,
Beñat Etxepare, Ainitze Martinez eta Amaiur Mar-
tinez; LH3-4n Naiara Ubiria, Iosu Zubieta, Beñat
Etxabide eta Oihana Arruti eta LH 5-6n Orti Aro-
tzena, Ane Ordoki, Naroa Bertiz, Ane Agirretxe eta
Naroa Garbisu izan dira saridunak.

Ba al zenekien
Nafarroako Gobernuak antolatutako biziki-
detza hobetzekoVII. kanpainarenbaitan “Zu-
rekin jolasten bagara, ongi jolasten gara” jo-
laskooperatiboen lehiaketa irabaziduelaTan-
tirumairu ikastolak.

?
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Bisita gidatuak
uztailaren 18tik
aitzinera izanen
dira

Irune ELIZAGOIEN
Aurrekourteetanbe-

zala, aurtenere turismo
bulegoa martxan ego-
nen da udan. Miren Bi-
zente izanen da ardu-
radunaetaberarekinba-
tean Iñaki Tomasena
egonen da laguntzen,
bertaneginenbaititube-
re ikasketen praktikak.
Uztailaren 1etik 17ra

goizeko 10:00etatik
13:30era eta arratsal-
dez 16:00etatik 19:00-
etara egonen da zaba-
lik (asteburuetan itxita).
Uztailaren 18tik abuz-
tuaren 31ra berriz aste-
t a r t ez 10 :00e ta t i k
13:30era eta 16:00eta-
tik 19:00etara eta aste-
buruetan 10:00etatik
13:00etara.Bisitagida-
tuak berriz, uztailaren
18tikaitzinera izanendi-
ra, astetartez arratsal-
deko 19:00etan (aste-
lehenetan ezik) eta as-
teburuetan eguerdiko
13:00etan.

GIZARTEA � UZTAILAREN 1ETIK ABUZTUAREN 31RA

Turismo
Bulegoa zabalik
egonen da
bi hilabetez

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Orabideko Kortariko Bordako gasnak irabazi du XXIII. lehiaketa
AltxataelkarteakantolatutakoXXIII.
gasna lehiaketa ospatu zen ekaina-
ren7an.Denetara 14gasnaaurkez-
tuzirenetaOrabidekoKortarikoBor-
dako Julen Arburuak irabazi zuen
lehen saria; 120 euro. Bigarren sa-
ria (90euro)EtxalarkoBasatekobor-
dako Ixidro Ariztegik lortu zuen eta
hirugarren saria (75 euro) ere herri-
an gelditu zen, IntzekoBordako Jo-
setxoAriztegireneskuetan.Etxalar-
koenartean, lehenengosaria (50eu-
ro) Jorge Arizaleta (Urtsua baserri-
koak)eramanzuenetabigarrena (30
euro) Aldalurkobordako Kontxi Antxorenak. Honez gain, II. Goxo topaketara
zazpi sagar-tarta aurkeztu ziren eta guztien artean lote bat zozketatu zen. Hau
Amaia Razkineri tokatu zitzaion. Eguraldi ederra lagun, jende aunitz ibili zen
herrian eta eguneko bertze ekitaldiak ere hagitz arrakastatsuak izan ziren.

ARGAZKIA: AMAIA AGIRRE

Gantxillo Eguna
Maiatzaren 22an ospatu zen kalean gantxilloa egi-
teko eguna eta elkar proiektu bat ospatu zen; he-
rriko etxearen aitzinean dauden piboteetan jartze-
ko panpinatxoak. (Hurrengo egunerako desagertu
ziren). Honez gain lehengo urteko elkar proiektuan
egindako kojina ere moldatu zuten eta Kultur etxe
azpiko bankuan jarrita dago.

ARGAZKIA: MIREIA MARTINEZ

Haurraren Eguna
Antolatutako ekitaldi guztiek arrakasta handia izan
zuten Haurraren egunean.

Kooperatibako
batzarra
Usoa kooperatibako
urtekobatzarorokorra
ekainaren26an izanen
da 19:00etan Kultur
etxean.Ondotik afaria
eginen da 21:00etan
La Basque jatetxean
eta horretarako koo-
peratiban izena eman
behar da.Bertze alde-
tik,kanpokoaldeanha-
inbertze urtetan ikusi
diren kendu dituzte,
gehiago ez direlako
erabiliko.

Sute elkartea
Sute elkartearen urte-
ko batzarra ekainaren
28an izanen da goize-
ko 10etan kultur etxe-
an. Aitzineko egune-
an,ekainaren27angoi-
zeko 10etan kultur
etxean estintoreen
errebisioa eginen da.

� FLASH



Bidazi
elkarteak
antolatu du

Nerea ALTZURI
Aunitzetan, goizean

iratzarri eta leihoa ireki-
ta, etxe atarira aterata,
mendira itzulixkabaegi-
tera joaten garenean…
txorienkantuekurratzen
dute isiltasuna. Ba-
tzuetan, txorienelemu-
sikatuetanerreparatzen
dugu bertze gauzetan
pentsatzen ez bagara
ari behintzat.

Bidazi elkarteak la-
runbat honetarako txo-
r ien kantak hobeki
aztertzen ikasteko ibi-
laldia antolatu du. Goi-
zeko 9:30etik 12:30era
izanen da. Lehenengo
orduan baskulan azal-
pen batzuk emanen di-
ra eta ondotik ibilaldia
eginenda. Ikastaroedo
tailerraren emailea, Mi-
kel Olano Gipuzkoako
aldundikobasoizanbat
daeta lehendikere,Aia-
ko Parke Naturalean
adibidez, gisa honeta-
ko ikastaroa eman izan
du. Ikastaro honetan
parte hartuko dutenek,
txorien gida liburu ba-
tekin eta kataloxekin
joanen dira.

Aitzinetik izenaeman
beharra zen eta plaza
mugatuak ziren. Orain-
dik lekurik badagoen
edo ez jakiteko, Bidazi-
ko herriko bazkideren
batengana jotzea iza-
nen da hoberena.

Udaleku irekiak
Urtero bezala, Bor-

tzirietakoEuskaraMan-
komunitateak udaleku
irekiak antolatu ditu.
Harrera ezin hobea iza-
ten dute udalekuek eta
mankomunitatekoweb
orrianazaltzendenmo-
duan, udalekuak anto-
latzeko helburu nagu-
sia da neska-mutikoei
udakooporraldietaneta
aisialdia bezalako ere-
muinformalbateaneus-
karaz gustuko dituzten
ekintzak eskaintzea.
Bertzaldetik, gauregun
udaleku hauek funtzio
sozial bat ere betetzen
dute, etxetik kanpo lan
egitendutengurasoen-
tzat abantaila delako
horrelakoeskaintzabat
izatea. Arantzan udale-
kuak uztailaren 6an ha-
siko dira, eta uztailaren
31ra arte arituko dira.
Udalekuakastelehene-
tik ortziralera izanendi-
ra, goizeko 10:00etatik
13:00ak arte.

GIZARTEA � EKAINAREN 27AN

Txorien kantak
ezagutzeko
ibilaldia eginen
da larunbatean

22 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 641 zk.

2015.06.25

ARANTZA

ARGAZKIAK: GURUTZE PIKABEA

Udal berria
Hainbatherritanbezalaxe,
joan den ekainaren 13an,
udal berriaren kargu har-
tze ekitaldia izan zen. Ar-
gazkietan,udal-taldeber-
ria eta Ander Almando-
zekJuanMigelAlmando-
zi alkate makila ematen
dion momentua ageri di-
ra.

ARGAZKIA: JOXE GOÑI

Bestaberri eta komunioak
Ekainaren 7an, bestaberri eguneko ohiko elizkizun eta prozesioaz gain, sei nes-
ka mutikoren jaunartzea izan zen. Oihan, Egoitz, Bihotz, Eneritz, Xuban eta Iza-
ro gaztetxoak; Martin Legarra apeza eta Ixabel Danboriena mezan ere irakur-
gaietan lagundu zuena ageri dira argazkian. Elizkizun polita izan zen. Hainbat
herritarrek parte hartu zuten egun honen prestaketan eta elizkizunean berean.
Mezari akabera emateko, esker onak adierazteko, habanera bat kantatu zuten
komunioa egin zutenen gurasoek.



Arantzakoek
ere herrikoen
prezio berak
izanen dituzte
sartzeko

TTIPI-TTAPA
Udal igerilekuak ire-

kita daude ekainaren
13az geroztik, baina
azken urteetako ohitu-
rarieutsiz,eguraldiakez
du batere lagundu le-
hen aste hauetan. Be-
harrik aurtengo taber-
nariek pintxo goxoak
prestatu zituztela, egu-
raldiak eskaintzen ez
zuena beraiek emanez.

TARIFA EZBERDINAK
Bonoak eta sarrerak

erosteko tarifei dago-
kienez,denboraldioso-
ko abonua 18 urtetik
goitiko herrian errolda-
tutakoek45euroordai-
du beharko dituzte eta
erroldatuta ez daude-

nek 70 euro; 11-18 ur-
te artekoek 28 euro he-
rritarrek eta 43 euro he-
rrikoak ez direnek eta
4-10 urte artekoek 18
eta 29 euro, hurrenez
hurren. 4 urtetik behei-
tikoek doan izanen du-
te.Denaden,denboral-
dikoabonueskaeraegi-
ten den hilabetearen
arabera kobratuko da,
beraz uztailaren 13tik
irailaren 13ra guttixea-
goordaindubeharkoda
(erraterako, helduek 35
eta 56 euro) eta abuz-
tuaren 13tik irailaren
13ra oraindik guttiago
(helduek 22 eta 35 eu-
ro). Egun bateko sarre-
rei dagokienez, 6 euro
ordaindu beharko dute
helduek, 4 euro 11-18
urte artekoek eta 3 eu-
ro 4-10 urtekoek. Arra-
tsaldeko5etatikaitzine-
raerdiaordaindubehar-
koda.Taldeentzakopre-
zio bereziak izanen di-
ra eta egunerokosarre-

retan euro bateko des-
kontua eginen da sa-
rrerabakoitzean. Fami-
lia ugariek ere %20ko
deskontua izanendute.

Aurten ere, Udalak
Arantzako udalarekin
bertako biztanleek
Igantziarrek dituzten
prezio bereziak izatea
adostudu.Gainera, eta
Herriko etxeko ostatua
eta jatetxea prestatzen
dituzten bitartean, eta
itxia izanen diren egu-
netan, igerilekuetako
ostatura sartzekoezda
sarrerarik kobratuko.
Horrela bazkaldu, afal-
du edota trago bat har-
tu nahi duenak aukera
izanen du.
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IGANTZI

GIZARTEA � EKAINAREN 13TIK AITZINERA

Eguraldiaren
laguntzarik gabe
irekiak daude
udal igerilekuak

UTZITAKO ARGAZKIA

Maria Jesus Telletxeari omenalditxoa eskolan
26 urtez eskolako sukaldari izan ondotik, azken lan eguna izan zuen ekainaren
12an Maria Jesus Telletxeak. Ikasturte bukaerako bazkariaren ondotik, bertso-
ak eta oroigarriak oparitu zizkioten ikasleek, trikitixaren laguntzaz. 13 urtez jan-
gelako laguntzaile izan den Blanki Hitak ere lana utziko duenez, bera ere agur-
tu zuten. Korpus Txoperena eta Itziar Rojo izanen dira bere ordezkoak.

IrriSarri Land parkearen eskutik, Irisarri auzoko
SanJuanbestakospatukodituzte.Asteartearratsal-
dean botatzekoa zuten txupinazoa, San Juan suak
piztu eta bertso-afaria egiteko. Egun handia ekai-
naren 24an, San Juan Eguna da. San Juan Xarreko
mezaren ondotik, agintarien bazkaria eta bazkalon-
doan dantzak izanen dira. Ekainaren 25ean, Bida-
soaldeko anfitrion topaketa eginen dute, inguruan
ostatu ematen dutenen elkar ezagutza bultzatu na-
hizik. Ortziral arratsaldean bizikleta jautsiera izanen
da eta gauez Dirt Jump jaialdia. Larunbatean herri
kirol erakustaldia, kontzertuak, zikiro-jatea eta Yri-
sarriko Palioa jokatuko da, bortz herrietako herri ba-
koitzetik zaldi eta zaldun banarekin eginen den las-
terketa. Igandean, artzain zakur lehiaketa, Makil-jo-
koa, herri bazkaria eta dantzak izanen dituzte.

SAN JUANAK IRRISARRI LAND-EN ESKUTIK

Irisarri auzoko bestak berreskuratu
dituzte egunotarako
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Haur
Hezkuntzakoak
Zugarramurdin
izan ziren

Maider PETRIRENA
Ekainaren 19an es-

kolaakituduteetahorre-
kin batera kurtso bu-
kaerako irteeraegindu-
te Haur Hezkuntzako
neska-mutiko ttikiek,
Narbarteko eskolako
HaurHezkuntzaetaLe-
hen Hezkuntzako lehe-
nengomailakoekin.Zu-
garramurdikoGraxiana
aterpean egon ziren
ekainaren 8an eta 9an.
Bertanekintzaezberdi-
nak egiteko tartea izan
zuten,eskulanak,akela-
rrea kobazuloetan…
Eguraldiakederki lagun
zien gainera.

Bertzetik, ikasturte-
an landu dituzten mar-
golari (JoanMiró,Agus-
tin Ibarrola eta Magda-
lena Giese) ezberdinen
lanakere ikusgai jarri zi-
tuztenfrontoikogelaba-
tean.Zernolakomuseo
ttikia ikusteko aukera

izan genuen! Zorionak
ikasleeta irakasleei, lan
bikainak.

GIZARTEA � ASTEBURU KULTURALEAN

Ikasturte
emankorra
agurtu dute
eskolan

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Bestaberri Eguna
Ekainaren 7an ospatu zen Bestaberri eguna, eguraldia lagun zela. Ohitura ja-
rraituz mezaren ondoren bandera dantzatu zuen Florentino Gelbentzu zinego-
tziak. Ondoren prozesioa egin zen elizatik atera, Karrika Nagusian barna Txa-
ladabaitan buelta eman eta zubi zaharretik bueltatuz. Oso polit eta dotore ze-
goen jantzita karrika, aldare eta guzti. Bukatutakoan berriro ere banderaren
dantza egin zuen. Aurten jaunartzea egin duten neska-mutikoak izan ziren pro-
tagonista prozesioan, baita abesbatza eta txistulariak ere.

ARGAZKIA: SUNBILLAKO ESKOLA

Ttikienek Zugarramurdi aldean bi egun eman zituzten gustora.

Mus tximista txapelketa antolatu dute Arizti-
gain kanpinean uztailaren 4an, 16:30etik aitzi-
nera. Izen ematea uztailaren 3ra bitarte egiten
ahal da telefonoz edoeguneanberean 16:15etik
aitzinera kanpinean,pertsonabakoitzeko10eu-
ro ordainduta. Sari potoloak izanen dituzte: txa-
peldunek 320 euro eta txapela; bigarrenek 160
euro eta afaria, hirugarrenek 80 euro eta ardoa
eta laugarrenek 40 euro eta ardoa. Bosgarrene-
tik zortzigarren postura 20 euro eta ardoa iza-
nen dute eta 9-16 postukoek ardo botila bana.

UZTAILAREN 4AN

Mus tximista txapelketa jokatuko
dute Ariztigain kanpinean

ARGAZKIA: SUNBILLAKO ESKOLA

Goitik beheiti, Museo Ttikian hiru urtekoen gelakoak, lau
urtekoen gelakoak eta bost urtekoak. Ikasturtean landu
dituzten margolari ezberdinen lanak zintzilikatu zituzten
frontoiko gela batean.
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Nahia Ganboa,
izanen da udal
txikiko alkatea

Marga ERDOZAIN
Ekainaren26tikuztai-

laren 2ra burutuko di-
ren SanPedro besteta-
ko hasiera Xanti Uter-
gak emanen dio. Nahiz
eta berak suziria piztu,
bederatzihilabetehaue-
tan hauteskunde pro-
grama eta lantaldea
osatzen lagundu duten
guztien izeneanbotako
duelaazpimarratudual-
kateak.

Programaridagokio-
nezaipatubehardaau-
rrekoudal taldeakpres-
tatutakoa izandela.Ho-
ri bai, programa aur-
kezteko eta osatzeko,
udalak deituta, ekaina-
ren16anudaletxeanbi-
lera egin zen. Herrita-
rrek eta herriko talde
eragileekekarpenaketa
ideiak gehitu zituzten.
Programaofízialari (iku-
si azken Ttipi-Ttapa)
haur eta gazteendako
ekitaldi gehiago gehitu
dira: ekainaren 26an
arratsaldeko 6etan
entzierro txikia; ekaina-
ren 27an, larunbatean,
arratsaldeko5etanSan-
ta Luzia plazan bingoa;
ekainaren 28an, igan-
dean, 5:30ean Partxis
txapelketa, Casinon;
ekainaren29an,astele-
henean,6etanentzierro
txikia;ekainaren30ean,
asteartean, goizeko
11:30ean Intzakardin
haur-jokoak eta arra-
tsaldeko 7:30ean txis-
torradaSantaLuziapla-
zan.Herribazkariarida-
gokionez, aipatu behar
daparte-hartzeahandi-

tzeko asmotan aurten-
go menu herrikoiagoa
egin nahi dela: 15 euro
helduentzat eta 8 euro
umeentzat. Bazkarira
apuntatu nahi duenak
ekainaren 27 baino le-
hen izena eman behar
du Titi ostatuan.

NAHIA GANBOA EGUN
BATEZ ALKATE TXIKI

Aurrekourtetanegin
den bezala, aurten ere,
bestetako aldizkariko
azalarenmarrazki-lehia-
keta burutu da eta Itxa-
so Oiartzabal eta Olatz
Mububerria izandira ira-
bazle. Horretaz gain,
udal txikiariarenosake-
ta dela eta, ekainaren
28andoneztebarrakho-
nako lan talde politaren
agindupeanegonendi-
rela:alkatea,NahiaGan-
boa; epailea, Ander
Ruiz; banderaduna,Ra-
fael Carneiro eta zine-

gotziak: SaioaAtxalan-
dabaso, Erik Garcia,
Saioa Iriarte, Pello Se-

in, Marina Zabala, Ene-
koMaylin,LauraGhiba-
nu etaAsierGelbentzu.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 26TIK UZTAILAREN 2RA

Xanti Uterga alkateak botako
du bestetako lehen suziria

DONEZTEBE

Turismo Bulegoa
Ekainaren 16tik Do-
neztebekoturismobu-
legoa irekiadago.Uda-
ko jarduera hau iraila-
ren hasiera arte luza-
tuko da. Bulegoak ho-
nakoordutegia izanen
du: goizez 11etatik
13:30era eta arratsal-
deko 5etatik 7:30era.
Astelehenetan itxia
egonen da. Bulegoko
arduraduna Elena
Ezkurra da.

Liburuzain berria
Doneztebeko liburute-
giak arduradun berria
izanen du ondorengo
lau urte hauetan. Ora-
in arteko liburuzainak,
udaleko zinegotzi kar-
gua hartuta, baterae-
zina duelako jarduera
hori udaleko jarduna-
rekin. Ondorioz, Uda-
lak pertsona bat kon-
tratatuko du behi-be-
hineko lanpostua be-
tetzeko eta liburutegia
itxia ez egoteko. Epe
laburrean lau urteko
ordezkapena egiteko
lehiaketa prozesu bat
antolatukodu.Emanen
dugu horren berri.

� FLASH

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Alkate izendapenean ezustekorik ez, baina bozketan bai
Ekainaren 13an Udal berriaren osaketak honako argazki hau utzi zuen: Xanti
Uterga (EH Bildu) alkatea aukeratu zuten 8 botorekin (6 bere taldekoak eta ber-
tze bi PSNko taldeko bi kidek emanak: Rakel Elortza eta Alicia Agesta); PSNko
hautagaia, Alfredo Zugarramurdik bere botoa eskuratu zuen. 30 bat lagun bil-
du ziren eta alkateak, aurrekoUdalbatzako kiderik ez zegoenez,mahaiko lehen-
dakariarengandik agintemakila eskuratu behar izan zuen. Aukeraketaren emai-
tzaren ondorioz, Alfredo Zugarramurdik ekainaren 15ean bere dimisioa aurkez-
tu zuen, taldekideen babesa jaso ez zuelako. Udalak hurrengo udal-bilkuran
dimisioa honi, behi-betikoa bada, oniritzia eman beharko dio. Hori gauzatuko
balitz, PSNko zerrendatik bertze kide batek hartuko luke kargua.

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Ibai Meoki omendu zuten Errekaren Egunean
Eguraldiak ez zuen lagundu, baina halere giro ederrean joan zen ekainaren 13an
ErrekarenEguna. IzarrenetaErrekakoseniorrenartekoeskubaloipartidan,hain-
bat jokalari handi izan ziren eta beteranoen artekoak (argazkian) ikusmina piztu
zuen. 200 lagun bildu zituen herri afariaren ondotik, 1976tik honat Errekaren
historia erakusten zuen bideo hunkigarria pantailaratu zuten eta Ibai Meokiri
omenalditxoa ere eskaini zioten, Donezteben eta Errekan dituen sustraiak do-
an lekura doala eramateagatik. Ospakizunak bezperan hasi ziren. Roberto Or-
daxekAnnapurnako trekkinari buruzkodiapositibaemanaldiaeskaini zuen.Mus
txapelketan 33 bikote aritu ziren eta horien artean Urko Loiarte eta Unai Aro-
zena nagusitu ziren, Fermintxo Jorajuria eta Ibon Rekarteri finalean irabazita.
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Ixiar Bazterrika
eta Izaro
Ariztegirekin

Arkaitz MINDEGIA
Herriko gaztetxoek

eskolako oporrak hartu
dituzte dagoeneko eta
udazgoxatzen hasi be-
rriak dira. Beste urtee-
tan bezala, Ixiar Bazte-
rrikak eta Izaro Arizte-
gik ludoteka zerbitzua
eskainiko dute uztaila
eta abuztuan, goizeko
10etatik 13tara Ituren-
gomedikuarenkontsul-
ta zaharrean. Aurreko
urteetako esperientza-
rekin gisa guzietako
gauzakantolatuetaegi-
nen dituzte, ateraldiak ,
eskulanak, dantza…
ederkipasakoduteadin
ezberdinetako herriko
gaztetxoek.Apuntatze-
komonitoreengana joa-
ten ahal dira ekainaren
bukaera arte, beraiek
beraien taldeak eta an-
tolatzeko.

Bestetako kartela
Ekainaren 17an bu-

katu zen bestak iraga-
rriko dituen kartela aur-
kezteko lehiaketa.Bost
kartel aurkeztu dira eta
IturengoOstatuanegon
dira, jendeakbozkatze-
ko aukera izan baitu.
Hurrengoaleanagertu-
ko dugu irabazlea.

Berregi bikain
IbaiBerregi fuerteda-

bil mendi lasterketa eta
lasterketetan.Behobia-
Donostia egin ondotik
gogotsu hasi zen: Be-
rakomaratoierdia,Goi-
zutrail, eta azken aldi-
an Urumeako 5 Miliak
eta Oiartzungo Intxixu
trailen (15,5km) parte
hartu du. Bietan ederki
aritu da, lehenengoan
38. postuan geratuz
(29:49ko denbora egi-
nez) eta Oiartzungoan
berriz 54.postuan (or-
dubete eta 32minutu).
Animo eta segi horrela!

GIZARTEA � 3 ETA 8 URTE ARTEKO HAURRENTZAT

Ludoteka
zerbitzua
izanen da uda
honetan ere

ITUREN

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Mendaur Trikitixa eskolaren ikasturte bukaera
Mendaur trikitixa eta pandero eskolak ere akitu du ikasturtea. Ekainaren 10ean
egin zuten ikasturte bukaerako jaialdia.

ARGAZKIA: ARKAITZ MINDEGIA

Udal berria lanean hasia da
Ekainaren 13tik lanean ari da udal berria. Herrian zerrenda bakarra aurkeztu
zen, beraz indarrean segitzen duen taldea, EH Bildu da. Oraingo legealdian,
aitzineko alkate bera izanen da, Marijoxe Bereau. Berekin batera aurreko lege-
aldian bezala, Karmelo Aioroa, Mikel Gereka eta JagobaManterola edukiko di-
tu eta hiru aurpegi berri ere izanen dira zinegotzien artean: Jabier Bereau, Izas-
kun Altxu eta Joxe Mari Altzuri. Legeak hala agintzen duelako zin egin zuten.
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Nazioarteko
Ingurugiro
Egunarekin bat
eginez

TTIPI-TTAPA
Eguraldi eguzkitsu

bikaina lagun, jendeau-
nitzbilduzenekainaren
7anBertizkoNaturPar-
keko Ate Irekien Egu-
nean,Nazioarteko Ingu-
rugiro Egunarekin bat
eginda.Eskualdekoes-
kulangileenetanekaza-
ritza elikagaien azoka
ikuskatu ahal izan zu-
ten egun osoan eta in-
guruko aisialdi enpre-
sekeskaintzendituzten

hamaika aukerak ere
ezagutzera eman ziren.

Zonaldekoerakunde
eta talde desberdinak
Bertizko egun hontan
parte hartu zutenberen
aktibitateak erakutsiz
eta honela, haurrentza-
ko birziklapen saioak,
txorikantentailerra,kan-
poan egindako pintura
saioak, argazkilaritza
erakusketa, herri kirol
erakustaldiaLarretxea-
tarren Baztan-Bidasoa
herri kirol taldearen es-
kutik; Lorategi Histori-
ko–Artistikoan,Bertizko
Jauregian eta basoan
zehar bisita gidatuak
ikusi eta egiteko auke-
ra eskaini zuten.

BERTIZARANA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 7AN

Jende aunitz
bildu zen
Bertizko Ate
Irekien Egunean

GERTAERAK

Iñaki Indart legasarraren heriotzaren ikerketaren
baitan bere aita atxilotu zuten ekainaren 16an
TTIPI-TTAPA

2008ko martxoan desagertu eta
2014ko abenduanGazteluko Lega-
rreko zuloan hilik agertu zen Iñaki
Indart Ariztegi legasarraren herio-
tzaren ikerketaren baitan bortz la-
gun atzeman zituen Foruzaingoak
ekainaren 16an. Horietatik lau abu-
do aske utzi zituzten, baina hau
idazterako orduan, hildakoaren ai-

ta,JoseAntonio Indart,oraindikatxi-
loturik dago.

Foruzainek familiaren etxeamia-
tu zuten ekainaren 17an Legasan
eta Legarreko zuloa ere begiztatzen
aritu ziren. Kasua sumario sekretu-
pean badago ere, badirudi ikerketa
familiaren inguruhurbileanegitenari
direla, nahiz eta ez dituzten bertze
hipotesiak baztertzen.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Inguruko eskulangileen eta nekazaritza elikagaien azokan jendea ibili zen, baita lorate-
gian, jauregian eta basoan barna egindako bixita gidatuetan ere.



28 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 641 zk.

2015.06.25

Bederatzi
gazten artean
Azkuntzolota
baserrikoak
irabazi zuen

Fermin ETXEKOLONEA
Bestaberri egunean

gazta lehiaketa eta he-
rriko txoko politenaren
lehiaketak egin dituzte
aurten ere Zubietan.
Igande arratsaldeko
meza ondotik udalak
berendutxoaeskainizu-
en, eta arratsean sari
banaketa egin zuten,
gazta dastatu bidena-
barkoan. Herrikomusi-
kariek, trikitilariek eta
panderojoleek giroa ja-
rri zuten plaza inguru-
an.

Gazta lehiaketarida-
gokionez,bederatziaur-
keztu zituzten eta epai-
mahaiaren arabera,
Azkuntzolota baserritik
aurkeztutakoa izan zen
onena eta bigarren sa-
ria Iriatekobordakoa-
rentzat izan zen.

Txokorik politenei
dagokienez, aurtengo-
an lehen aldiz kontuan
hartudirenbaserrienar-
tean,Elutxa izanzensa-
riduna eta herrian, le-
hen sa r ia Amo la tx

etxearendakoetabiga-
rrena Arotza etxearen-
dako.

Lehiaketabatekona-
hiz besteko irabazleek
bi lagunendakootordua
izanen zuten Herriko
Ostatuan.Orainarte al-
kate izandako Patxiku
Mitxelenak eman zitu-
en sariak.

Prozesioan ere jen-
dea bildu zen. Lehiake-
tako gaztekin eta be-
rendua egin zen eta a-
rratsalde pasa polita
izan zen.

ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 7AN

Txoko politenak
eta gazta onenak
aukeratu dituzte
Bestaberrin

ARGAZKIA: ANDREW SMITH

Malerrekako Egunean herritarren partehartze handia
Ekainaren 13an ez zuen eguraldiak lagundu, baina halere giro onean joan zen
Uritzako fiesta. 45 lagun bildu ziren bazkaltzera aterpean. Hamargarren urtea
ospatzen zutela eta, aurten Alazne Untxalo eta Egoitz Gorosterrazu bertsola-
riak aritu ziren eta xaltxa polita jarri zuten, herriko Joxemari Mitxelena eta Olaia
Loiarte trikitilari eta panderojolearekin.

Alkate berria
Ernesto Dominguez
izendatu zuten alkate
ekainaren13kobatza-
rrean.PatxikuMitxele-
naren eskutik jaso zu-
en aginte-makila.

Gaztegunea
Txitxillo gazteguneak
ateak itxi zituen maia-
tzean, haurrak kanpo
giroan ibiltzeko. Iraile-
raarte itxiaegonenda.

Lehen jaunartzea
Lehen jaunartzea egin
duten neska-mutiko-
enarteanSaraSantes-
teban atzendu genu-
en. Barkamenak.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIAK

Amolatx izendatu dute aurten herriko txokorik politena. Beheitian, Azkuntzolotako Mari Mar
eta Saioa, Iriarteko Miguelen iloba, gazta lehiaketako lehen eta bigarren saria jasotzen.
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URROZ

Astearte eta
ortzegun
goizetan izaten
da idazkaria

Joseba URROTZ
Urte erdia pasatxo

eginondotik, azkeneko
ostalariek utzi dute eta
berriz libre dago herri-
ko ostatua. Berehalaxe
publkatukodadeialdia,
eginaezbadahonezke-
ro, eta informazioa na-
hiduenakudalera jode-
zake. Astearte eta or-
tzegun goizetan izaten
da idazkaria 8etatik
11etara.

Erloju berria
ezkildorrean

Aste Santu ezke-
roztik ixilik egon ondo-
tik, berriz ere jotzen di-
tu orduak elizako ezki-
lak. Udalak bere gain
hartu du dexente kos-
ta den konponketa la-
na. Ez da, ordea, urte-
tanmartxan izandener-
loju bera orain orduak
ematendituena,progra-
magarria denmekanis-
mo elektronikoa baizik.
Horrek ahalbidetzen
duenez, gaueko 11k jo
eta gero, ixildu egiten
da, eta goizeko 8etan
jotzendu lehenbizikoal-
diz. Inorkhalaeskatuez
badu ere, horrela pro-
gramatuda,aitzinekoe-
tan ixilaraztekoarrazoia
hori izan delakoan. Be-
tirako atsedena hartu-
ko dute hainbat tiki-ta-
ka egin dittuzten zirrika
etapenduluak.Ezinho-
be errana, goian bego.

GIZARTEA � URTE ERDIAREN ONDOTIK AZKEN OSTALARIAK UTZI DU

Herriko Ostatua errentan
hartzeko aukera zabaldu
du berriz ere Udalak



677 euroko
superabitarekin
bukatu zuen
2014 urtea
erretiratuen
elkarteak

TTIPI-TTAPA
Arkupeak elkarteak

bigarrenseihilekoarida-
gokion boletina banatu
du bazkideen artean.
Urte bukaera bitarte
egin gogo dituen ikas-
taro eta bidaiak bertan
ageri dira eta azpima-
rratzekoa da irailean
Kroaziaraeginnahidue-
na. Beste berri batzuk
erebadira,halanolaTa-
razona, Tuterara eta
GernikakoAzokaraegi-
nen dituzten bixitak.

Halere,datarikseina-
latuena urriaren 22an
eginen den Bazkideen
Eguna izanenda. Arku-
peakelkarteko37bazki-
dek 85 urte bete edo
beteko dituzte aurten,
11 sena r-emaz tek
Urrezko Ezteiak eta bi
senar-emaztek 60 urte
beteko dituzte ezkon-
du zirenetik. Ikastaro
ezberdinetan izen-ema-
teko datak ere kontuan
hartzea eskatzen zaie
bazkideei.

Aparteko aipamena
merezidute joandenur-
teko diru-sarrera eta
gastuek. Krisia eta di-
rulaguntzenmurrizketa
hor daude, baina hale-
re, 677,14 euroko su-
perabitarekinbukatuzu-

en urtea Arkupeak el-
karteak.

Boletinean Pedro
MariBañarespresiden-
tearen despedida ere
ageri da, lau urtez de-
dikazioosoarekinelkar-
tearen buru izan ondo-
tik. Zuzendaritza ba-
tzordearen eta delega-
tuen batzarrarekin ba-
teraegindituenhirube-
rrikuntza dira aipatze-
koak: informatizazioa,
ordainketa eta kobra-
keta guztien domiziali-
zazioa eta ikastaro eta
hitzaldi kopuru handi
batenantolaketa.Azken
hauek oso harrera ona
izanduteetahorrenera-
kusgarri, 2015ean 588
bazkidek eman dutela
izena kurtso eta sola-
saldi horietan. Bihotze-
koak eragindako ikaria
gainditu behar izan du
eta orainmedikuen de-
iaren esperoan dago,
normaltasunerabuelta-
tuko duen ebakuntza
egin diezaioten. Arku-
peak elkartearen alde
egindako lan guztia es-
kertuetasuerte izande-
zala opa diote elkarte-
ko kideek.

Zuzendaritzabatzor-
de berria hurrengo de-
legatuen batzarraren
ondotik hasikoda lane-
an ongibidean eta ho-
rrenberri emanendugu
hurrengo alean.

Santiago Bidea eta
mendi irteerak

Aurreko alean aipa-
tubezala,Patxadaz tal-

deak Donejakue Bidea
osatu zuen, Fonceba-
dón eta Santiago arte-
koazkenbederatzi eta-
pak eg in ondo t i k .
Baztango Bidea egitea
falta zaie eta horretan
ere hasiak dira, ekaina-
ren 16an Dantxarinea
eta Elizondo arteko za-
tiaeginbaitzuten.Uzta-
ilaren 2an Elizondotik
Lantzera joanendiraeta
uztailaren 21ean Lantz
eta Arre artekoa eginen
dute.

Hilerokomendi irtee-
rekin ere segitzen dute.
Azkenekoan,ekainaren
3anMendaurrera igozi-
ren. Eguraldiarengatik
atzeratueginbehar izan
zuten, baina egun ho-
rretan ere behelainoa
izan zuten lagun. Be-
harrik Santamariako
bazkari dotoreak aho-
gustu bikaina utzi zien!

Monasterio de
Piedrara bixita

Ekainaren4an,Arku-
peak elkarteko 126
bazkide joan ziren Mo-
nasteriodePiedrara,ur-
jauzi, leze, zuhaitz eta
itzalpeko pasealekuz
betetako inguru zora-
garria bixitatzera. Baz-
kalondoan, gaur egun
hotel bihurtu den mo-
nastegi zaharreko ge-
lak bixitatu zituzten.

GIZARTEA

ARKUPEAK � LAU URTEREN ONDOTIK

Pedro Bañaresek
utzi du Arkupeak
elkarteko
presidente lana

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko kideak Monasterio de Piedra inguruan.
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ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Ekainaren 3an Mendaurrera igo ziren Arkupeak elkarteko mendizaleak.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Dantxarinea eta Elizondo arteko zatian, euripean.
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GIZARTEA � UDALAREN OSAKETA

Julian Gogortzak
segituko du
alkate lanean
Jaione Zabala
izango da
alkateordea

Fernando ETXEBERRIA
Ezzenezusterik izan

udalberriarenaurkezpe-
nean eta espero beza-
la, azken legealdian ere
alkate izan zen Julian
Gogorzadaorainereal-
kate, ekainaren 13ko
kargu-hartze ekitaldia-
ren ondotik. Jaione Za-
bala izango da alkate
ordea.

Ezkurrako bizitza
soziala

Adituek diotenez,
herri txiki batek bizitza
izateko eliza, frontoia
etaostatu-jatetxea izan
behar du eta gainera,
turistak eta inguruko
jendeahurbiltzeko,hos-
talak, landa etxeak edo
aterpeakere izanbehar
ditu. Bisitatzea merezi
duten lekuak inguruan

izanez gero, askoz ho-
be. Ezkurraren kasuan,
azken urteetan bizila-
gun kopurua asko mu-
rriztu bada ere (50 gu-
txiago azken hamarka-
dan) bizitza sozial han-
dia duela esan daiteke.
Kasikasteburueroetor-
tzen dira kanpotarrak
gaua pasatzera edo bi-
dexkatan barna ibiltze-
ra edo Erakurri, Ezkain,
Iruñarri edo Basakai-
tzera igotzera edo Luis
eta Reyesen sukalda-
ritzaz gozatzera. Aur-
ten, Madril, Katalunia,
Valentzia, Kanar iar
Uharteak, Errusia, Ale-
mania, Frantzia, Belgi-
ka, Herbehereak, Isra-
el eta Ameriketako (Ar-
gentina,EstatuBatuak,
Kanada…) nahiz Asia-
ko (Txina, Japonia, Ko-
rea…)bisitariak izandi-
tugu. Ostatuan ekaine-
rako ez ezik, uztail eta
abuzturako leku gehie-
nak hartuak dituzte.

Beharbada,krisieko-

nomikoa murrizten ari
delakoedo jendeakhe-
rrietakoprezioapalago-

aknahidituelakoetagu-
re txokoek eskaintzen
duten lasaitasunaz eta

ingurumenaz ere goza-
tu nahi dutelako gerta-
tzen da hori.

EZKURRA
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ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Bataioa eta lehen jaunartzea
Ekainaren 7an ospatu zuten Eratsunen lehen jaunartzea Haritz eta Izarne Ma-
riezkurrena Lasaga anai-arrebek eta gero Barranka ostatuan egin zuten ospa-
kizuna. Ekainaren 14an Mariezkurrena-Pikabea familiaren txanda izan zen, bi-
garren semea bataiatu baitzuten Ezkurrako elizan eta gero, hauek ere bazka-
ria Barrankan. Aurretik, familia honek Martinen heriotza sufritu behar izan zu-
en maiatzaren 8an, baina Jose Martin Retegi eta Marina Apeztegiaren alaba
den Mariaren lehen jaunartzea ere ospatu zuten maiatzaren 10ean.

Urdazubi,
Zugarramurdi,
Doneztebe,
Ezkurra, Zubieta,
Bera eta Baztango
udalerrietan
inbertituko du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak,

NILSA enpresa publikoak ku-

deatutako Nafarroako Ibaiak
Saneatzeko Plan Gidariaren
bidez,ur-beltzenetaeuri-uren
tratamendua hobetzeko 51,2
milioi euro inbertitukoditu150
proiektubainogehiagotan,da-
tozen sei urteetan. Arazketa
edo depurazio bidez, ur bel-
tzenkutsatzaileakkontzentra-
zio onargarri bateraino kendu
edodegradatzearenondorioz,
kutsadura desagerrarazi eta
urak berrerabiltzea lortu nahi
da.

Eskualdekohainbatazpie-
gitura egin edo berrituko di-
ra, tartean Xaretako Urdazu-
bi eta Zugarramurdi;Malerre-
kako Doneztebe, Ezkurra eta
Zubieta; Bortzirietako Bera;
eta Baztango udalerrietan.

Inbertsioak lau jarduera-
lerrotan eginen dira: 500

biztanlebainogutiagokouda-
lerrietan arazketa biologikoa;
20-25 urteko instalazioak be-
rritu eta eguneratzea; euri-ur
eta ur beltzak kontrolatu eta
kudeatzea; eta 250 biztanle
bainogutiagokoguneetanbe-
harrezkoakdiren jarduerakegi-
tea.

NAFARROAKO GOBERNUAK 51,2 MILIOI EURO INBERTITUKO DITU NAFARROA OSOAN

Eskualdeko hainbat udalerritako ur beltzen eta euri-uren tratamendua ere hobetuko du



TTIPI-TTAPA
Iralekuen hitzarme-

narekin ados dauden
herritarrek hau sinatze-
ko aukera izanen dute
Udaletxean. 2015eko
urtarrilaren 8ko Nafa-
rroako Aldizkari Ofizia-
lean argitaratu zen joan
den urteko azaroaren
26an Nafarroako Go-
bernuakhartutakoakor-
dioa, Goizuetako herri-
lurretako ondasunak
berreskuratzearen gai-
neko transakzio hitzar-
menarenarauorokorrak
onestendituena.Orain,
interesatuek sinadura-
ren bidez adierazi be-
har diote udalari aipa-
tutakohitzarmenarenoi-
narriekin bat daudela
etadagokienhitzarmen
konkretua burutu nahi
dutela.

Jakoba Errekondo
Jakoba Errekondo

ezaguna hurbildu zen

ekainaren 13an Zerain-
go proiektuaren berri
ematera. 60 bat herri-
tar bildu zen eta beren
kezkak eta dudak gal-
detzekoaukera izanzu-
ten, hala nola, zer egin
Goizuetakobiztanleria-

rieustekoedonolaman-
tendu bizi kalitatea.

Zerainen egindako-
an oinarrituta, zenbait
aholku eman zituen
Errekondok, eta sola-
sadi interesgarria sortu
zen. Argi utzi zuen, al-

daketagoizuetarrenes-
ku dagoela. Jendea
gusturasomatuzen,eta
zeraingo proiektuak
izandakoarrakasta iku-
sita, goizuetan zerbait
egiteko ilusioarekin so-
matu zen jendea.

Mariatxiak plazan
Uztailaren 3an, Ele-

gancia Mejicana talde-
akemanaldiaeskainiko
du plazan 20:30ean.
ETB eta Udalak antola-
tutako saioa izango da
eta doan eskainiko da.
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GOIZUETA

GIZARTEA � UDALAK BANDO BIDEZ JAKINARAZI DUENEZ

Iralekuen hitzarmena sinatzeko
aukera dute herritarrek

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Gure Esku Dago oihalak plazara
Gure Esku Dago ekimenerako jositako oihalak plazara atera zituzten ekaina-
ren 5ean, festa giroan, Euskal Herriko beste hainbat herri eta auzotan bezala.

ARGTAZKIA: FELIX LOIARTE

170 txirrindulari Iskibiko BTT zeharkaldian
Inoiz baino txirrindulari gehiagok (170) parte hartu zuen ekaina-
ren 7an Iskibiko seigarrenBTT zeharkaldian. Ibilaldi luzeanbi her-
naniar izan ziren azkarrenak, Jose Mari Patxeko eta Axier Ota-
ño. Zeharkaldi laburrean Jexux Almandoz lesakarra izan zen
bizkorrena. Inoiz baino neska gehiago atera ziren, hamar, horie-
tatik bi Alemaniatik etorriak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Sukaldaritza makrobiotiko ikastaroa
Umore ona elkarteak antolaturik, sukaldaritza makrobiotikoko
ikastaroa burutu zen ekainaren 10ean eta 17an. Taldea segituan
bete zen, eta gustura egon ziren Gorka Gereño sukaldariaren
azalpenak eta sekretuak entzuten.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Iker Salaberria
txapeldun
Ekainaren 10ean joka-
tu zen Labriten Nafa-
rroako kirol jokoetako
kadete mailako finala.
Iker Salaberria goizue-
tarraeta IrulekoJonMa-
riezkurrena suertatu zi-
ren txapeldun, Obere-
nakoMataetaCordon-
bikoteari 22-9 irabazi-
ta.
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LEITZA

Iberori buruzko
erakusketa
ikusgai dago
garbilekuan

JM BARRIOLA
Ekainaren13anegu-

erdiko 12etan egin zen
Udal berria osatzeko
batzar berezia. Hamai-
ka hautetsiek banaka
kargua hartu ondoren
alkatea aukeratu zuten
eta aurreikusia zegoen
moduanEHBildukoMi-
kel Zabaleta izendatu
zuten. Herritar asko jo-
an zen batzar aretora
babesa eskaini eta zo-
riontzera.

Iberoren erakusketa
Iberori buruzko era-

kusketa ikusgai jarridu-
teAienekogarbilekuan.

Goizuetan egon da au-
rretik eta orain ekaina
bukatu arte Leitzan. Bi-
sitariek inguru hartako
historia, dorrea eta ola-
zaharrarenkontuakeza-
gutzeko aukera izanen
dute. Gainera, antzina-
ko burdinaren indus-
triaren ingurukoelemen-
tuak ere egonen dira
ikusgai: mineralak, ika-
tzak, burdina, hainbat
lanabes, ola-langileen
lanerakotresnaketabe-
raiek egiten zituztenak.
Aipagarriak dira XVIII.
mendekootsoakharra-
patzeko zepo erraldoia
eta iltzeak. Erakusketa
honen helburua herri-
tarrak Iberon burutzen
ari diren lanetaz ohar-
taraztea eta gaiaren in-
guruko informazioa za-
baltzea da.

ARGAZKIA: JM. BARRIOLA

400 sagardozale inguru
VII. Sagardo egunean
Ekainaren 13an ospatu zen eta euri zaparrada han-
diak bota zituen arren, jendetza hurbildu zen plaza-
ra sagardoa dastatu eta pintxoak jateko asmoz.

ARGAZKIA: LEITZAKO IRAKURLE TALDEA

Irakurle taldeak udako atsedena hartuko du
Leitzako Irakurle Taldeak kurtso honetako azken saioa ekainaren 3an egin zu-
en. Miren Agur Meabe idazlearen Kristalezko begi bat liburua izan zuten azter-
gai eta idazlea bera ere bertan izan zen. Saio honekin eman diote bukaera aur-
tengo ikasturteari eta urrian emanen diote hasiera. Taldekideek balantzea ezin
hobea egin dute. Denera 7 liburu irakurri dituzte, guztiak euskaraz. Norbaitek
datorren kurtsoan Irakurle taldean parte hartzeko interesa balu, liburutegian
galdetu dezake. Helburua liburuak irakurri eta irakurritakoaren inguruan talde-
an hitz egitea da, konpartitzea. Liburuen idazleekin biltzeko aukera ere izaten
da gainera.

GIZARTEA � UDALAREN OSAKETA

Mikel Zabaletak
hartu du alkate
kargua

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI
Ekainaren 13ko udal batzar berezian osatu zuten datozen lau urteetarako udala.

Ba al zenekien
Ekainaren 28an 19:00ean Atekabeltzen Eus-
kal Herriko emakumeen mundu martxa aur-
keztukodutela. Irailaren28tikurriaren8rabu-
rutuko da martxa eta Leitzatik pasako da.

?

ARGAZKIAK: JAIONE OLAZABAL

Areso, Leitza eta Goizuetako eskolen batuketa gauzatu zen
eskolen arteko topaketetan
Ni+Zu=GU leloa bete eta batuketa borobila osatu zuten ekainaren 6an Areso, Lei-
tza eta Goizuetako eskolek. Hiru herrietako eskolen arteko topaketen 16. edizioa
zenaurtengoaetaaresoarrak izanzutenpestaantolatzekoardura.Goizeko11etan
hasi eta egun osoan zehar luzatu zen pesta. Eguraldiak ere lagundu zuen eta ha-
la, bildu ziren 200 lagun inguruk plazan bazkaltzeko aukera izan zuten. Jokoak,
fanfarre eta txistulariekin kalejira, soka-tira... giro paregabean ibili ziren.
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ARESO

LEITZA KIROLAK Leitza
%5, 30€tik gora

Ba al
zenekien

Hemendik aurrera
Leitzako 12 komer-
tzio hauetan Ttipi
txartela erabiltzeko
aukera izangoduzu-
la. Beraz badakizue,
herrian erosterako-
an eraman ezazue
zuekin txartela!

GAZTELU Leitza
%15 osagarrietan

MAIMUR Leitza
%10 oparietan

OGI BERRI Leitza
%5 gozotegian, 25€tik gora

KULUNKA Leitza
%5, 30€tik gora

HERNANDORENA Leitza
%5, 30€tik gora

ARIZTELA Leitza
%5, 30€tik gora

GARBI Leitza
%10, 30€tik gora

EDR GUNEA Leitza
%5, 30€tik gora

ZORTZIKO Leitza
%5 gozotegian, 30€tik gora

KAPRITXO Leitza
%10, 30€tik gora

?
ETXE TRESNAK Leitza
%10 koltxoietan etab.

Josten egunean,
Lagun Artekoen
pestan eta San
Juan gauean

Juana Mari SAIZAR
Atseden hartzeko ia

tarterikgabe,ospakizu-
netik ospakizunera ga-
biltzaazkenaldian.Ekai-
naren13an,Jostenegu-
nak eta Lagun Arteko-
ek antolatutako pestak
bat egin zuten eta goi-
zean goizetik giro ede-
rra izan zen herrian. Oi-
halakapaintzen, josten,
pintxoak prestatzen...
herritar asko aritu ziren
eta denera lau ohial za-
ti osatuziren.LagunAr-
teak ere egindako fes-

ta egunaren balorazio
positiboa egin du. Ba-
sakaitz dantza taldeak
saio ederra egin zuen
eta eguraldiak ere goi-
zean lagundu zuenez,
ekitaldiak plazan egite-
ko aukera izan zuten.
130 lagun elkartu ziren
bazkaltzera eta bertso-
larien saioaren ondotik
Gabenara taldearekin
dantza franko egin zu-
en jendeak. Ekainaren
21ean, Gure Esku Da-
go egunean ere Iruñe-
an izanzirenaresoarrak,
aurretik apaindu eta jo-
sitako oihalekin haute-
tsontzia osatzen. Goi-
zean oihal katea egin
zen alde zaharrean eta
egunosoan jaigiroa izan
zen nagusi. Arratsalde-

an zezen plazan nekez
ahaztuko duten ekital-
diaz gozatu zuten eta
eguna bukatzeko kon-
tzertuak ere izan ziren.

SAN JUAN GAUA
Bukatudutehaurrek

aurtengo ikasturtea eta
udakooporrakhasi.Pa-

sa den ostiralean izan
zuten azken klase egu-
na eta horren ondoren
zakuak eta kartoiak bil-
tzeari ekin zioten San
Juan sua osatzeko. Ur-
tero bezala arratsalde-
an jolasak eta merien-
da izan ziren haurren-
tzat, Guraso Elkarteak

antolatuta eta gauean,
herri afari autogestio-
natua egin zen trinke-
tean, edariak berriz,
udalak jarri zituen. Afa-
londoanmajinabat sal-
to egin zituzten herrita-
rrek suaren gainetik,
izpiritu txarrakuxatueta
zortea erakartzeko.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 13. 21 ETA 23AN

Giro bikaina izan
da ekainean
egin diren
ospakizunetan

ARGAZKIAK: UXUE GOIKOETXEA ETA PELLO BELAUNTZARAN

Herritarrekn gogoz parte hartu dute ekitaldietan eta josten trebeak direla erakutsi ere bai.
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EH Bilduko
alkategaiak
Ezkerraren
babesa izan
zuen, UPNk
Sanzberroren
alde bozkatu
zuen eta Geroa
Bai eta Baztan
Auzolanean-ek
zurian

TTIPI-TTTAPA
Ez zen ezustekorik

izan, maiatzaren 24ko
hauteskundeekargi xa-
mar utziak baitzituzten
kontuak.Gehiengooso-
rik gabeko udal baka-
rrazegoeneskualdean,

Baztangoa. Hemen ere
ezzenezusterik izaneta
botu gehien jaso zuen
EH Bilduko Joseba
Otondo izanendaalka-
te, taldeko lau zinego-
tzien eta Ezkerrako bi-
enbabesarekin.UPNko
lauzinegotziekBegoña
Sanzberroren alde egin
zuten eta Geroa Baiko
bi zinegotziek eta Baz-
tan Auzolanean talde-
ko bakarrak zur ian
bozkatu zuten.

Beraz, gehiengo
osorik gabe osatu du
gobernu taldea orain-
goan EHBilduk.

Ezker
abertzalearen
batzarra

Ber t ze a lde t i k ,
Baztango Ezker Aber-

tzaleak batzarra deitu
duekainaren25ean,or-
tzegunean 19:30ean

Arizkunenean. Barne
antolakuntzaz,presoen
aldeko mugimenduaz,

udako ekintzetaz eta
bertze erronkei buruz
aritzeko bilduko dira.

BAZTAN

GIZARTEA � EKAINAREN 13AN KARGU-HARTZEA

Joseba Otondo
izanen da alkate
datozen lau
urteetan

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Musikari handiak omendu dituzte Txistularien Alardean
Ekainaren 7an Txistularien Alardea ospatu zuten. Mugarik Gabe Ttunttunero-
ak taldeak antolatu zuen ekitaldia, Nafarroa Oinezen ospakizunen ekitaldien
baitan eta Jexux Baylon eta Jaime Biguriaren koordinaziopean. Txistulariek,
talde ttipietan,Baztangoherriak txistu doinuekin girotu zituztengoizean. Eguer-
dian, denak Elizondon elkartuta, Mariano Izeta, Jabier Larralde, Maurizio Eli-
zalde eta Felix Iriarte omendu zituzten. Akitzeko, kalejira baten ondotik, Kasi-
no elkartean bazkaria izan zuten. Herriz herri jo zituzten dianez gain, aipatze-
koa da karrikaz karrika ibiltzeko, Agustin Eraso Thetschel musika irakasle eta
txistulariak konposatutako Maurizio eta Felix pieza jo zutela txistulariek.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Azken lau urteotan alkate izan den Garbiñe Elizegiren eskutik jaso zuen aginte-makila
Joseba Otondo alkate berriak.

ESKAERAK EKAINAREN 30A ARTE

Giltxaurdi Udak Kirol Instalazioko lan
poltsa osatzeko deialdia egin dute
TTIPI-TTAPA

Giltxaurdi SL enpresa publikokomonitore lane-
tarako langileen lan poltsa sortzeko helburuarekin
deialdia egin dute. Eskaerak Baztango Udaleko
erregistro orokorrean entregatu behar dira ekaina-
ren 30eko 20:00ak baino lehen.

Izena ematen dutenen ikasketei dagokienez,
monitore lanekin zerikusia duten goi mailako zi-
kloak, jarduera espefizikoetako titulazioakedoba-
liokideak izan beharko dituzte. Hizkuntza eskaki-
zunari dagokionez, ahozko euskara C1 edo balio-
kidea eta idatzizkoa B2 izan beharko dute. Titulu
ofizialarekin justifikatu beharko da edomaila neur-
tzen duen azterketaren bidez. Norbere autoa eta
gida baimena ere izan beharko dute. Lanaldia be-
harren araberakoa izanen da.

Informazio gehiagoBaztango udalarenwebgu-
nean (www.baztan.eus).
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Igande
arratsean
berriz,
mexikanak eta
herriko haurren
dantza jazz
erakustaldia

TTIPI-TTAPA
IruñekoedoLesaka-

koen inbidirikgabe,aur-
ten ere egitarau zaba-
larekin datoz Azpilkue-
takoSanferminbestak.

LARUNBATA, UZTAILAK 4
•18:30ean Txupinazoa
bestei hasiera emate-
ko.

• 19:00etan Frontenis
txapelketakofinalhan-
dia.

• 20:00etan dantzaldia
Hauspolariak taldea-
rekin.

• 21:30ean Baztan Zo-
pak Herri-Arte elkar-
tean.

00:30etik aurrera dan-
tzaldia Hauspolariek
alaiturik.

IGANDEA, UZTAILAK 5
HAURREN EGUNA
•16:00etanpuzgarriak.
•16:30eanMus txapel-
keta.

• 17:00etan txokolata-
da frontoian.

• 20:00etanMexikanak
Puro Relajo taldearen
eskutik

• 21:45ean Azpilkueta-
ko haurren Dantza-
Jazz erakustaldia.

ASTELEHENA, UZTAILAK 6
ZIKIRO JATE EGUNA
• 8:30ean gosaria.
• 14:30ean zikiro jatea
Frantzisko akordeoi-
lariak alaiturik.

•21:30eanzikiroafaria.
• Ondotik dantzaldia
Frantziskorekingoizal-
dera arte.

.
ASTEARTEA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNA
• 11:00etan Meza na-
gusia zaindariaren
ohoretan.

•12:00etanLuntxaHe-
rri Arte elkartean.

• 14:00etan gazteen
bazkaria.

•16:00etanPartxis txa-
pelketa.

• 20:00etan Dantzaldia
Joxe Anjelekin.

• 22:00etanTortilla txa-
pelketa eta dastaketa
Herri Arte elkartean.

•Ondotikmahai inguru-
ko kantak Joxe Anje-
lekalaituriketaGaixoa
nibesteibukaeraema-
teko.

BAZTAN

BESTAK � UZTAILAREN 4TIK 7RA

Azpilkuetako Sanfermin
egun handian tortilla
txapelketa eginen dute

EKAINAREN 27AN

Miguel Gallastegi omenduko dute Oronozko
San Martin eskolako ikasle ohiek urteko ospakizunean
TTIPI-TTAPA

Oronozko San Martin ikastetxe-
ko ikasle ohiek urteroko anaitasun
bestaospatukoduteekainaren27an.
Ekitaldia aprobetxatuko dute Mi-
guelGallastegipilotarihandiaomen-
tzeko, Eibarkoak aunitzetan parte

hartu baitzuen Segundo Gangoitia
anai maristak antolatzen zuen Pilo-
tarien Egunean. Ikasle ohi gehienak
ortziralean ailegatzen hasiko dira
Oronozera, baina larunbatean egi-
nen dute besta, ohikoa denez, egi-
tarau zabal eta aberatsarekin.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Aurten ere giro polita
izanen dute Azpilkuetako
San Fermin bestetan, bai
mahainguruan, baita
dantzan aritzeko aukera
eskainiko baitute.



Kudeaketa
publikoaren eta
«entxufismoa
bultzatzen
duen» zerbitzu
publikoen
pribatizazioaren
artekoa

TTIPI-TTAPA
Azken asteotan Za-

har-Etxekokontratazio-
en inguruan, enpresa
batzordearen,patrona-
toko kideen eta IDEA
enpresaren inguruanza-
baldu diren berrien ai-
tzinean, «horrelako
egoerak Zahar-Etxea-
ren eguneroko funtzio-
namenduari zein era-
biltzaileen egoerari kal-
tezuzenaetanabarme-
na eragiten diola» uste
du EH Bilduk.

EH Bilduren ustez,
«egoera hauek saihes-
teadaaldeguztienbete-
beharra eta batez ere
ardura eta erabakiak
hartzeko ahalmena du-
enPatronatuarena.Pa-
tronatua2009anetabai-
ta 2014an ere aukera
izan du kudeaketa zu-
zena eta publikoa egi-
teko. Bi kasuetan ku-
deaketa IDEA enpresa-
ren esku utzi nahi izan
du, lehiaketa publikorik
egin gabe eta azkenen-
go kasuanUdal Gober-
nuareniritziarenkontra».

EH Bilduren arabe-
ra, lotura zuzena dago
erabaki horien eta gaur
egungo egoeraren ar-
tean: «Enpresa pribatu
honek ez du langileak
kontratatzerakoan fro-
ga objektiborik egiteko
legezko betebeharrik,
ezta langileenprofesio-
naltasuna edo hizkuntz
eskakizunakbetetzekoa
ere. Beraz, honek au-
kera handia uzten du
entxufismo, faboritismo
eta klientelismoan oi-
narritutakokontratazio-
ak egiteko. Egoera ho-
nekkontratazioen ingu-
ruko susmoak sorra-
razten ditu eta herrita-
rren zein langileen ha-

serrea pizten du». Zer-
bitzua ahal den hobe-
ren emateko langileen
kontratazioa bere gai-
tasuna zein esperien-
tziarenarabera izanbe-
harko litzatekeela uste
du EH Bilduk eta «hau
bermatzekokudeaketa

publikoa da gardenta-
suna eta profesionalta-
suna ziurtatzeko modu
egokiena».

Biereduenartekotal-
kabatenaitzineangau-
dela dio EH Bilduk:
«Gardentasuna, profe-
sionaltasuna, eta langi-

lezeinerabiltzaileenes-
kubideakbermatzendi-
tuen kudeaketa publi-
koareneredua, etaber-
tze aldetik dugu fabori-
tismoaetaentxufismoa
bultzatzen duen zerbi-
zu publikoen pribatiza-
zioaren eredua».

BAZTAN

GIZARTEA � OHARRA

Zahar Etxearen
aferan «bi
ereduren arteko
talka dagoela»
uste du EH Bilduk
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UTZITAKO ARGAZKIA

Amaiurko Herri Eskola Oinez gailurrean
Joan den ereiaroaren 5ean, Ingurugiroaren Nazio-
artekoEgunarenkarietara,Amaiurkoeskolakohaur
koxkor eta haundienak Oinez Gailurra ekimenak
proposatutako ibilbideetako bat egiten ibili ziren.
Herriari itzulia egitea proposatzen duen Amaiur tti-
pia delako ibilbide zoragarrian ibili ziren gogotsu,
herriko paraje ederretaz gozatzen bertze behin ere.
Anima zaitezte gure herria ezagutzera zuek ere!!

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehen Jaunartzea Almandozen
Izaro Larroque eta Iker Sagardiak lehen jaunartzea
egin zuten ekainaren 7an. Argazkian, Ramon Ape-
zetxea apezarekin ageri dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko eskola publikoan ere agurtu dute ikasturtea
400 bat lagunek parte hartu zuten Elizondoko Eskola publikoaren ikasturte bu-
kaerako bestan. Baztango Dantzari Txikien emanaldiarekin hasi zen ospakizu-
na eta zumba erakustaldia ere eskaini zuten. Frontoian eta patioan tailer ezber-
dinak eskaini zituzten. Eguerdian, pilota txapelketako finalak jokatu zituzten.
Nesketan, Eider Telletxea etaOlaiaMendiburu suertatu ziren txapeldun etamu-
tikoen artean, kategoria batean Oier Zelaieta eta Imanol Goienetxe eta bertze-
an Asier Mitxelena eta Unai Iturregi (txapeldun ordeekin ageri dira argazkian).
Bazkaria estalpean egin behar izan zuten eta arratsaldean tailer gehiago, kili-
kiak, berendua eta DJarekin dantzaldia izan zituzten.
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UPNren
oharrari
erantzun dio

TTIPI-TTAPA
Baztango Udal Go-

bernuak ohar bidez
erantzundioUPNketxe-
akpintatzekoEIOZaren
kobraketaren inguruan
bidalitakoprentsaohar-
rari. Udal Gobernuaren
erranetan, «etxeak pin-
tatzeagatik bakarrik
EIOZa ez kobratzea
Udalarenohitura izanda
azken hamarkadetan.
Legealdi hasieran Udal
Gobernuhonekohitura
horimantentzeaeraba-
ki zuen estetikoki Baz-
tango paisaia manten-

tzearen aldeko lagun-
tza bezala».

Aldiz, obra baimena
eskatzerakoan pinta-
tzeaz gain lan gehiago
egitea aurkezten bada
aurrekontuetan, EIOZa
kobratzenda,pintatzea
barne,bertzeobraguz-
tietan bezala. Irizpidea
hau izanik, herr i tar
guztiekin bete dela dio
Udal Gobernu taldeak,
«ez da tratu desberdi-
nik izan herritarren ar-
tean. Hori ziurtatzeko
espedienteakeskatzea
bertzerik ezdueginbe-
har UPNk. Baina argi
dago UPNren helburua
ezdelagauzakbenetan
nola egindiren jakitea».

Udal Gobernu Tal-

dearen ustez, «lau urte
pasa ditu UPNk ustel-
keria endemikoa dela
eta denok berdin joka-
tzen dugula sinetsarazi
nahian, baina ez du lor-
tu . Arg i ge ld i tu da
UPNren funtzionatzeko
modua dela hori, eta ez
gainerakoguztiona.Be-
raiek bezala, guk ere ez
ditugula herritar guzti-

ak berdin artatzen si-
netsarazi nahi izan du
eta hori ere ez du lor-
tu».

Udal Gobernu Tal-
dearenoharrakazpima-
rratzen duenez, «Baz-
tango UPNk bertze ha-
inbatetaneginduenbe-
zala, harria bota eta es-
kua gorde du. Hala ere,
kontrakoa lortzenarida,

nabarmen gelditu baita
Maiatzaren 24ko hau-
teskundeetako emai-
tzetan UPNk Baztanen
daraman gainbehera».
Gauzak horrela, «gal-
tzaile txarraren jokaldi
zikin gisa bakarrik uler-
tuditzazkeguegindako
adierazpenhauek»,Bil-
du eta Ezkerraren oha-
rrak zioenez.

BAZTAN

GIZARTEA � GOBERNU TALDEAREN ADIERAZPENA

Herritarren artean
ez duela tratu
desberdinik egin
dio Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Dispertsioaren kontra 1.200 kilometro bizikletaz
Baztango herriek ere dispertsioari ez kanpainaren baitan, dispertsioarekin aki-
tzeko hitzordua antolatu zen ekainaren 12an Elizondoko plazan. «Denen es-
fortzuaz dispertsio politikarekin bukatuko dugu»" errepikatu zen behin eta be-
rriz ekitaldiak iraun zuen denbora guzian. Errepikatu eta irudikatu, izan ere, Eli-
zondoko plazan paratutako bortz bizikleten pedalei eraginez, Joxe Miel Gazte-
lu espetxeratua dagoen Algeciraseko espetxetik Elizondoraino dauden 1.200
kilometroak korritu ziren taldeka eta txandaka.

37 urtez
irakasle izan
denak erretiroa
hartu du orai

TTIPI-TTAPA
Baztan Ikastolako

ikasle, ikasle ohi, gura-
so, irakasle eta la-
guntzaileak, 500 lagun
inguru, bildu ziren ekai-

naren 13an Baztan pi-
lotalekuanikasturteaka-
bailako bestan. 37 ur-
tez irakasle izan ondo-
tik aurten erretiroa har-
tu duen Juanjo Atxa
Mindegia izan zen pro-
tagonista, omenaldia
eskaini nahi izan bai-
tzion ikastolak.

Gorka Urtasun, Oier
Amiano, Iban Dufurre-
na,MaialenKaminoeta

XabierGoñi ikasleohiek
kantuz eta bertsoz es-
kerrak eta oroigarri bat
eman zizkioten Atxari.
Orai, asti gehiago iza-
nen duenez, mendian
ibiltzekomakilaetamo-

txila ere jaso zituen ira-
kasle almandoztarrak.
«Nafarroa Oinez bate-
kin ailegatu nintzen eta
bertzebatekinnoa,bai-
na beti hemen izanen
naiz»adierazi zuenhun-

kituta Juanjo Atxak.
Gero, bazkari eta

bazkalondo luzearen
ondotik, frontoia ongi
txukundu eta kalejiran
ibili ziren, Mifa Fanfa-
rrearekin.

OSPAKIZUNAK � IKASTURTE AKABAILAKO BESTA

Juanjo Atxa
omendu du
Baztan Ikastolak

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Juanjo Atxa omendua, Baztan ikastolako ikasle batzuekin.



40 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 641 zk.

2015.06.25

Laxaro
Dainziart-i
txanda hartuko
dio
Malastakoak

Margari eta Koro
250 biztanletik be-

heitiko herrietan, Uda-
la hautatzeko manera
diferenta da. Halakoe-
tan, herritarrek ez dute
talde bat aukeratzen,
pertsonak aukeratzen
dituztenzuzenean. Zu-
garramurdin 4 pertso-
na aukeratzen ahal zi-
tuztenbozkatzerakoor-
duan, eta boto gehien
lortzenzituztenbortz la-
gunak sartu dira udale-
an. Gero, Udal berria-
ren lehenbiziko bilku-
ran, bortz zinegotzi ho-
rien artean aukeratzen
dute alkatea.

Ekainaren13analka-

te aukeratutakoa Eba-
rixtoMentaberri izanda,
Laxarorisanaiaemanez.

Xabier Etxeberia
izanen da udako
herri-mutila

Urteroko dirulagun-
tzei esker, herri-mutil
bat izendatu dute. Aur-
ten Xabier Etxeberria
arituko da lanean iraila
bukaera arte.

Eskertzekoa da lan-
postu hau, udalak be-
rez egin ezin dituen or-
daindutako hainbat lan
egiten direlako. Batez
ere herriko mantenuan
(konponketak,pinturak,
sasi mozteak…).

Bestaberri
Erda raz Co rpus

Christideitzendenbes-
tari, gure herrian “Bes-
ta berri” deitzen zaio.
Gaur egun ez daki nio-

rek nondik heldu zaion
izen hori, edo zer erran

nahi ote zuen denbora
batean.Antzinakosinis-

menzaharrenbaten ize-
na ote da?

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � EKAINAREN 13KO BILKURAN

Ebarixto
Mentaberri
aukeratu dute
alkate berria

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Eguraldia lagun, prozesione polita antolatu zen aurten ere.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Alkate berria dugu Malastako Ebarixto Mentaberri.

TTIPI-TTAPA
Pilotari, pilotari ohi eta pi-

lotazaleak biltzen dituenPilo-
tarienBatzarrakomenaldiaes-
kainidioekainaren21eanFer-
min Iriarte Irigoien zugarra-
murdiarrariLogroñoneginden
ospakizunean.

Gazte denboran (eta ora-
indik orai) palaz aritu zen Iri-
arteetaEspainiako txapeldun
izan zen zenbait urtez. Horre-
taz gain, kultur arloan ere na-
barmendu da eta Zangozako

Nora Abesbatzako zuzenda-
ri izan da eta Zugarramurdiko
historiari buruzko liburuakere
eman ditu argitara.

1944ko otsailaren 21ean
jaio zen Fermin Iriarte Zuga-
rramurdin.24urtetanhasi zen
tituluak pilatzen, 1968an Tu-
teran txapeldun izan baitzen.
1969an Zangozako Cantola-
gua pilotalekuaren inaugura-
zioanpartehartuzuenetaZan-
gozako taldean eskubaloiko
atezain ere izan zen. 1971n

Madrilen federatu zen eta
1972an pala eta larruzko pa-
leta txapelketak irabazi zitu-
en. Urte hartan gainera, Ma-
drilekin aritu zen eta Federa-
zio arteko txapelketan Nafa-
rroari irabazi zion, Larumbe-
rekin bikote eginez, Casado
eta Egaña garaitezinak 40-34
menpean hartuta Labriten.
1973an Espainiako klub arte-
ko txapeldun izan zen eta
1974an, pala laburrarekin Fe-
derazio arteko txapelketa ira-

bazi zuen. Euskal-Jai, Gala-
rreta etaBalda pilotalekuetan
palako profesionala izan zen.
Berrikiago, 1997 eta 1999an
Zugarramurdiko pala txapel-
keta ere irabazi ditu.

EKAINAREN 21EAN EGIN DU URTEKO OSPAKIZUNA LOGROÑON

Pilotarien Batzarrak Fermin Iriarte zugarramurdiarra omendu du

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Fermin Iriarte, Zugarramurdiko his-
toriaz liburua aurkeztu zuenean.
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Haurren
ikusgarriak
dantza, bertsua
eta antzerkia
nahastuko ditu

Joana GERENDIAIN
Ekainaren 27an, la-

runbata, arratsaldean
eskolapublikoarenbes-
ta iraganen da. Besta
eskolan berean iraga-
nen da. 17:30ean hau-
rrek kabalkada ttiki bat
aurkeztuko dute, ikus-
garrihonekdantza,ber-
tsoa eta antzerkia na-
hasten ditu. Ondotik,
ikasleen gurasoek zin-
tzurbustitzebateskain-
tzendutepintxoekineta
afari batantolatzen jan-
tegian, denei irekia de-
na. Menua 15 eurotan
da helduentzat: meloi-
na xingarrarekin, xerri-
kiazartagineanerrea lur
sagar, kafegoxo, arnoa
eta ttota. Haurrentzat 5
euroko menu bat pro-

posatuada: lomoeta lur
sagarrekin, izozkia.

Arratseanegurrezko
jokoak izanen dira hau-
rrentzat.Tonbolabatere
antolatua da eskolaren
alde, txartelak eskolan
berean erosten dira.

Haur bilgunea
Larrun ttiki haur bil-

gunea uztailaren 6tik
abuztuaren 21era ide-
kia izanen da. 3 eta 12
urte arteko haurrak
onartuakdiraeta lehen-
tasunezburasoak lane-
anari baldin badira. Ja-
kin behar da Jeunesse
et Sport elkarteak 40
haur onartzen dituela
Sarako egituran. Haur
bilguneagoizeko7:30e-
tik arratseko 6:30 arte.

Udako bi hilabetee-
tan 10 animatzaile ar-
duratukodirahaurretaz,
uztailean Maider Ola-
sso,MaiaJauregui,Ma-
nonPéraletaOihana In-
darra (ikastun gisa);
abuztuan Martina Go-

yetche,ArantxaOronoz,
ManonPéral, JoanaTe-
llechea eta Eztitxu Ha-
rrisgain (ikastun gisa).

Aurtenereanimatzai-
leek egitarau aberatsa
proposatzendute, ingu-
rumenaren deskubri-
tzea, kirolaren inguruko
aktibitateak antolatuz
etaasteanbehinateral-
di bat eginez.

Abuztuaren lehenas-
teanastebatekoateral-
diaantolatzendutePont
de Camps-era, Ossau-
ko ibarrean, bertan es-
kalada, mendi martxa,
rafting bezalako aktibi-

tateak eginen dituzte.

Esku baloia
Esku baloi elkartea

jende eskasean da. Le-
hentasunezentrenatzai-
le bat edo bi xekatzen
dituzteseniorrenekipa-
rentzat.Bertzaldeaipa-
tu, bulegoko kideei,
lauzkariei eta adin gu-
zietakojokalarieiereate-
ak idekiak dira. Intere-
satuak ahalik eta azka-
rren harremanetan sar-
tuStéphaneAguerrees-
kubaloielkarteko lehen-
dakariarekin.

SARA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 27AN

Besta eginen du
eskola publikoak
larunbat
arratsaldean

Ba al zenekien
Uztailaren 2an, osteguna, 21:30ean Azkaine-
ko Larrun kanta abesbatza mixtoak kantaldi
bat emanen duela elizan.

?
Sud-Ouest
egunkariko
berriemaile
izateari utzi dio

Hamabi urtez Sud-
OuestegunkarianSa-
rakoberri xuxeneman
ondotik, ongi merezi
duen bigarren erreti-
roa hartu du Jean
Pouyet-ek.Bere lekua,
Senpereko albisteak
erebiltzendituenThie-
rryJacob-ekhartudu.
Beraz,biherrietakoal-
bisteak Jacob-ek lan-
duko ditu hemendik
aitzinera. Ttipi-Ttapa
aldizkariari ere lagun-
du dio Pouyet-ek ur-
te hauetan, argazkiak
utziz.Beraz, lerrohau-
enbidezmileskeranitz
Jean eta segi bizko-
rrean!

Pertsonaia
Jean POUYET

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskola publikoko ikasleek, irakasle eta gurasoek bezalaxe, egun handia izanen dute.
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SENPERE

KULTURA � ‘LIBRE IZAN’ IZENBURUAREKIN

Hiru Soinu
taldeak bigarren
diskoa plazaratu
du Agorilaren
eskutik
Gaitzeko
arrakasta izan
zuen Larreko
aretoan egin
zuen
aurkezpenak

Herriz herri
ibiltzekoa da
Brave anaiek
eta Maider
Cigarroak
sortutako
taldea

Franck DOLOSOR

Gaitzeko arrakasta
izanzuenHiruSoinu tal-
deak Larreko aretoan
egin zuen “Libre Izan”
disko berriaren aur-
kezpenaren karietarat.
Entzutegia bete betea
zen Senpere aldeko
kantari eta musikarien
bigarren diskoa entzu-
teko. Elgarrekin landu
dituzten 13 sorkuntzen
bildumada“Libre Izan”.
Munduko lehen gerla,
amodioa, askatasuna,
herria eta kulturaren

transmisioaren garran-
tzia aipatu nahi izan di-
tuzte13kantuhorietan.

Peio eta Xabi Brave
anaiak eta Maider Ci-
garroa ttiki-ttikitik mu-
sikan eta kantugintzan
dabiltza. Elkar ezagu-
tzen zuten hiru artistek
kantaldia eskaini zuten
elkarrekin bapatean
deus prestatu gabe
Senpereko bestetako
gaualdi batean bertze
talde batek ezin izan
zuelarik kontzertua se-
gurtatu. Bat-batekota-
sunak eta orduko giro
onak onik izan du ge-
roztik notak eta kantu-
ak bat bertzearen on-
dotik agertu baitira.
2012ankantu txapelke-
ta irabazi zuten Donos-
tianeta lehendiskoarra-
kastatsuaplazaratu.Bi-
dean lagungehiago jun-
tatu zaizkio hirukoteari:
Peio Molinier eta Phili-
ppe Albor. Orain 5 la-
gunbiltzendiraHiruSoi-
nu taldearen baitan eta
denen lanarenfruituada
“Libre Izan”. Udan he-
rriz herri ibiliko dira dis-
ko berria aurkezten.
Oraingoz bakarrik Ipar
Euskal Herrian ariko di-

rabainaprestdaudeHe-
goaldean ere kanta-
tzeko. Lapurtar gazte-
entzat ametsa litzateke
zaila baitzaie kantaldi-
ak egitea Lizuniaga he-
goaldean. Abuztuaren
13anMiarritzenarikodi-
ra, 14ean Garindainen,

15ean Ainhoan, 16an
Azkaineneta30eanMi-
lafrangan. Irailean, Sa-
rakobestakalaitukodi-
tu Senpereko taldeak.
HiruSoinurentzat ez da
taulen gainetik publi-
koarekin bat egitea be-
zalakorik. Diskoa gra-
baturik eta plazaraturik
Agorila Baionako dis-
koetxearekin, orain he-
rriz herri kantaldietan
nahi dute libre izan…

Erakusketa
Larraldean

Ttitto Aguerre zizel-
kari autodidaktak era-

kusketaberriaaurkeztu-
ko du Larraldean uztai-
laren4tik26raarte.Sor-
tzez behe-nafarra da
Aguerre,gaurkoegune-
anSenperenbizi da eta
Baionan dagoen Eus-
kararen Erakunde Pu-
blikoan lan egiten du.
Duela zonbait urte, ba-
patean zizelketen in-
guruko zaletasun bizi-
bizia piztu zitzaion eta
lantzendituenzurak jen-
deeri erakustea delibe-
ratu du. Lanak ezagu-
tzeko parada berria es-
kainiko du uda huntan
Amotzeko kulturgune-
an, Larraldean.

DATUA

13
KANTUZ

osatua dago Senpereko
taldearen bigarren diska.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Hiru Soinu taldea, grabaketa lanean eta Larreko aretoan eskaini zuen aurkezpen emanaldi
arrakastatsuan.
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HERIOTZAK
Jose Miguel Goñi Iturriria, Lekaroz-
koa, ekainaren 5ean, 52 urte.
Maria Luisa Arraztoa Arraztoa, Eli-
zondokoa, ekainaren 5ean, 74 urte.
Francisco Patxiko Aizpurua Urriza,
Erratzukoa, ekainaren 6an, 87 urte.
Antonio Rekarte Etxarren, Legasa-
koa, ekainaren 7an, 85 urte.
JaimeIriarte Ibarra,Sunbillakoa,ekai-
naren 10ean, 64 urte.
JuanaUrangaOsinalde, Arizkungoa,
ekainaren 10ean, 72 urte.
Antonia Salaburu Oraien, Elizondo-
koa, ekainaren 10ean, 84 urte.
Maria Jesus Ugarte Gortari, Arraioz-
koa, ekainaren 13an, 60 urte.
InaxiAstibiaLasarte, Leitzakoa,ekai-
naren 15ean.
Sylvie Latxague, Sarakoa, ekainaren
2an, 50 urte.
Jean Baptiste Amestoy Xipa, Sara-
koa, ekainaren 6an, 81 urte.
Angel Apezetxea Eskudero, Goizue-
takoa, ekainaren 17an, 61 urte.
Paco Guerrero Calvera, Lesakakoa,
ekainaren 17an, 70 urte.

IzarneCanflancaArburua, Leitzakoa,
ekainaren 1ean.
Oihan Kamino Subizar, Zugarramur-
dikoa, ekainaren 4ean.
Luka Etxepare Elizegi, Lesakakoa,
ekainaren 8an.
OihanAnduezaLarzabal, Igantzikoa,
maiatzaren 31n.
Aimar Quessette Suhubiette, Sara-
koa, maiatzaren 22an.
Leiane Sathicq, Sarakoa, maiatzaren
30ean.
Jare Iparragirre Arretxea Berakoa,
ekainaren 12an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Aitor Castro Taberna eta Ainara Al-
dalur Perez de Arriluzea, Lesaka eta
Doneztebekoa, ekainaren 13an.
JeanClaudeSaureetaVivianneLam-
bert, Sarakoak, ekainaren 5ean.

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

.
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Victor
Etxeberria eta
Sergio
Rodriguez
suertatu dira
Nafarroako
txapeldun

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 6an buru-

tu zen Igantziko Bilto-
kik hirugarren urtez an-
tolatutako Bidasoalde-
ko Txirrindularitza Sa-
ria, Euskaldun Sarike-
tarakobaliagarriaetaal-
di berean, Nafarroako
txapeldunakerabaki zi-
tuena sub-23 eta elite
mailan. 131 kilometro

lasterketaburutubehar
izan zuten 130 bat txi-
rrindulariek, hiru aldiz
Piedadeko gaina igoz,
azkenekoa helmugan.
EuskadiFundaziokoMi-
kel Iturrianagusituzitza-
ion azken metroetan
Stade Montois taldeko
Antton Ibarguren-i.

Lasterketa abudo
hautsi zen,13.kmanLi-
zuniagarako bidean,
Meakako jautsieran izan
zen erori baten ondo-
rioz. Txirrindulari aunitz
erori zen eta bakarren
bat anbulantzian era-
man behar izan zuten.
40 bat txirrindulari gel-
ditu ziren aitzinetik eta
taldehorretatikaterazi-
ren lehen sailkatuak.

Piedadeko bigarren
igoeran,84.kman jozu-
enerasoaamaberatar-
ra duen Antton Ibargu-
ren lezotarrak eta bere
gurpileraaterazirenge-
rora irabazle izan zen
Iturria eta Carlos Jime-
nez (Caja Rural). Gibe-
letik 14 txirrindulariko
taldetxoa zuten, baina
ez zuten lortu harrapat-
zeea.Gainera,Jimenez,
gibeleko talde horretan
lan egiteko gelditu zen
eta hortaz Iturria eta
Ibarguren bakarrik gel-
ditu ziren aitzinean. Le-

sakako Nabazko igoe-
ran berriz erasoa jo zu-
en Ibargurenek etame-
trobatzuetakoaldea lor-
tu zuen arren, ez zuen
bakarrik aldegiterik lor-
tu.Azkeneanbikoteael-
karlanean aritu zen
azkenmetroakarte.Hor,
Iturriak erasoa jo zuen
eta garaipena lortu.

Tarteko helmugen
sailkapena Erick Altu-
nak irabazi zuen (Tel-
co’mGimex).Nafarroa-
ko txapelketeidagokie-
nez,sub-23mailanVic-
torEtxeberria (CajaRu-

ral-Seguros RGA) izan
da txapeldun) eta elite
mailanSergioRodriguez
(Infisport).Mendiko sa-
ilkapena Mikel Iturriak
berak irabazi zuen eta
taldekaLizarte izan zen
onena,EuskadietaAm-
poren aitzinetik. 81 ko-
rrikalarik lortuzuten las-
terketa bukatzea. 23.
Postuan Ion Zeberio
baztandarra sartu zen
(Transbidasoa)etamas-
ter lasterketetanaritzen
den arren, hirugarren
izan zen elite txapelke-
tan.

TXIRRINDULARITZA � EKAINAREN 6AN IGANTZIN

Mikel Iturriak
irabazi du
Bidasoaldeko
III. Saria

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Bidasoaldeko Sariko podiuma, Igantziko frontoian.

Abuztuaren
12ra arte

TTIPI-TTAPA
Nafarroa Oinezek

abuztuaren 30erako 27
kilometro luzeeta1.661
metroko desnibeleko
Elizondo-Aldude-Eli-
zondo mendi ibilaldi-
lasterketaprobapresta-
tu du.

ElizondokoForuPla-
zat ik abiatuko dira

7:00etan ibilaldikoaketa
9:00etan lasterketako-
ak. Larramendi, Urba-
llo, Albako harria, Be-
laun, Aldude, Berdaitz,
Basabar, Burga, Mau-
litx,Goisemes,Atxarre-
taeta Intzurinbarna itzu-
likodiraElizondora.Ha-
lere,mendigoizaleekbi-
de motzagoak ere har-
tu ahal izanen dituzte:
Belaunetik Berdaitzera
Zarkindegin barna, Al-
dudera beheititu gabe,

eta Basabarretik Irlin-
tzira Burga eta Maulitx
goititu gabe.

Izen-ematea www.
kirolprobak.comwebo-
rriarenbidezeginenda.
Kuoteidagokienez, las-
terketankirolari federa-
tuek 28 euro eta ez fe-
deratuek30euroordain-
du beharko dituzte. Ibi-
laldian, aldiz, federatu-
ek 14 euro eta ez fede-
ratuek 16 euro. Gehie-
nez ere 400 pertsonek

hartuko dute parte las-
terketan eta bertze
400ek ibilaldian.

Bertzelako ekintzak
ereegonendira;10:00e-
tatik 10:45era haur las-
terketak,11:00etatikai-

tzinerakirolarienhelmu-
garatzea, 14:30ean
bazkaria, 15:30ean sa-
ri banaketa eta bazka-
londokobesta ttipiaeta
17:30eankalejiramusi-
karekin Txokotoraino.

MENDI LASTERKETAK � ABUZTUAREN 30EAN ELIZONDO-ALDUDE-ELIZONDO

Oinez lasterketarako
izen-emateko epea irekia

ARTXIBOKO ARGAZKIA

27 kilometro luzeko mendi ibilaldi-lasterketa antolatu dute
Oinezen aitzakian.



Gure Txokoako
infantilek kopa
irabazi dute

TTIPI-TTAPA
Bukatudadenboral-

dia eskualdeko futbol
talde guztientzat. Aitzi-
neko alean, Baztan eta
Aurrera talde nagusien
igoerarenberriemange-
nuen,bainagaztetxoen
taldeek ere lorpen han-
diakegindituzten.Erra-
terako, Doneztebe eta
BaztanFutbol taldeeta-
ko jubenilek Nafarroa-
ko bigarren mailatik le-
henmailara igotzea lor-
tu dute. Hasierako fa-
seanmultzobereansu-
ertatuzirenetadonezte-
barrakmultzoburu izan
ziren (28partidetatik 22
irabazi, 2 berdindu eta
4 galduta) eta baztan-
darrakhirugarren(20 ira-
bazi, 2berdindu eta 6
galdu). Multzo berean
Leitzakoaurrera hama-
bigarren izan zen.

Hortaz, igoera fase-
rako sailkatu ziren Do-
neztebe eta Baztan,
multzo ezberdinetan.
Multzokotxapeldunizan
behar zuten igoera lort-
zeko,baita lortuere.Jon
Maritxalar etaGarikoitz
Urrozen gidaritzapean
aritu den Doneztebek
partidabatsoberan izan
zuen eta, azken aurre-
kopartidanZintronikon
0-5 irabazita lortu zuen
igoera. Honela, Do-
neztebeko azken parti-
da besta handi bat izan
zen eta San Adrian tal-

dekoek “pasilloa” eta
guzti egin zieten do-
neztebarrei.Fasehone-
tan, 6 partidetatik 5 ira-
bazi eta bakarra galdu
zuen Donez tebek .
Baztanek azken parti-
daraarte laneginbehar
izan zuen. Giltxaurdin
nahitaez irabazieginbe-
harzionAlesves taldea-
ri eta halaxe egin zuen.
Honela etxean ospatu
zuten igoera Mikel Al-
tzurik eta Patxi Cordo-
bakgidatutakomutilek.
Bigarren fasean 3 par-
tida irabazi, 2 berdindu
eta bakarra galdu du
Baztanek.

Gipuzkoan aritu di-
ren jubenilen kasuan,
Beti Gaztek liga bikai-
na egin du Ohorezko
Mailanetabigarrensail-
katu da. Kontuan hartu
behardahurrengokox-
ka Euskal Liga dela,
Euskal Herri osoko tal-
deekin. Gure Txokoak
lehen mailako ligan er-
ditsuan bukatu zuen.

Aipatzekoa da Beti
Gazteko kadeteek ere
Gipuzkoako lehenmai-
latik ohorezko mailara
igotzea lortudutela,Mi-
guel Txoperena entre-
natzailedutela.Katego-
ria honetan, Gure Txo-
koako kadeteek kopa-
ko final laurdenetaraai-
legatzea lortu zuten.

KOPAKO TXAPELDUN
Gure Txokoako in-

fantilek ez dute igoera-
rik lortu, bainakopa ira-
baztea lortudute. Irungo
San Jose Obrero zelai-

an jokatutako finalean
3-0 irabazi zion Erren-
teriakoBetiOna taldea-
ri.

Emakumeei dago-
kienez, Beti Gazte na-

hiz Doneztebek Nafa-
rroako futbol-8 ligan jo-
katu dute eta lesakar-
rek txapeldunen fase-
rakosailkatzea lortuzu-
tela. Bertze aldetik, ha-

maika jokalariko futbol
handian ere aritu dira
aspaldiko partez Beti
Gazteko emakumeak.

Han eta hemen lan
handia egiten dute!
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FUTBOLA � NAFARROAKO LEHEN MAILARA

Doneztebe eta
Baztango
jubenilek mailaz
igotzea lortu dute

UTZITAKO ARGAZKIAK

Doneztebe eta Baztango gazteak igoera ospatzen eta Gure Txokoako infantilak koparekin.
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Erakusketak
BERA
‘Argi jokoak’
Uztailaren 18tik
abuztuaren 16ra
Oaia Perurenaren
margo erakusketa,
Berako Kultur Etxean.

SENPERE
Ttitto Aguerreren lanak
Larraldean ikusgai
Uztailaren 4tik 26ra
Ttitto Aguerre zizelkari
autodidaktak erakus-
keta berria aurkeztuko
du Larraldean.

LEITZA
Iberori buruzko
erakusketa
Uztailaren 6ra arte
Aieneko garbilekuan
Iberori buruzko infor-
mazioa jaso eta antzi-
nako lehengai eta
tresneria ikusgai iza-
nen da (11:00-13:00
eta 16:00-20:00).

Solasaldiak
LESAKA
Nepalekin elkartasuna
hitzaldi-proiekzioa
Ekainaren 27an Age-
rratik Himalaiara
hitzaldi-proiekzioa es-
kainiko dute Ana
Larretxea, Sabino

Korta eta Patxi Pika-
beak 20:00etan
Harriondoan. Sarre-
rak: 5 euro. Lortzen
den dirua Nepaleko
lurrikaran kaltetuta-
koei laguntzeko da.

LEITZA
Euskal Herriko
emakumeen mundu
martxa
Ekainaren 28an
martxaren aurkezpena
19:00etan Atekabeltz
herrigunean. Irailaren
28tik urriaren 8ra egi-
nen den martxa eta
tartean Leitzatik ere
pasatuko da.

Kontzertuak
BERA
Bera kantari
Ekainaren 27an Ille-
kuetatik 19:00etan.

Ostion eta Los
Karakoles
Ekainaren 27an
Ikuilu ostatuan,
22:30ean.

LESAKA
Musika Bandaren
kontzertua
Uztailaren 3an
22:00etan frontoiaren
gibeleko aparkalekuan

Disney Fantasy kon-
tzertua eskainiko du-
te. Aitzinetik kalejira.

Txamukos mariatxia
Oninen gainean
Uztailaren 4an
23:00etan Txamukos
mariatxi taldeak ema-
naldia eskainiko du
Onin errekaren gaine-
an.

Rock kontzertuak
Plaza Zaharrean
Uztailaren 10ean
01:00etan Kalera eta
Estu ta larri herriko
taldeen kontzertuak.

Uztailaren 11n
22:00etan Anai-Arre-
bak, Patxuko Nixe eta
Brot taldeen kontzer-
tua.

GOIZUETA
Elegancia Mejicana
mariatxiak plazan
Uztailaren 3an
emanaldia eskainiko
dute plazan,
20:00etan.

SARA
Azkaineko Larrun
kanta abesbatza
Uztailaren 2an
Azkaineko Larrun kan-
ta abesbatza mixtoak
emanaldia eskainiko
du elizan 21:30ean.

SENPERE
Hiru euskal talde
bestetako larunbatean
Ekainaren 27an
EH Sukarra, Kaotiko
eta Trikizio taldeek
kontzertua eskainiko
dute 23:00etatik
aitzinera.

ERRATZU
Kolpaturen kontzertua
Zubipuntan
Ekainaren 26an
23:00etan.

Ospakizunak
LESAKA
Herri Olinpiadak
Ekainaren 27an eta
uztailaren 4an. Beti
Gazteren 75. urteurre-
neko ekitaldien barne.

Erraldoien topaketak
Uztailaren 5ean.
Egun osoko besta.

ORONOZ
San Martin eskolako
ikasle ohien topaketa
Ekainaren 27an egi-
nen dute eta hainbat
ekitaldiren artean, Mi-
guel Gallastegi pilotri
handia omenduko du-
te.

SENPERE | 2015.06.27
Rock, folk eta ska doinuak
bestetako larunbatean

Herriko besten barne, EH Su-
karra, Kaotiko eta Trikizio tal-
deek kontzertua eskainiko
dute 23:00etatik aitzinera
herriko plazan.

Ospakizunak

LESAKA | 2015.06.27
Nepalekin elkartasuna hitzaldi
eta proiekzioa Harriondoan

AgerratikHimalaiarahitzaldi-proi-
ekzioa eskainiko dute Ana Larre-
txea, Sabino Korta eta Patxi Pi-
kabeak 20:00etan. Helburu soli-
darioa ere izanen du.

Solasaldiak

ARANTZA | 2015.06.27
Txorien kantuak ezagutzeko
ibilaldia

Bidazi elkarteak antolatuta,
9:30etik 12:30era, Mikel Olano
adituaren eskutik txorien kan-
tuari jarraikaibiltzekoaukerada-
goArantzakomendietanbarna.

Ospakizunak

ekainak 25 - uztailak 9

PROPOSAMENA
LESAKA-AZPILKUETA
Zuri-gorriz jantzitako
karriketan besta nagusi

Urtero bezala, uztail
hasierarekin bat San-
fermin bestek alaituko
dituzte bazterrak.
Azpilkuetan larunbate-
an hasi eta San Fer-
min egunez bukatuko
dira ekitaldiak. Lesa-
kan berriz, bestei ha-
siera ofiziala uztailaren
6an emanen dieten
arren, aitzinetik ere iza-
nen da non gozatua.
Hilaren 3tik 11ra arte
ekitaldi saila antolatu
baitute herrian.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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SARA
Eskola publikoaren
besta
Ekainaren 27an es-
kola publikoaren ikas-
turte bukaerako besta.
Xehetasunak 41. orri-
aldean.

Txapelketak
SUNBILLA
Mus tximista
txapelketa
Uztailaren 4an
Ariztigain kanpinean.
Xehetasunak 24.
orrian.

Udako zinea
ELIZONDO
‘Lurraren bihotzeraino’
Uztailaren 6an Eli-
zondoko Merkatuko
Plazan.

ANIZ
‘Zipi Zape eta
kanikaren kluba’
Uztailaren 13an
Aniz. Zipi Zape eta ka-
nikaren kluba

Bertsoa
LESAKA
San Fermin eguneko
saioa
Uztailaren 7an bertso
jaialdia eskainiko dute
plazan, 19:30ean Ar-
rano elkarteak antola-
tua. Bertsolariak:
Amets Arzallus, Maia-
len Lujanbio, Julio So-
to, Xabi Terreros eta
Eneko Lazkoz. Aur-
kezlea: Ioar Tainta.
Gai-jartzailea: Bortzi-
rietako Bertso Eskola.

Lehiaketak
BERA
Bestetako programako
azal lehiaketa
Uztailaren 3an buka-
tuko da lanak aur-
kezteko epea (baita
Berako Oihua aldizka-
rirako idazlanak aur-
keztekoa ere).

›

Informazio asko badago ere, gazte eta nerabeek
zalantza asko dituzte sexuarekin lotura duten
kontu askori buruz. Beraien eta baita hezitzaileen
zalantzak ere argitzeko asmoz sortu da duela
gutxi Muxu goxo irabazi gabeko erakundea.
Modu anonimo eta doakoan laguntza emateko
helburua du eta online, www.muxugoxo.org helbi-
dean eskaintzen dituzte zerbitzu guztiak. Informa-
zio praktikoaz gain, doako ikastaroak ere eskaini-
ko dituzte eta baita materiala ere (preserbatiboak,
konpresak...). Informazio eta kontsultarako txokoa
ere baditu, kontaktu formularioaren bidez, identifi-
kazio beharrik gabe, bisitariei edozein galdera
egitekoaukera eskaintzendie. Sektorekoprofesio-
nalak daude proiektuaren gibelean: ginekologo,
psikologo, sexologo, irakasleak...

Euskal Herria eta Kataluiniaren artean kultur
trukaketa gauzatzeko asmoz, hango eta he-

mengo musika industriak elkarlanean gauzatzen
ari diren proiektuaren emaitza da bilduma hau.
Zortzi taldek parte hartu dute, lau Euskal Herri-
koak (Hesian, Itziarren Semeak, Korrontzi, Ven-
detta) eta lau Kataluniakoak (Buhos, Els Catar-
res, La Sra Tomasa, Txarango) eta bakoitzaren
bi kantu ageri dira. Lankidetza honen helburua
kultura gutxietsia duten bi herrialde batu eta eus-
kal musika Katalunian zabaldu eta Kataluniako
musikari gurean tokia egitea da.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Baga-Biga, 201

Catalunya Euskal Herria

Musika

HESIAN, VENDETTA,
KORRONTZI, TXANGO,

BUHOS, ELS CATARRES...

Nerabeen sexu zalantzak
argitzeko web gunea

Internet

WWW.MUXUGOXO.ORG

Adi, Otso Handi badator! liburuan, otso pro-
tagonistak animalia guztiak topatu nahi ditu

gero jateko itxuraz. Baina sorpresaz betetako
amaierak bere benetako asmoak zeintzuk diren
erakutsiko digu. 0-5 urteko haurrei zuzendutako
istorio dibertigarri honek adiskidetasunaren ba-
lioa erakutsi eta ttikienen jakin-mina bultzatzen
du, azal-hegalen atzean ezkutatuta dauden per-
tsonaiak ezagutu eta haiekin jolas egiteko gon-
bitea eginda.

Ibaizabal, 2015

Adi,
Otso Handi badator!

Liburua

ÉMILE JADOUL

Dantzak
LESAKA
Korrontzi&Dantzaire
taldearen emanaldia
Uztailaren 10ean
23:00etan Plaza Za-
harrean.

Bestak
ERRATZU
Sanpedroak
Ekainaren 26tik 29ra.
Xehetasunak
640. alean.

DONEZTEBE
Sanpedroak
Ekainaren 26tik
30era. Xehetasunak
640.alean.

SENPERE
Herriko bestak
Ekainaren 27tik
30era. Xehetasunak
640.alean.

AZPILKUETA
Sanferminak
Uztailaren 4tik 7ra.
Xehetasunak 37. orri-
aldean

LESAKA
Sanferminak
Uztailaren 6tik 11ra.
Xehetasunak gehiga-
rrian.

IGANTZI
irisarriko bestak
Ekainaren 24tik 28ra.
Xehetasunak 23. orri-
an.

Mendi irteerak
ARANTZA
Txorien kantuak
ezagutzeko ibilaldia
Ekainaren 27an, Bi-
dazik antolatuta,
9:30etik 12:30era.

LESAKA
Agiñara irteera
Ekainaren 28an,
Beti Gaztek antolatu-
ta,08:00etan abiatuta.
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gazte batek Beran pisu
bat errentan hartu nahi
du. �686 589282.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

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

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

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

LANA
eskariak

Doneztebenneskabat
prest dago udan aste
tartezumeakzaintzeko,
bai goizez eta bai arra-
t sa ldez e re . � 650
080499.
Hizkuntzak dakizkien
emakumeaeskaintzen
daedozein lanetangoi-
zez aritzeko. Euskara
B2 maila, ingelesa B2
eta frantsesa dakizkie-
na. �679 210910.
Neska baztandarra
udan haurrak zaintzen,
haurrei klase partikula-
rrak ematen edo zer-

egongelaetatrastelekua-
rekin. Bizitzera sartzeko
prest. �651730872.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisu berria errentan
emateko. Sukalde-
egongela, logela bat,
komunaeta trastelekua.
300 euro alokairua edo

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

IRUÑEA. Ikasleentzat
pisua errentan eman
nahida.3 logeladitueta
logelak banaka erren-
tanhartzekoaukeraere
badago. Unibertsitate
publikotik 5 minutura.
Baztandarranaiz.�620
209663.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Berako bikote

73.000 eurotan salgai.
�663 312557.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 300
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

IRUÑEA. Pisua erren-
tan emateko. 4 logela,
bainugela, sukaldea,
jangela. Unibertsitate-
tik 5 minutura. �686
611142.

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

BURLATA.Pisuaerren-
tan eman nahi da. Era-
batberrituaetamoblez-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalera eta 60m2koba-
jerarekin. Etxemoblez-
tatua, berogailua, igo-
gailua eta trastelekua-
rekin. 3 logela, egonge-
la, sukaldea eta bainu-
gela ditu. 90.000 euro
negoziagarriak. Nahi
izanez gero, aparte ere
salgai,bajera15.000eu-
rotan. �948 585036.

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

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 36 €

Zerri gizena
1,220 € kiloa. (+0,022)

Zerramak:
0,440 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,89 (-0,03)
1.koa 3,66 (-0,03)
2.koa 3,50 (-0,03)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,20
1.koa 3,94
2.koa 3,77

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 100,00 (-20,00)
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,10/6,70
8-10 kilokoak: 5,70/5,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 5etik 12ra bitarteko prezioak)
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bitzari gisa aritzeko
prest dago. Euskaldu-
naeta ingelesezhitzegi-
t en duena .� 616
770410.
Emakume euskaldu-
na adineko jendea edo
haurrakzainduetaetxe-
ko lanak egiteko prest
dago, Bera eta Lesaka
inguruan.�678903294
/ 948 630914.
Doneztebeko neska
euskaldun bat dende-
tan dependienta, adi-
neko pertsonak zain-
tzen, etxeak garbitzen,
zerbitzatzen, sukaldari
laguntzaile edo admi-
nistrari bezala lanean
aritzeko prest Malerre-
ka eta Baztan aldean.
Kotxe propioarekin.
�649 901395.
Etxeetanzaharrakzain-
tzeko,etxeko lanakegi-
teko...prestdago20ur-
te baino gehiagoko es-
perientzia duen ema-
kumeeuskalduna, ko-
txearekin.�676715998.
Berakoneskaeuskal-
duna uztai lean eta
abuztuan umeak zain-
tzekoprestdago. �661
100323.
29 urteko mutil bera-
tarra edozein lanetan
aritzeko prest, frantse-
sez badaki. Gidatzeko
karnetarekin. �634
963977

LANA
eskaintzak

IGANTZI. Uda honeta-
rakozerbitzariak,sukal-
dariak eta kamioi-gida-
riak behar dira Irrisarri
Landen.Bidalicurriculu-
ma: administracion@
irrisarriland.es.
ZUGARRAMURDI. Al-
tzatenea jatetxean uz-
tailean, abuztuan eta
irailean lan egiteko zer-
bitzariabeharda.Espe-
rientziaduena.Frantse-
sez jakitea ezinbertze-
koa da. �948 599187.
DANTXARINEA.Zerbi-
tzaria behar da Mike-
len-borda ostatuan.
Frantses pixka bat da-
kiena,asteburuetaneta
udan aritzeko. �690
388134/ 948 599045.
Etxalarko ileapaindegi

batean ileapaintzaile
ofizialaetaestetikada-
kiena behar da. Bere-
hala lanean hasteko.
�948 635237
BERA. Estetizista la-
guntzailea behar da.
�661 432630.

MOTORRAK
salgai

Golf V gt tdi autoa sal-
gai. Egoera arras one-
an.140zaldi.12.000eu-
ro. �699 375558.

DENETARIK
salerosketak

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

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.

Baztango losa gorria
salgai.Zabalera:30cm;
luzera: 30-70 cm; lodi-
tasuna: 2,5-3 cm. Oso-
tara: 125 m2. Prezioa:
25€/m2. �626 644420 /
605 878202.

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

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

1.000 litroko gasolio
depositoasalgai.�680
374377.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.

OIHAN ENKANTEA
BERAkoUdalak plegu itxia-
ren bidezko enkante publi-
koan salgai jarriko du Oiar-
no parajeko oihan-aprobe-
txamendua.
Proposamenak iragarkiaNa-
farroako Aldizkari Ofiziale-
an argitara eman eta bihara-
muniteik hasita 20. egun na-
turaleko13:30ak arte aurkez-
tukodira.Azkenegunhau la-
runbatarekin suertatzen ba-
da, astelehena arte luzatuko
da epea.
BaldintzapleguakUdal Idaz-
karitzan, 012 Zerbitzuan,
web-orrian (www.bera.eus)
eta Nafarroako Kontratazio
Atarian ikusgai daude.

Bera, 2015.06.08
ALKATEA,

Mª Sol M. Taberna Iratzoki

Herriko Ostatuaren alokairua
Udalak, erabaki du lehiaketa publikoaren bidezUrrozko Herri-
ko Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak bertze, baldin-
tza hauek arautuko du:
—Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
—Hilabeteko errenta: 200 euro/hilabetea gehi BEZa.
—Lehiaketan,bideragarritasunplana, eskarmentua,hobekuntzak
eta diru eskaintza baloratuko dira.

—Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
—Eskaintzak aurkezteko epea: 2015eko uztailaren 2ko, eguer-

diko 11,00ak arte. Eskaintzak,UrrozkoUdaleko Idazkaritzan
aurkeztuko dira, horretarako onetsitako administrazio baldin-
tzen agirian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@urrotz.es eta 948-450013 telefono-
ra deituz (asteartea eta ortzeguna 08:00etatik -11:00etara)

Urrozen, 2015eko ekainaren 16an
Alkatea, Iñaki Juanena Santesteban

URROZ

TTIPI-TTAPAk kazetaria behar du
ordezkapenetarako

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

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

Bidali curriculuma info@ttipi.eus helbidera
uztailaren 8a baino lehen.
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Leitzako LIDE
URKIOLA MARIEZKU-
RRENAK urtetxoa
bete du ekainaren
19an! Zorionak
eta marrubizko
muxu bat June
ahizpa eta izeba
Birjiren partetik!

Tik, tak, tik, tak... Gainean dugu
ekainaren 27a! Egun bikaina pasa
bikote, gu asmo horrekin goaz!
Zoriontsu izan! Muxu haundi bana!

Urruti zegoela zirudien baina...
badator ekainaren 27a! Gozatu
egunaz eta pozik bizi zaiteztela!
Muxu haundi bana!

Berako MARKEL ZELAIETA
BERASATEGIk 6 urte beteko ditu
ekainaren 25ean. Zorionak eta
muxu haundi bat etxeko terremoto-
ri familia guztiaren partetik

Aunitz urtez ama-
txi! Jada jubilatze-
ko adinarekin
baina oraindik
sasoiko niri lepo
gainean eramate-
ko. Segi horrela!
Aunitz matte
zattut! Muxu pila!

Berako NAGORE SAN SEBASTIANek
urteak beteko ditu ekainaren 27an.
Zorionak familia guztiaren partetik,
baina bereziki Laida eta Jokinen
partez.

MIKEL eta BEÑAT PORTU BARINAGA-
REMENTERIA leitzarrek 7 urte beteko
dituzte ekainaren 29an. Zorionak
familia osoaren eta bereziki
Lesaka, Leitza eta Manzanoseko
lehengusuen partetik.

Gure etxeko
printzesitak urtea
bete du ekaina-
ren 25ean. Muxu
haundi bat aita-
txo eta ama-
txoren partetik,
matte zaitugu
bihotxa!

Donamariako
sorgintxoak urtea
bete du ekainaren
25ean. Muxu
haundi bat familia
eta berexiki Or-
katz eta atautxiren
partetik. Prestatu
berendu goxoa!

Berako
FERNANDA
PETRIRENAk 60
urte bete ditu
ekainaren 20an.
Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren partetik.

Etxeko muttikoak, OINATZ ELIZALDE

LARRETXEAK , 4 urte beteko ditu
ekainaren 28an. Zorionak Legasa
eta Iturengo familien partetik eta
bereziki aita, ama eta Naroaren
partetik! 4 muxu

Ekainaren 22an
30 urte bete ditu
MARIA LARRE-
TXEAK. Zorionak
eta aunitz urtez
Iturengo zure
iloba ttikiaren
partetik.jeje!!!
Muxu haundi bat

OINATZ ELIZALDEK ,
etxeko morroxko-
ak 4 urte beteko
ditu ekainaren
28an. Zorionak
eta aunitz urtez
Iturengo izeba ta
lengusinaren par-
tez. Muxu bat

ALAIN eta OSKITZek ekainaren 26an
urtea beteko dute. Zorionak aunitz
aitatxi-amatxi eta izeba eta osaba-
ren partez. Muxu haundi bat.

ALAIN eta OSKITZek ekainaren 26an
urtea beteko dute. Zorionak attatto,
amatto eta berexiki Aner anaiaren
partez. Ongi pasatu eguna eta
muxu aunitz bihurritxuk!

Sunbillako NEREAk uztailaren 4an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta
berexiki Iraide, Garaine eta Ibai
semearen partez. Ongi pasa
eguna. Muxuak

Arantzako MIKEL

IZAGUIRRE BEIZA-
MAk 11 urte bete
ditu ekainaren
20an. Zorionak
eta muxu haundi
bat familiaren
eta berexiki
Ioritzen partetik!

Narbarteko OIHAN SALABERRIk
ekainaren 26an, 5 urte beteko
ditu. Zorionak eta 5 muxu potolo
zure izeba-osaba eta berexiki
Ugaitz, Arene eta Oier lehengu-
suen partez. Merendola goxoa
prestatu!

OLAIA eta EGOI OTXANDORENA

PETRIRENAk 6 eta 3 urte bete dituzte
ekainaren 26 eta 19an. Muxu pila
bat Sunbilla eta Mugaireko familia
eta batez ere aita eta amaren
partez!

UXUE BIKONDO

eta JULEN
SARRATEAk, 8 eta
urte bat beteko
dituzte. Aunitz
urtez Iruritako
familia eta bere-
xiki Ainara eta
Aritzen partetik.



J.J. PIKABEA Doneztebe
%10, marka batzuetan

AMAIA Doneztebe
%5 kosmetikan etab.

AGARA Bera
%5 kirol artikuluetan

ELIKA Bera
%5 kontsultan

TXINELKA Lesaka
%10

KUKUKA Doneztebe
%10 pijama etab.

EDR GUNEA Leitza
%5, 30€tik gora

URDI BERA Bera
%20 urteko matrikulan

KIMETZ Doneztebe
%5 kosmetikan etab.

OSTIZ Doneztebe
%10 oinetakoetan

Semper Bera/Lesaka
%10 matrikulan

GARBI Leitza
%10, 30€tik gora

UDAL KIROLDEG. Lesaka
%40 matrikulan

OREKA Lesaka
%5 kontsultan etab.

JAIONE Doneztebe
%10, 12€tik gora

SANSIÑENA Elizondo
%5 olio aldaketan

ARIZTELA Leitza
%5, 30€tik gora

ELBETEKO POSADA Elbete
%10 kartan 30€tik gora

MAIMUR Leitza
%10 oparietan

MENDAUR Doneztebe
%5 pentsu batzuetan

HERNANDORENA Leitza
%5, 30€tik gora

GAZTELU Leitza
%15 osagarrietan

NAFARPRESS Elizondo
%10 liburu eta materialean

INTZURI Lesaka
%5 produktu guztietan

ZALDUA Donez/Eliz
%10 produktuetan

KATEA-BIKE Bera
%5 konponketetan

POTTOKI Elizondo
%5 opari txikietan

MARI CRUZ Donez/Eliz
%10, 30€tik gora

OSTARGI Bera
%5 produktu guztietan

MENA Elizondo
%10 kopia digitalean

KULUNKA Leitza
%5, 30€tik gora

BORTZIRUDI Bera
%5 kopietan etab.

KATTAGORRIA Lesaka
%10 lentzerian

KAPRITXO Leitza
%10, 30€tik gora

GOIKO Bera
%10 kopia digitalean

IPINGI Elizondo
%10, 30€tik gora

ALTZURI Lesaka
%5 etxetresnetan

ZELA Bera
%5 kirol artikuluetan

ALUSTIZA Doneztebe
%10, 30€tik gora

IRRISARRI LAND Igantzi
%50 sarreran etab.

BIXKIAK Lesaka
%10

ETXE TRESNAK Leitza
%10 koltxoietan etab.

IPARLA Elizondo
%8, 30€tik gora

ZORTZIKO Leitza
%5 gozotegian, 30€tik gora

ARRATE Doneztebe
%10 Skeyndor kremetan

LEITZA KIROLAK Leitza
%5, 30€tik gora

OGI BERRI Leitza
%5 gozotegian, 25€tik goraddeesskkoonnttuuaakk

DATUCELAY  Elizondo
%10 bateria etab.






