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Herriko bestak � 11-30
Bera, Leitza, Sunbilla,
Ziga, Gaztelu, Beintza-Lab.

ARANTZA � 35
20. Arantza Rock
prestatzen ari dira

URDAZUBI � 51
24.000 euro eliza
ingurua moldatzeko

SUNBILLA � 39
XIV. Ramon Latasa Saria
abuztuaren 9an

BAZTAN � 48
Bisita antzeztuak
Iruritako Jauregian

ZOZKETAK � 35

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

KIROLAK � 11

Txapel uzta
Iruñetik
Nafarroako herri
kirol txapel ugari
etorri dira eskual-
dera Iruñeko
Sanferminetatik.
Tartean Xanta
Sousa lesakarrak
txinga eramaten
lortutakoa. � 3-5

BIDE BERDEA

Kontuz ibiltzeko
aholkua
Iragan neguko
euriteen ondorioz,
Bidasoko natur
bidean zenbait
puntu kaltetuta
daudenez (luiziak,
zola altxatua, lurra
eroria…) kontuz
ibiltzeko aholkatu
du Cedernak,
Endarlatsa-Lesaka
bidean eta
Sunbillako tunele-
an bereziki. � 43

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Adi! ttipi txartel berria
egunotan hartuko duzu!

75 urte eta
oraindik
Beti Gazte

Nahiz eta urte osoan ospakizunetan murgilduta
egon, zehazki abuztuaren 9an beteko ditu 75 urte

Lesakako Beti Gazte elkarteak.
Egun horretarako Ezpata-dantzarien Eguna antola-
tu du eta garai ezberdinetan aritu diren ehun dan-
tzari baino gehiago bildu nahi ditu Onin errekaren

petriletan dantzatzeko.
Urteurreneko ekitaldi nagusia izanen da,

baina ez azkena.

Pilotazalearen
izena jarri diote plaza
bati Senperen � 41

Xan ITHOURRIA
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Aitor AROTZENA
Hainbertze kirol tal-

dek ematen duten lana
alde batera utzi gabe,
Beti Gazte elkartea ur-
te osoan ari da ospaki-
zunetan.LesakaetaZa-
rautzartekokostakobi-
dea egin du mendizale
taldeak, hiru egunez.
Txindoki, Aizkorri, An-
boto,HiruErregeenMa-
haia… bisitatu nahi di-
tuzte. Maiatzaren 9an
MusikaBandenAlardea
egin zuten, ekainaren
6an jokalari eta jokala-
ri ohien topaketa, lau la-
runbatez Herri Olinpia-
dak, uztailaren 5ean
erraldoien topaketa eta
herri kirol jaialdia… Ur-

te osoko ekitaldiak bo-
robiltzeko, abuztuaren
9an (Beti Gazteren so-
rreraren data zehatza,
1940koabuztuaren9an
sortu baitzen) Ezpata-
dantzarienEgunaanto-
latudute.JoseLuisSun-
sundegi presidenteak
aipatu digunez, «uste
dugu ezpata-dantzari-
aketaZubigainekoadi-
rela Lesaka hobekien
errepresentatzen dute-
nak, lesakarrak horre-
kin identifikatuak sen-
titzen gara eta horrek
batzen gaitu. Horrega-
tik, lehengoetaoraingo
ezpata-dantzariak
omendu eta elkarrekin
dantzan ikusi nahi ditu-

gu.Egiaerrateko,harre-
ra hagitz ona izan dugu
dantzarien artean eta
zazpi taldebiltzeaespe-
ro dugu, 105 dantzari».
Urtemugakoekitaldi

nagusia izanen da, bai-
na ez azkena. «Abuztu-
an–dioteelkartetik–ka-
tegoria ezberdinetako
futbol torneoak antola-
tuko ditugu, Nafarroa-
ko Mendi Taldeen Egu-
na ere Lesakan izanen
da urriaren 4an, gu be-
zala 75.urteurrena os-
patzen ari den Obere-
na taldearekin batera
antolatua, Lesakako
abesbatzak eta soinu-
lari taldeak kontzertua
eskainikoduteabendu-

GIZARTEA � ABUZTUAREN 9AN EZPATA-DANTZARIEN EGUNA OSPATUKO DUTE

75 urtetan oraindik sasoiko
dago Lesakako Beti Gazte
1.071 bazkide dituen elkartea urte osoan ari da urtebetetze
berezi honetako ekitaldiak egiten

an… Eta bertzeren bat
ere izanenda,seguro!».
Hainbertze ekitaldi

antolatzeak, noski, lan
handia dakar gibeletik.
Modesto Maia, 75.ur-
teurreneko koordina-
tzaileakazpimarratuna-
hi izan du herriko ber-
tze elkarte eta taldeek
izan duten elkarlanera-
ko borondatea: «Musi-
kabandakbandenalar-
dean eta Ezpata-dan-
tzarien Egunean lagun-
du du, erraldoi konpar-
tsakerraldoien topake-
tan, Gazte Asanbladak
Herri Olinpiadan, Lesa-
kako Abesbatzak eta
Soinulari taldeak kon-
tzertu ezberdinetan,
Tantirumairudantza tal-
deak, ezpata-dantza-
riek eta txistulariek
Ezpata-dantzarienEgu-
nean eta seguru bakar-
renbat ahaztukodugu-
la… Herriko bertze tal-
deei ere parte hartzeko
aukera luzatu nahi izan
diegu baita eskuzabal
onartu ere!».
Hiru mende laurde-

netangauzaaunitzger-
tatzen dira, baina pre-
sidenteak elkartearen
historian zenbait mu-
garri azpimarratu ditu:
«Kirol arloan, oihartzun
handiena sokatira tal-
deak lortu zuen, Mun-
dukotxapeldunizanbai-

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Ekainaren 6ko Beti Gazte Elkartearen Egunean, garai bateko eta oraingo futbolariak aurrez aurre izan ziren Mastegi futbol zelaian.

75 urte eta oraindik Beti Gazte. Goiburu horrekin
75.urteurreneko ospakizunetan murgildua dabil
urte osoan Lesakako elkartea. Gaurgero hainbat
ekitaldi burutu ditu, baina bereziena, abuztuaren

9ko Ezpata-dantzarien Eguna izanen da. Justu 75
urte egiten dituen egunean, ehun dantzari baino
gehiago bilduko dituzte Onin erreka bazterretan
dantzan.

ZELAIAREN GARRANTZIA
«Garrantzitsua izan
zen Mastegi futbol
zelaia eraikitzea, oina-
rrizko futbolean lan
ona egiteko aukera
eman dugu eta horri
esker, egun 200 fitxa
baino gehiago ditugu.
Harrotasunez bete-
tzen gaitu Beti
Gazteko jokalariak
Lesaka baino bortz
aldiz handiagoak
diren herrietako talde-
en kontra lehian parez
pare ikusteak»

Jose Luis SUNSUNDEGI
Beti Gazteko presidentea
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tzen hiru urtetan, Nafa-
rroako eta Euskadiko
bertze hainbat txapel-
ketaz gain. Modu bere-
an, garrantzitsua izan
zen Mastegi futbol ze-
laiaeraikitzea,oinarrizko
futbolean lan ona egi-
teko aukera eman digu
eta horri esker, gaur
egun200fitxabainoge-
hiagoditugu.Egia erra-
teko, harrotasunez be-
tetzengaituBetiGazte-
kojokalariakLesakabai-
no bortz aldiz handia-
goak diren herrietako
taldeekin nor baino nor
gehiago lehiatzen ikus-
t ea» . Ha in zuzen ,
abuztuaren 9an beteko
ditu 18 urte futbol zelai
berriak ere. «Nahitaez-
koa izan zen aldatzea,
Kristo-Enearen egoera
ezin baitzen jasan. Gi-
puzkoakoFutbolFede-
razioak nahiz gure kon-
tra aritzen ziren taldeek
izanzutenpazientziaes-
kertzekoa da».

400 KIROLARI BAINO
GEHIAGO
Zehazki, 208 fitxa

izanditudenboraldiho-
netan futbolean Beti
Gaztek (horietatik 42
emakumeak), 16 fitxa
sokatiran, 155 mendi
taldean, 34 txirrindula-
ritzan eta triatloiko 3.
Kirol arloan ez ezik,

kulturan ere bere lana
egiten du Beti Gaztek.
Bere garaian, futbolak
sortzen zituen gastuak
estaltzeko antzerki,
dantza edo zine ema-
naldiak eskaintzen zi-
tuztenOtxogorrienean.
Gaur egun, margo eta
ipuin lehiaketak, Arbo-
laren Eguna, argazkila-
ritzadigital ikastaroaes-
kaini duen argazkilari-
tzaatalberria, Irakurke-
ta Kluba… «Horretaz
gain, –dio Sunsunde-
gik– 30 urte baino ge-
hiago daramazkigu fe-
rietako ajoarriero lehia-
ketaantolatzenetadue-
la bortz urte, argazkila-
ritza eta EzagutuDeza-
gun Lesaka lehiaketak

berreskuratu genituen.
Gauza batengatik edo
bertzearengatik, herri-
ko bertze elkarte edo
taldeek estaltzen ez di-
tuzten arloak landu na-
hi izaten ditugu kultura
aldetik».
Zuzendaritzabatzor-

deaortzegunerobiltzen
da urte osoan, eta «ho-
ri desgaste handia da,

konstantzia eskatzen
du». Lanik gehiena fut-
bolak ematen du, urte-
an hamar hilabetez ari-
tzen direlako eta «azpi-
marratzekoak dira bere
borondatez eta musu-
truk lan izugarriaetaor-
dainezina egiten duten
entrenatzaileak,astean
hiruzpalau egun, aste-
buruak barne, eskain-

tzen baitizkiote taldea-
ri».
Horibai, ateakzaba-

likdituelagogorarazina-
hi du Beti Gazteko zu-
zendaritza batzordeak
eta batez ere gazteak,
«beraiek baitira elkar-
tearen etorkizuna ber-
matzekogiltza».EtaBe-
tiGaztebetigazteman-
tentzeko sekretua.

KLUBA DATUTAN

• 1.071 bazkide ditu
gaur egun.

• Futboleko 208 fitxa
izan ditu 2014-15 den-
boraldian: Ohorezko
mailan 28, jubenilak
23, kadeteak 28, ema-
kumeak erregionala
22, neskak futbol-8an
20 eta futbol eskolan
(infantilak, alebinak,
benjaminak) 87.

• Horretaz gain, sokati-
ran 16 fitxa, mendian
155 lizentzia, txirrin-
dularitzan 34 eta tria-
tloian 3 ditu.

• Kristo-Enea futbol
zelai historikoa ordez-
katu zuen Mastegi
futbol zelaiak ere 18
urte beteko ditu abuz-
tuaren 9an (1997an
inauguratu zuten).

ARGAZKIAK: A. AROTZENA
Goitiko argazkan, 75. urteurreneko ekitaldiak antolatzen buru-belarri ari den zuzendaritza ba-
tzordea. Beheitian, 2004an Eskozian Munduko txapeldun izan zen sokatira taldea.
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HISTORIA � 75 URTEKO GORABEHERAK

Bidasoko futbol
Alironetik Munduko
sokatira txapelketara
A. AROTZENA
Beti Gazte elkartea 1940

abuztuaren 9an jaio zen, ga-
rai hartako kirol eta kultur jar-
dueragehienakbultzatzenzi-
tuen Acción Católica elkar-
tearen Gaztediaren eskutik.
Akta batek dioenez, «bazki-
deen kirol sukarrari, eta ba-
tez ere footballarenari eran-
tzuteko» sortu zuten. Hasie-
ran, bortz atal zituen: pilota,
futbola,alpinismoa, txirrindu-
laritzaetaatletismoaetabazki-
deek, sarrerako 5 pezeta eta
hileroko pezetako kuota or-
daintzeazgain,portaeraego-
kia (“conducta honesta”) era-
kutsi behar zuten. Lehenbizi-
kourtehaietan, futbolekokon-
petizioofizialikgabe, lagunar-
teko futbol partidak jokatu zi-
tuzten Bidasoaldeko taldeen
kontra, garraiorakoBidasoko
Trenaerabiliz.1948anBidaso-
ko lehentxapelketa irabazizu-
enBetiGazteketa sarimodu-
ra, Alirona konposatu zuen
Feliciano Beobide musikari-
ak eta oraindik elkartearen
himnotzat erabiltzen da.
1950an, lehen Copa Fronte-
ra ere irabazi zuen Lesakako
elkarteak.Lehenbizikohamar-

kadahaietanhainbataldiz ira-
bazi zuenBidasoko txapelke-
ta, baina 1960-1970. hamar-
kadetan futbol taldea desa-
gertu ere egin zen eta kirole-
rako gogoa zuten jokalariek
Irun edo Berara joan behar
izan zuten aritzera. 1970. ha-
markadanVasco-Navarro ize-
neko txapelketan hasi ziren,
eta 1973an finalista izan zi-
ren.Hamarkadabukaeran, fut-
bola federatueginzenetahur-
biltasunarengatik,Gipuzkoan
lehiatzen hasi zenBeti Gazte,
lehenaldizaraututako ligaba-
tean. Erregionaleko bigarren
mailan txapeldun izan zen
1979-80 denboraldian, lehen
mailara igoz. Berriz ere jautsi
egin zen 1983-84 denboral-
dian,bainabidenboraldiz se-
gidan,84-85eta85-86an,mai-
laz igo eta Preferentera aile-
gatu zen lehen aldiz. Azken
30urtehauetanPreferenteeta
Erregionaleko lehenmailaren
artean ibili da. 1995-96 den-
boraldianErregionaleko lehen
mailako liga eta kopa irabazi
zituen, dobletea. 1997ko
abuztuaren 9an egin zuten
Mastegi futbolzelaiarenestrei-
naldia. Honek, Kristo-Enea

futbol zelai kaxkarraordezka-
tuzuen.Francorenkontrage-
rran aritutako presoek egin
behar izan zuten eta bukatu
orduko, berri baten beharra
eta eskakizuna izan zuen.

MUNDUKO TXAPELDUN
SOKATIRAN
Baina nazioartean Beti

Gazteri izena eman dion kiro-
la sokatira izan da. XX. men-
dearen azken hamarkadan
Nafarroa eta Euskal Herriko
hainbat txapelketa irabazion-
dotik, Munduko klub arteko
txapeldun izan zen hiru urtez,
Irlandan (Carlow, 1999), Ho-
landan (Slagharen, 2000) eta
Eskozian (Glasgow, 2004).
Hainbat urtez talderik gabe

egon ondotik, iaz bueltatu zi-
ren goma gainera eta Nafa-
rroako txapeldun izan ziren.
Aurtenere4x4 txapelketa ira-
bazia dute Nafarroan. Hain-
bertzeko ibilbiderik egin ez
bazuen ere, emakumeen tal-
deak ere Munduko txapelke-
tabateanpartehartuzuen Ita-
lian (Cesenatico, 2010).
Sokatira ez ezik, Beti Gaz-

tek talde federatuak izan di-
tu saskibaloian, areto-futbo-
lean, txirrindularitzan,xakean
edo mahai-tenisean, bertze-
ak bertze. Nazioarteko xake
txapelketa ere antolatu zuen
hainbat urtez. 1985an Arku-
pe pilotazale elkartea sortu
zen arte, pilota kontuak ere
Beti Gaztek landu zituen.

Goitian, Beti Gazten lehen hamaikakoa 1940an eta ondoan, Gure Txokoaren
kontrako derbia 1948an. Urte hartan Bidasoko txapelketa irabazi zuen.
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Arantzako Ekaitza elkarteak 25 urte bete zituen
Duela hamar urte, 25. urteurrena ospatzeko egun berezia antolatu zuen Aran-
tzako Ekaitza elkarteak eta aitzaki horrekin, Panttaleon Errandonea elkarteko
lehendakaria, 25 urte beranduago lehendakari zen Xabi Altzuri eta bai sorrera-
ko bai urteurreneko batzordean lanean ari zen Gabi Goiarekin bildu zen Ttipi-
Ttapa. Garai hartan herrikomapa topografikoa egin nahizik zebilen elkartea eta
hasieran, «gure artean elkartzeko toki bat nahi genuen, helburuetako bat gure
lokala izatea zen, elkarrekin lasai egoteko eta gure ekintzak antolatzeko». Lo-
kala Isidro Etxeberriari alokatu eta auzolanean moldatu zuten.

Udako igerileku, sorosle eta gisakoen inguru-
ko artikulua irakurri nuen lehengoan egun-
kari batean: ezin ailegatuz zebiltzala, ordu

batzuetan bigilantzia gehiago behar dela, denera-
ko egoten baitira: putzua bigilatzeko, kura ttikiak
egiteko edo egunean zehar gertatzen den edozer
gauzetarako eta egia erran, ez nau harritzen pro-
testa egitea. Niri dagokidanez, Elizondon dagoen
Baztango udal igerilekura joaten naiz, behetik bo-
taz 7.500 bizilagunendako 190 pertsona hartzen
ahal dituen igerilekua. Egun bero batean, eta uda
honetan baditugu batzuk, kopuru hori baino ge-
hiago sartzen dela iruditzen zait. Nik hurbilekoak
kontrolatuak edukitzeko nahiko lan izaten dut, be-
raz sorosle batek, bere enpeinu guzia jarrita ere
(jartzen ez badu zer erranik ez) ia ezinezkoa du ho-
ri dena kontrolpean edukitzea. Agian ere ez da
deus gertatuko, aditu eta ikusten denarekin ikara-
garria izanen bailitzake. Dagokionak baloratu de-
zala Lekarozko igerilekua berriz ere funtzionatzen
jartzeko aukera, bere garaian Irurita, Lekaroz,Oro-
noz eta Gartzaingo jendea joaten zen eta horrek,
guttienez, Elizondokoa arinduko luke.

Igerilekua

Nire txanda
Ruben GARATE

Mercedes ERREGERENA
300 euroko saria

HiriHondakinenManko-
munitateek eta udalek
banatatutakoegutegien
zenbaki sarituak ez di-
ra agertu orain arte.
Oraingoan,erratzuarrak
lortu du 300 euroko
erosketa-bonoa.

Oaia PERUARENA
Berako margolaria

Abuztuaren16rabitarte
ikusgai daude bere
sorterrikoKulturEtxean
Argi Jokoak goiburu-
pean erakusten dituen
margolanak. Aitzinetik,
hainbat lekutan zintzi-
likatu ditu bere lanak.

Jon KANFLANKA
Nafarroako txapeldun segan

Bortz urtez ez da sega
txapelketarik jokatuNa-
farroan, kirolarien fal-
tan. Aurten, txapelketa
honen bosgarren edi-
zioa jokatudaetaLeitza-
ko Jon Kanf lankak
irabazi du lehen aldiz.

Beharbada sare sozialen edo zenbait komu-
nikabiderenbidez ikusi eta irakurritakoarekin
norbaitek pentsa dezake Lesaka borroka,

sexu eta drogaren hiriburua izan dela Sanfermine-
tako asteburuan: Magaluf txiki bat, baina atzerrita-
rren ordez, horditutako gipuzkoar eta bizkaitarrek
inbaditua. Baina salbuespenak salbuespen, giro
ona izan da nagusi. Eta rock&rolla ere izan zen!

Gaixoa Ni Lesakan ere

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Maiatzaren 24an hauteskundeak izan ziren, eta Na-
farroanaldaketa interesgarriak izanditugu.Ni,per-
tsonalki, asko poztu naiz izan diren aldaketekin.

Demokraziak asko irabaziko duela uste dut. Ondorioz,
Nafarroako euskaldunen eskubideak onartuak izango di-
ra. Hau da, Euskal Telebista ikusi ahal izango da lurralde
guztian; euskal irratiak, arazorik gabe, entzun ahal izango
dira. Ikurrinak beste mundu guztiko banderen eskubide
berdinak izango ditu. Alde guztietako nafar ikasleek berai-
en ikasketak euskaraz ikasi ahal izango dute. Hala espero
dugu. Oraindik, gogoan dut nola Fiteron egon nintzen hi-
tzegiten 14-15 urteko neska-mutilekin. Eta galdetuz ea
euskarazbazekiten,erantzuna,zoritxarrez,pentsatzennue-
na izan zen; baina gero esan zidatenak pena handiagoa
emanzidan:Nahi zutela ikasi, baina ez zutela aukerarik ho-
rretarako. Ea, orain, anormaltasunetik normaltasunera be-
harrezko pausoak ematen diren, eta konpontzen duten
XXI.mendean ulertezina den egoera hau.
Kirolzaleak izanik, eta telebistaz ikusteko aukerarik ez ze-
goenez, inguruko frontoietara joaten ginen orduko pilotari
hoberenak ikustera. Adibidez, Donostiako Anoetan, Mar-
zelinoBergaraetxalartarraetaJ.M.Palacios "Ogeta"aurre-
larienartekolehia interesgarriak ikustera.Bestealdetik,ezin
dira ahaztu lehenbiziko bi nafar txapeldun handiak: Julian
LajosetaJuanIgnacioRetegi,Retegi I.Nafarroakoeskuzko
pilotarien nagusitasuna, gaurdaino irauten duena, beraie-
kin hasi zen. Aurretik, Hilario Azkarate bizkaitarraren agin-
tea izan zen. Bere kasua aipatzea merezi du. Bederatzi fi-
nalak, 1960tik 1968ra artekoak segidan jokatuz, sei iraba-
zi zituen.Palarapasatuz,Balda frontoian,Manolo Iturri (as-
korentzat,historiakopalistahoberena) jokatzen ikusteago-
zamena zen. Inoiz, partida bukaerako komentarioa,hauxe
zen:"Hobeki jokatzerikezdago”.Bereaurkarigogorrena,be-
ste etxalartar bat zen: Fede Arribilaga, maila handiko joka-
laria. Beste frontoi bat, (hau ere Donostian, eta gaur egun
desagertua) Urumea izenekoa zen. Bertan, erremontez jo-
katzen zuten. Partida ikusgarrienak Pablo Lekunberri, Are-
so, Arbizu eta Salsamendi-III.en artekoak izaten ziren. Be-
raiekin batera, sarritan, Ugarte beratarrak jokatzen zuen.
Ugarte ez da Berak izan duen erremontista bakarra. Bere
aurretik, Nafarroako lehoia ezizenez ezagutua, Joxe Irigoi-
en (1893-1970) txapeldun handia izan zen.Ondoren, ager-
tuko zen erremonteak eman duen izar handiena: Jesus
Abrego(Arroniz-1910-1997).Oronoz-Mugairekokasuabe-
rezia zen. Maristek zeukaten ikastetxean, Marista Segun-
dokantolatuta,PilotaEguna izeneko jaiaospatzenzen.Ga-
raiko jokalari hoberenak, palaz, eskuz eta zesta puntaz ari-
tzen ziren. Lesakan, gehienetan, afizionatu mailan nabar-
mentzen zirenak jokatzen zuten. Adibidez, Tapia anaiak,
profesionalmailarasaltoegitearzeudela.Garaihaietan,be-
steen artean, Anton Maiz aranztarra eta Salbador Bergara
etxalartarrak ere, bere lehen pausoak eman zituzten figu-
ra handiak izan aurretik, profesional mailan.
Bukatunahidut, LesakakoBetiGazteren futbol taldeakzo-
rionduz. Urtetan lehian ari dira, bera baino herri askoz han-
diagoekin. Meritu handia beraiena.

Lesakako oroitzapenak (IV)

Esteban IRUSTA MALLEA

Ekainaren 25ean izan nintzen, beste bi lagunekin, Iru-
ñeko Vaguada izeneko zahar-etxean txistua jotzen.
Dagoeneko lau ikasturte bete ditugu hara joaten, hi-

lean behin, musikarekin hango zaharrak pixka bat entrete-
nitu eta unetxo batzuk alaiagoak egin dakizkien.
Hango egoera oso bitxia eta ezberdina da: pertsona zahar
asko topatu ahal ditugu, gizon eta emakumeak, gehienak
gurpil-aulkitan eserita, beste batzuk, gutxiago, oraindik oi-
nez ibiltzekomoldatzen direnak. Gukmusika jotzen dugun
bitartean, batzuk egoten dira lo antzean -deustaz jabetu-
ko ez balira bezala-, beste batzuk, ordea, oso adi eta er-
ne, kantatzen, aurpegia alaituta, txaloak eginez, erritmoa
eramanez…Eta, azkenik, badago beste taldetxo bat, itxu-
raz nahiko txepelduta egoten dena, baina askotan harri-
tzen nauena, izan ere, behin baino gehiagotan egoten di-
ra begiak itxita eta ematen du ez direla deustaz ohartzen,
baina, hala ere, bat-batean ohartzen zara erritmoa erama-
ten ari direla esku batekin, edo biekin, edo oinekin, edo
gorputzarekin, edo isilean abesten ari direla, eta bat eta
beste, eta horrek guztiak niri grazia egin eta poza ematen
dit. Batzuetan, bata bestearekin haserretzen dira umeen
moduan. Beste batzuetan, txistua jotzen ari garen bitarte-
an, baten batek oihu ozenenbat egiten du.Hasieran inpre-
siohandi samarraegitendizu, bainageroxeagoohitzen za-
ra pixka bat.
Badira momentu batzuk, non ohartzen baikara baten ba-
tek itolarria duela, komunera joateko premia, edota kalera
edo etxera joateko nahia… Une horiek gogor eta lazgarri
samarrak gertatzen zaizkit, izan ere, hainbeste bizitasun,
lan eta eskarmentu izan dituzten pertsona errespetagarri
horiek, orain, momentu eta egoera latz horietan, ikusten
baitira haur jaioberri eta babesgabeak bezalaxe.
Zahar-etxehorienegoerakzerpentsatuhandiaematendu-
te. Hantxe dezenteko masifikazioa sumatzen dut, eta gi-
zarte arruntetik aldendusamarturik.Gainera, kontuanedu-
ki behar da, nik hemen solairu bat edo bi aipatu ditudala,
baina badakit erabateko ziurtasunez, Vaguada izeneko za-
har-etxean bertan badagoela beste solairu bat gutxienez,
jende larriagoa daukana, hau da, bukaerako egoeran da-
goena. Horri guztiari gehitu behar zaio, zahar-etxe horiek,
gehienak behinik behin, pribatuak izaten direla, eta ondo-
rioz, garestiak edo garesti samarrak behintzat bai. Nire us-
tez, bai merezi duela gizarte honetako agintariek gai horie-
tan inbertitzea denon dirua, zahar-etxe publiko eta mer-
keago gehiago egiteko, bat auzo bakoitzeko gutxi gorabe-
hera, hango zaharrak hobeki sentitzeko,masifikaziorik ga-
be, giro bero eta goxoago batean, eta ia-ia etxean beza-
laxe.
Guri ere noizbait tokatuko zaigu iristea adin horretara, lu-
zaro bizi baldin gara gutxienez, eta auskalo non eta nola
egokituko zaigun guri, bizitzaren udazkena pasatzea. Mo-
mentuz, kontsolatuko naiz gogoratuz, gorago aipatutako
zahar-etxe horretan, nola pertsona haietako batzuk saiat-
zen diren dantzatzen musikaren erritmoan, eta nola hain-
bat doinu, dantza eta abesti euskaldun ere ezagutu eta
kantatzen dituzten.

Zahartzen garenean

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Zer ikusi,
hura ikasi
Idoia GILLENEA (Elizondo)
Ez naiz berriro hasi-

ko erraten eta azaltzen
zearazodaukagunBaz-
tango herri batzuetan
mutildantzekin,askion-
giazalduzutenpasaden
alean Plazara Dan-
tzako herri ekimeneko-
ek. Elizondoko bestak
ai legatuko dira eta
22:00etan bazterketa-
rik gabeko mutildantza
publikoa, Elizondoko
plaza publikoan dan-
tzatuko da.
Bi ordu lehenagoor-

dea, Baztango Mutil-
dantzari taldeak (gizo-
nezkoen taldeak tradi-
zioaren izenean, ema-
kumeei dantzatzen uz-
ten ez dienak), Elizon-
doko ikastolan dagoen
parke publiko batean
dantzatuko du.
Haur parke publiko

bat erabili etahelduba-
tzuk espazioa pribati-
zatuko dute, beraien
arauen baitan, gauza
arras garrantzitsua de-
bekatuz, emakumeak
izateagatikberaiekinba-
tera dantzatzea, tradi-
zio baztertzaile baten
izenean.Parkepubliko-
akerabiltzendituztengu-
re txikiak, errespetuan,
parekidetasunean,
bazterketarik gabeko
erlazioetan hezi nahi di-
tugu? Ba... eredu polita
ari gara erakusten!
Ezinbestekoada,gu-

reondorengoei,elkarbi-
zitzan,aniztasunean,as-
katasunean, errespetu-
an,parekidetasuneanoi-
narritutakoereduakera-
kustea. Horregatik, ani-
matunahizaituztet Baz-
tango herriko plaza pu-
blikoetandantzatukodi-
ren mutildantzetara
agertzera.22:00etanda
hitzordua, ikusle edo
dantzari. Ongi pasatu
bestakaskatasuneaneta
elkartasunean!!!

Irakurleak mintzo
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Bota bertsoa
Aitor AROTZENA ALBITZU • Doinua: Habanera

Baztan-Bidasoaldeko XXVIII. Bertsopaper lehiaketan 2. saria

1 Mila bederatzirehun
eta berrogeigarrena
agorrilak bederatzi
egun egin zituena,
gazte lagun talde batek
soberan zuen kemena
eta football-an sukarra
bero zainetan barrena,
Beti Gazte sortu zuten
horra lehen garaipena
Lesakan kirol arloan
dena ez bada gehiena
borondatez eta sendo,
indarrez eman duena
aurten ospatu dezagun
gogotsu urteurrena.

2 Futbolean aritzeko
zelaia zen lehen plana
Gerrako prisioneroek
bortxaz egin zuten lana
herriko gazteak ere
biltzen ziren haiengana
zuloak, lohia eta ura
baloi bustiaren zama
“arauzko neurririk ez du”
horrela zuten errana
baina futbol zelai harek
eskuratutako fama!
Kristo-Enea genuen
Lesakako Maracana
kristo egina zegonez
izena eta izana.

3 Baztanetik Irunera
nola jausten den erreka
izokinak behetik goiti
harri artean gordeka
gisa hartara zebilen
futbolariez beteta
Txikito deitzen zioten
trena urari fereka
zaleen txalo-zartada,
oihu eta errieta
irabaztean expantuk
galtzean beltza kopeta
partidu onak jokatuz
txarrak ere bai tarteka
irabazi zuten lehen
Bidasoko txapelketa.

4 Alirona lortu zuten
eta handik bi urtera
berriz eskuratu zuten
Irunen Copa Frontera
musika banda eta guzi
herritarrak ospatzera
autobusaren gainean
batera eta bertzera
kalez kale ibilita
Udaletxean harrera
garai ilunak zirenez
ez zen izaten sobera
lagunen artean pozik
besta egiteko aukera
parrandazaleen fama
garai hartakoa ote da?

5 Gure Txokoaren kontra
Bortziritako derbia,
urtero ez zen izaten
espero bezain garbia
jokoan zein talde ote zen
‘bortz erriyetan obia’
irabazteak zekarren
ospea, kategoria
herrian harrotasuna
(batzuen harrokeria)
hura gogoan aitortu
beharko nuke egia
bi herrik lotzen duena
ez da San Migel zubia
baizik partida haietan
idatzi zen historia.

6 Nahiz eta gaur dirudien
ez dela sekula hilko
garai haietan egon zen
ez klub eta ez ekipo
batzuk kieto eta bertzeak
jokatu nahi eta kito
talde bila joan zen zenbait
jokalari historiko
erdi broma, erdi serio
konforme edo kritiko
asmatu zuten txistea
gelditu zaigu betiko:
“Gure Txokoak fitxatu
dituela bi txinito”
Berara joan zirenean
Juan-Txin eta Mano-Lito.

7 Ye-yé garaian sartuta
bigote eta melena
talderik gabe egon zen
hamarkadarik gehiena
halere Vasco-Navarron
eman zutenez izena
finalera ailegatu
baina galdu, ai ze pena!
dena den aipatzekoa
etxera ekarri zutena:
kiroltasunaren kopa,
jokalaririk onena,
hura haundia izan zen
baina garrantzitsuena
ondokoei ziurtatu
zietela jarraipena.

8 Hurbiltasunarengatik
bixitan Gipuzkoaldea
abudo somatu zuten
nafartarren adorea
mailaz maila egin zuten
Preferentera bidea
herri ttiki batentzako
haundia zen ohorea
baina maila ere handia
suerta zitzaien ordea
sailkapenean sarritan
zulo beltzean gordea
hala irabazi zuten
merezi izenordea
goiti ta beheiti zebilen
ekipo aszensorea.

9 Kristo-Eneak ordezko
dotorea du Mastegi
batzuentzako eskaxko
bertzeentzako gehiegi
belar artifiziala,
aldagela, argiteri,
neurriz egokia eta
ur-sistema, sei porteri
euria egiten badu
guardasolik ez ateri
harmailako teilazpian
beti goxo eta ateri,
nahiz eta izan litezken
keja, kontu eta tonteri
hori nola esplikatu
lohitan ohitu zen bateri.

10 Baina futbola ez da dena
Mundu honetan jakina
herri kirolean ere
egin dute ahalegina
sokari tinko helduta
dena indar eta grina,
izerdi, negar, odola
gozoa eta samina,
pisu barnean sartzeko
pasatuz gose gordina
hemen ere ezintasuna
ekinarekin egina
sufrimenduei ateraz
emaitza sinestezina
Munduko txapelketatik
hainbat urrezko domina.

11 Bertze kiroletan ere
egina dute tartea
pilotarentzat izan zen
lehenbiziko arkupea
saskibaloi taldearen
defentsa eta atakea
futbito taldea ez ezik
txapelketa potentea
igerian lehiaketak,
mendizaleak, xakea,
txirrindularitzan ere
gurpila eta katea,
baina gerta daitekenez,
aurrez barkamen eskea,
hainbertze kirol artean
bakarren batzuk ahaztea.

12 Hirurogeita hamabortz
urte beteak kemenez
bertso-sorta izan dadila
sortzaile haien omenez
Historia ez da idazten
bakarrikan garaipenez
ezta dataz, ezta lekuz,
ezta izen-abizenez,
baita oinaze eta minez,
tristuraz, oroitzapenez,
orain hogeitabatgarren
mendean sartu garenez
etorkizunari gaude
begira itxaropenez
baina ez gaitezen ahantzi
hemendik falta direnez.

Beti Gaztek 75 urte



Prentsatik bildutakoak

«[Duela urtebeteko
uholdeaz] Goizeko
6etan ernatu, presa
begiratu eta ohatzera
bueltatu nintzen. Bi
ordu eta erdi beran-
duago, etxe guzia
urpean zegoen eta or
ikusten dute Tere oilo-
ak ateratzen Ezkerra
etxera eramateko.
Hura desastrea!
armairuak, mahaiak
eta aulkiak ur gaine-
an, karrikara begiratu
eta ezin genuen sine-
tsi. Ikaragarria zen!».

Nati BIELSA MUNARRIZ
Elizondoko bizilaguna
D. NOTICIAS 2015.07.04

«Fructuoso, gure aita
zenak 1913ko uholde-
an ohol handi baten
gainean pasatu behar
izan zuen ondoko
Mitxelkonera, bere
bizia salbatzeko.
Lehen lauzpabortz
uholde handi izaten
ziren urtero, eta gu
erreka bazterrean iza-
nik, zerriak eta oiloak
gordetzen zizkiguten
Ezkerran eta
Antxitonean. Baina
egia da iazkoa izuga-
rria izan zela».

Tere BIELSA MUNARRIZ
Elizondoko bizilaguna
D. NOTICIAS 2015.07.04
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Kirolaria, dantzaria eta parranda-
zaleaden18urtekosunbildargaz-
tea.
Zein afizio dituzu?
Bizikleta, mendia, futbola, euskal
dantzak, lagunekinbestaegitea...
Dantzan edo bizikleta gainean,
non gustorago?
Bietan. Bizikleta gehiago gus-
tatuarren,dantza taldekogi-
roa paregabeada eta gaine-
ra guttiago sufritzen da.
Kirola eta besta nola uz-
tartzen dira?
Zailada,aunitzetanetxe-
an gelditu behar izaten
dut, baina udan herriz
herri ibiltzen naiz ka-
rrerar ik ez dudala
aprobetxatuz.
BTT irakurri eta zure
abizena ez da urruti
izaten...
Inguruan BTTan konpeti-
tzen dugun gutti garelako!
(irriz)
Bizikletarenfrenua,erabil-
tzeko edo adornotarako?
Adornoa baino zerbait
gehiago dela erranen nu-
ke...
Zein da zure ustez Sunbi-

llako besten berezitasuna?
Arront herrikoiak direla.
Bestetako egunik politena?
Peñen eguna dudarik gabe. Goi-
zean krosa izaten da, gero kua-
drilen bazkaria eta ondoren ura
ura! Egun konpletoena da nere-
tako eta baita gazte gehienenda-
ko ere, nik uste.
Eta ekitaldirik maiteena?

Arretxekobordakokrono-es-
kalada, nahiz eta haraino
goitzea ez den hain xa-
murra...Bizikletazalea
izanik, herrikoen arte-
ko proba honetan gi-
ro polita sortzen da
etabanakaateratzen
garenez, ikusleguz-
tien animoak jaso-
tzea ere polita iza-
ten da.
Norekineginenze-
nuke gus to ra
dantza?
Euskal dantzak
gustokodituen
edozeinekin.
Amets bat?
Egunen bate-
an Zegama-
Aizkorri mendi
maratoian par-

te hartzea.

11 galdera labur

� Eneko HERRERA � Sunbillako gaztea
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F. ETXEBERRIA
Baztango Santiago

Bidea egin dute Arku-
peakelkarteko31bazki-
dek, hiru etapatan ba-
natuta:Dantxarinea-Eli-
zondo, Elizondo-Lanz
eta Lanz-Arre. Uztaila-
ren 21ean bukatu zu-
ten.Lehenegunekoeu-
riariumoreonezetakan-
tari erantzun zioten ibil-
tariek. BigarreneanBe-
lateko baselizan geldi-
alditxoa egin zuten eta
hirugarrenean buka-
tutzatemanzen1999an
hasi zen bidea. Hiru al-

diz egin dute Santiago
Bidea Arkupeak elkar-
teko kideek, bitan bide
frantsesadeitzendene-
tiketabehinkostakobi-
detik.
Irungo mendizaleek

ere gonbidapena luza-
tudieteArkupeakelkar-
tekoei, hilabetero egi-
ten dituzten ateraldie-
tan lekua izaten baitu-
te. Autobusa Elizondo-
tik ateratzen da eta bi-
dean hartuko ditu par-
te hartu nahi dutenak.
IrungoMendizaleenbe-
terano taldearekin (630

544836 telefonoa) edo
JoseAntonioArriolaAl-
zugarairekin (olagarai
@outlook.com) jarri be-
har da harremanean.

DELEGATU BERRIAK
Delegatu lanaeginen

duten boluntar ioak
behar ditu Arkupeak el-
karteak. Beran bada la-
gun bat, baina bertze
bat beharko litzateke,
baitaZugarramurdinere.
Donezteben,urtetan la-
nean aritu den Eloina

MartinSanMatiasekut-
zi egin du eta ordezkoa
behar da. Elkartetik es-
kerrak eman dizkiote
egindako lanarengatik.

FRANTZIAKO ERRETIROA
Frantzian lanegindu-

tenek erretiro kontuak
kudeatzeko lanean se-
gitzen du Arkupeak el-
karteak. Interesatuek
Fernandorengana (846
548610) edo Behobia-
koMagalyGoyer-enga-
na jo behar dute (607

778897) hordua eska-
tzeko.

DATOZEN BIDAIAK
216 bazkide joanen

dira uztailaren 30ean
Aralarrera. Eguerdiko
meza ondotik, Gorrai-
zera joanendirabazkal-
tzera eta Jose Angele-
kin dantzatzera.
Irailean Benidorme-

ra etaArantzazuetaTe-
nerifera joateko ideadu-
tenek egunotan eman
behar zuten izena.

ERRETIRATUAK � UZTAILAREN 21EAN BUKATU ZUTEN

Arkupeak
elkarteko 31
bazkidek egin
dute Baztango
Santiago Bidea

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko bazkideak, Baztango Balleko Etxeko atarian.

GIZARTEA

18 bildu dituzte
Beti Gazteren
75.urteurrena
ospatzeko

A. AROTZENA
Bidasoaldeko Erral-

doien Topaketa antola-
tu zuen Lesakako Beti

Gazte elkarteak, 75.ur-
teurreneko ekitaldien
baitan, uztailaren5ean.
Lesakakoekin batera,
Bera, Doneztebe, Eli-
zondo, Etxalar, Igantzi
eta Sunbillakoak bildu
zirenHarriondoaKultur
Etxean, 18 guztira, eta
handik abiatuta kaleji-
ran ibili ziren,plazanbu-

katzeko. Arratsaldean
ere ibilbideaeginzuten,
Arratzubitik jautsita eta

Onin errekaren inguru-
an ere dantzatu zuten.
Etxalarko bi erraldoiek

Zubigainekoa ere dan-
tzatu zuten, Onin erre-
karen petrilera igota.

KULTURA � UZTAILAREN 5EAN LESAKAN

Bidasoaldeko
Erraldoien
Topaketa egin
dute lehen aldiz

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Plaza Zaharrean dantzatu zuten Bidasoaldeko erraldoiek kalejiraren ondotik.
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UZTAILAK 25, LARUNBATA

16:00 3x3 Saskibaloi Txapelketa Herrikoi Solidarioa. Toki-Onako patioan
(eguraldi txarra eginez gero Toki-Ona kiroldegian). Ateratako dirua Ademgi elkar-
tearentzat izanen da.

UZTAILAK 26, IGANDEA

10:30 Txirrindularitza Proba. Berako XII. Saria.
Kadete maila.( Ibilbidea: Bera–Lesaka–Bera–Berri-
zaun–Bera–Berrizaun–Bera).

16:00 3x3 Saskibaloi Elite Txapelketa. Toki-Ona-
ko patioan (eguraldi txarra eginez gero, Toki-Ona
kiroldegian. Izen-ematea 15:00etatik aitzin).

UZTAILAK 27, ASTELEHENA

20:00 Gaztefolk Bidasoaldeko Nazioarteko Gazteen Folklore Jaialdia. Herriko Etxeko
plazan. Parte hartzaileak: Selenga (Buryatia), Zornica (Eslovakia) eta Eraiki Dantza
taldea (Irun, Euskal Herria).

UZTAILAK 31, ORTZIRALA

13:00 San Jose zahar etxeko familia bazkaria. 19:00 Txoznen irekiera. Pre-
goia, Gaztextebanen igoera, bertsoak eta aurresku herrikoia. 19:30 Kontzertua:
Joseba B. Lenoir Gang Altzateko plazan. 20:00 Gure Txokoa Dantza Taldearen
jaialdia Herriko Etxeko plazan. 00:00 Lloba, ikus-entzunezko ikuskizuna Altza-
teko frontoian. Ondotik Kalera! taldearen kontzertua.
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ABUZTUAK 1, LARUNBATA

16:00 Plater tiroketa, foso modalitatean. Bera eta kanpotik etorritako tiratzaileen
txapelketa. 18:30 Herri kirol jaialdia Toki Onako patioan (eguraldi txarra eginez
gero Altzateko frontoian). Ondotik Emakumeen harri tiraketa 20:00 Elkartasun
kalejira Mukixutik Altzateko plazara. 20:30 Kontzertua Olaia eta Pitxi, Altzateko
plazan.22:00Berako II.GauLasterketa00:00Perlak etaPottors etaKlitto taldearen
kontzertua Altzateko plazan. (Besta busa zerbitzua izanen da).

ABUZTUAK 2, IGANDEA

12:00 Altxaferoa eta ezkil-jotzea. Aldi berean, ttikiendako goxokiak. Ondotik
Erraldoiak eta buruhandiak karrikaz karrika, Incansables Txarangak eta Ezpelur
gaiteroek lagunduta. 14:30 Herri Bazkaria Herriko Etxeko plazan 16:30 Plater
tiroketa,minifosomodalitatean.Beraetakanpotiketorritako tiratzaileentzat.17:00
Herriko pilotarien pilota partidak: benjaminak, alebinak, infantilak eta helduak.
17:00 Ezpelur gaiteroak San Jose zahar etxean.18:00 Kuadrilen jautsiera plaza-
tik plazara.18:30Kukaña Illekuetan, IncansablesTxarangak alaiturik.GeroAfizio-
natuen pilota partidak, Eztegara pilotalekuan.19:00 Berako txistularien kalejira
Illekuetatikherrikoplazara.19:30Petti&etxekouztaAltzatekoplazan21:00Dantza
herrikoiak Altzateko karrikan. 00:00 Kontzertua Pelax eta Txitxirekin Altzateko
plazan. Egunean zehar Incansables Txaranga karriketan.
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ABUZTUAK 3, ASTELEHENA

09:30 Herriko txistulariekin diana; Ezpelur gaiteroak herrian barna. 10:30 Udalbatza,
txistulariak,makil dantzariak eta Berako bandera aitzinean dutela, Herriko Etxetik San
Esteban elizara abiatuko dira, Esteban Donearen ohoretan eta Berako abesbatzak la-
gundurik emanen den Meza Nagusia aditzera. Ondotik Gure Txokoa Dantza Taldeko
kideek Berako Makil dantzak eta Bordon dantza dantzatuko dute txistularien la-
guntzaz. Ondotik Maialen Lujanbio eta Amaia Agirre bertsolariek kantatuko dute.
13:00 Ezpelur gaiteroak Ibardinen. 17:00 Incansables Txarangak San Jose zahar
etxean joko du. 18:00 Gure Txokoa Dantza Taldeak Berako Aurreskua dantzatuko du
Herriko Etxeko Plazan txistularien laguntzaz. Ondotik Berako Bandaren kontzertua
Herriko Etxeko plazan. 21:00 Dantza herrikoiakAltzateko karrikan Ezpelur gaiteroen
laguntzarekin. 00:00 Dantzaldia Saltoka Taldearen eskutik Altzateko plazan.

ABUZTUAK 4, ASTEARTEA

09:00 Musika Eskolako trikitilari eta panderojoleak Dornakun, Ezpelur gaiteroak
Zalain auzoan eta Irats taldea Suspelttikin. 11:30 Berako igerilekuan haur eta
gazteentzat XXVIII. Igeriketa Txapelketa. 12:30 Erraldoiak eta buruhandiak
Ezpelurgaiteroen laguntzarekinAgerran.13:00Kukaña, Illekuetan.14:00Gaztetxe
bazkaria Altzateko plazan. 17:00 Incansables Txaranga San Jose zahar etxean.
18:00PilotariprofesionalenartekopartidakEztegarapilotalekuan.Aspekopun-
ta-puntako pilotariak. Sarrerak 25 eurotan Agara prentsan eta Zalain jatetxean.
18:00 Haurrentzako ikuskizuna eskolako pilotalekuan: Ttikittaka irratia. 19:30
Migattuak Herriko etxeko plazan 21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin
Altzateko karrikan. Ondotik Suzko zezena Altzateko karrikan. 00:00 Kontzertua:
Batu eta Frikun Altzateko plazan. Egunean zehar Incansables Txaranga karrikaz
karrika.
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ABUZTUAK 5, ASTEAZKENA

09:00 Musika Eskolako trikitilari eta panderojoleak Suspelan ariko dira, Ezpelur
gaiteroak Kaule auzoan eta Irats Taldea Garaitarretan. Goiz/arratsaldez Puzga-
rriak Eztegara pilotalekuan. 12:00 Erraldoiak eta buruhandiak Altzatetik Herriko
Etxera, Ezpelur gaiteroek lagunduta. Haurrentzako karameloak. Agurra Erraldoi
eta Buruhandiei Herriko Etxeko plazan. 13:00 Kukaña, Illekuetan. 14:00 Kantu
bazkaria eskolako pilotalekuan. 17:00 Ezpelur gaiteroak 18:00 Kukaña, Illekue-
tan. 19:00 Bera kantari Illekuetatik Mukixura. 19:30 Migattuak. 21:00 Dantza
herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Altzateko karrikan. 0ndotik Suzko zezena 23:00
Dantzaldia Trikiteens taldearekin Altzateko plazan.
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Ekainaren 13az geroztik, Josu Iratzokiren esku da-
go Berako Herriko Etxeko aginte makila.Alkate kar-
gua hartzeko egunean «lasai samar» egon bazen
ere, bozketako momentuan «urduritasun puntu
bat» somatu zuela aitortu digu. Halere, «zorionez»
dena normaltasunez joan ondotik, Udalbatza berria
martxan dago. 2007tik 2011rako legegintzaldian
alkate izan zenez, udaletxeko kargua ez da arrotza
Iratzokirentzat. Aitzineko agintaldian lantegiko eta
udaletxeko lana uztartzen saiatu zen, baina udale-
txeak «hurbiletik segitzeko eta martxa emateko
dedikaziohaundiabehar duela» ikusita, lantokian
eszendentzia eskatzea erabaki du, herriko etxean
lanaldi-osoz lan egiteko.Bertzeak bertze,«diru-pu-
blikoa ahalik eta hobekien kudeatzen» saiatuko
omen da, «uste dut hori dela alkatearen betebe-
harra». Buruan egitasmo «aunitz» izanagatik, batzuk «ezinbertzean» egin beharrekoak direla
azpimarratu du, eta horiei emanen omen die lehentasuna: Lesaka-Bera ur-horniketa nahiz kale
eta eraikin publikoen mantentze-lana. Bertzelako egitasmorik ere badute buruan: futbol zelaia,
frontoia,beralandetakoparkea,babesofizialekoetxebizitzak…Azkenhauek«herritarrenlehen-
tasunen arabera» eginen dira, baina «alferrikako gasturik egin gabe». Bestetara begira, an-
tolatzeko modua «aski ona» dela adierazi du. Besta batzordean proposamenak biltzen dira,
«han erabakitzen da zer egin eta zer ez, beti ere aurrekontuaren mugarekin, baina eki-
taldiak herritar guztientzat eginez». Orain, Berako bestetan duela 30 urte tanborrada izaten
zenez, berreskuratzekotan dabil duela urte batzuk Juan Colmenerok sortutako Aupa Bera tan-
borrada taldea, «musika eta besta dena bat da eta gogoa duenak hortxe izanen du bertze
aukera bat». Beratar aunitzi bezala, txupinazo eguneko giroa gustatzen omen zaio gehien Ira-
tzokiri, «beratar guztiak ateratzen gara eta egunez egiten da besta, urtean zehar inau-
teriekinbaterahauizatendabestahoberena»,guttien,aldiz,ezdakierraten,«gaizkipasatzea
harritzekoa da». Umetan «haurren eguna etamigattuak» zituen gustoko,kozkortuta Zizkuitz
txarangan ibili zen, besta eta txarangako lana uztartuz, «txarangarekin primeran pasatzen
genuen eta eguneko giroa gehiago bizitzen da». Besta eta bestondo artean, kuadrilako
bazkari eta gainerakoetan ospatzen zituen nerabezaroan. Orain, ordea, «lasaixeago» hartzen
ditu,«haurrekin ibiltzen gara harat eta honat».Adinaren arabera bestak «bizitzekomodua»
aldatu zaio, «gorputzak erakusten du bestetan nola ibili hobe». Alkate eta zinegotziek ere
bestetan «beren egitekoa» izaten dutela erran digu, baina bestetan «gustora» egiten dute.

Josu IRATZOKI | Berako alkatea

«Besta batzordean erabakitzen da
zer egin eta zer ez, horrela guztion-
tzako moduko bestak egiten dira»

Josu Iratzoki
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Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR | Kaxerna Gaztetxeko kidea

«Herri giroari bizitasuna ematea
lortu dugu gaztextebanekin»

Hilabetean behin, Kaxerna irratiko uhinen bidez
zabaltzen du bere ahotsa eta umorea Jonmik. Maia-
tzean jarri zuten martxan gaztetxearen bueltan sortu
duten irrati librea eta Hautsontzi ta zerbeza saioko
aurkezleadabera«filtrorikgabekotertuliabategi-
tendugu,umoreabsurdogisakobat,bat-batekoari
tokia eginez».

Urteakzeramatzatenproiektuagauzatzekogogoz
«eta pixkanaka hitz eginez, ikusi dugu aukera
bazegoela». Gaztetxeko gelatxo batean estudioa
egokitu eta sei-zazpi laguneko taldea ari da lanean,
«umore saio bat egiteko asmoarekin bildu ginen
lagunbatetabiok,baina irratia sortzekotangehi-
ago ere eskaini behar zela ohartu ginen. Hala,
musikasaiobat,gauregunekogaiaklantzendituen
saio bat eta haurrei zuzendutako ipuin-kontalaria ditugu gure irratian». Hilabetean behin
emititzen hasi dira eta «pixkana joangogara ahal bada,erronkaberriak hartzen» erran digu
ilusioz. Besten aurretik, emitituko dute hirugarren saioa eta bertan sorpresaren bat ere izanen
dela aurreratu digu. 102.5 dialean jarri eta adi egon behar beraz!

Irrati berriarimartxahartzen joanetaGaztextebanenantolakuntzanereburubelarri dabil Jon-
mi, «uztailean estres dexente izaten dugu. Baina estres positiboa da, lanaren emaitza
ikusten delako». Horren adibide da, «Altzateko plazan txoznak jarri eta bertako giroa
berreskuratzea lortu dugula». Ardurak eta antolakuntza lanaren gainetik, ordea, «goiz, egun
edo arratsez gozatzeko garaia izaten da abuztuaren 2tik aurrera». Berako besten berezi-
tasuna, «batez ere gureak direla» erantzun digu, «bestaren parte bazara, antolatzen ibili-
ta, gehiago bizitzen dituzu, herrikoiagoak dira eta xarma berezia izaten dute». Beste he-
rrietan besta egiten ibili arren, ibili eta buelta «azkenean beti hoberenak herrikoak izaten di-
ra eta». Festako erritmoari eusteko sekretua azaldu digu «zerbeza onaren laguntza izan eta
jendea pozik ikusteak ematen dizu indarra, energia».Oporren bueltan itzuliko da mikro au-
rrera, ea ordurako bestetan zartatzeko arriskua duen ahotsa bere onera itzultzen zaion.

Jonmi, mikro aurrean bere saltxan.
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«Berako neska euskaldun, alai eta bestaza-
lea» da Ainhoa Larretxea. Bestek berezko
duten musika eta dantza gustatzen zaizkio,
«bakoitza eguneko momentu batentzako».
Dantzatzeko afizioa familiatik datorkiola aitor-
tu digu «nere ama ere bere herriko dantzaria
izanada»,musikarena,ordea,«arraro»tzat du:
«musika eskolan 3 urterekin hasi nintzen
etamusika instrumentuaaukeratzekogara-
ian, zazpi urterekin, zeharkako txirula ikasi
nahi nuen. Berako musika eskolan ez ze-
goen aukerarik; horregatik hasi nintzen tri-
tikixarekin». Zeharkako txirula ikasteko au-
kerarik izan ez badu ere, «hagitz kontent» da-
go trikitixarekin eta bere bizitzaren «parte in-
portante»bihurtuda.DagoenekoBerakobeste-
tara begira dago, eta ez da harritzekoa, bestazalea izateaz gain, herriko bestetan izaten du
bere afizioak uztartzeko, trikitixaren erritmoan dantzatu eta besta ederrak pasatzeko, au-
kera. Bestetako egun guztiek «zerbait berexia» dutela erran digu. Herritar aunitzek beza-
la, «gogotsu» bizi du txupinazoa eta suziria lehertzen den momentutik bestak bukatu arte
ez da gelditzen, «azken egunean ahal bezainbertze lo egiten dugu, bestei bukaera polit
bat emateko». Berako txoznetako bazkariko giroa gustatzen omen zaio, «eguerditik ha-
sita ibiltzen gara besta giroan». Herri bazkaria ahal bezainbertze luzatzen saiatzen bada
ere, hurrengo egunean, dianan, baserriz baserri trikitixa astintzea tokatzen zaio, eta horre-
tarako «goiz erretiratu eta siesta on batekin konpentsatzen» du. Ekitaldien artean au-
keratzea «zaila» egiten zaion arren, «aurreskua eta ondotik egiten den dantzarien po-
teoa» omen ditu gogoko. Beratar gehienek emozioz bizi dituzten dantzak, berak barru ba-
rrutik bizi izan ditu,«bortz urtebeteberritatik» ari baita dantza taldean:«ezindadeskribitu
momentu horretan sentitzen dena». Joan den urtekoa «berezia» izan zen, neskek lehen
aldiz dantzatu baitzuten, «urte guztian zehar neskak gara gehiengoa dantza taldean eta
plazan hori ikusi ahal izan zen. Lehenengo neskak bordon dantza dantzatzera atera
zirenean sekulako emozioa sentitzen zen plazan». Bordon dantza ondotik,mutil dantzak
dantzatu zituela erran digu, «momentu hagitz hunkigarria izan zen plaza gurekin ze-
goela sentitu genuelako, plazan sartu gineneko momentua betirako gordeko dut».
Aurtengo bestak gozatzeko, gauetan tarteka egoten diren «rollo txarrak» bazterrean utzi
eta «eguraldi eta giro ona» eskatuko lituzke.

Ainhoa LARRETXEA | Berako gaztea

«Urte guztian neskak gara gehien-
goa dantza taldean eta joan den
urtean plazan ikusi ahal izan zen»

Ainhoa Larretxea
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ABUZTUAK 8, LARUNBATA

17:00 Plater tiroketa 18:00 Bizikleta proba umeentzat, bukaeran parte hartzaile
eta ikusleei merendua eskainiko zaie. 20:00 Bestei hasiera emateko suziria bo-
tako dute Herriko Etxetik, erraldoi, buruhaundi, gaitero eta Ilunberriko txarangak
alaiturik. 21:30 Baztan zopak Ulibeltzak elkartean. 00:30 Dantzaldia Kalean
taldearekin.

ABUZTUAK 9, IGANDEA

09:30Argi soinuakGoizetaarratsaldezJokulandiaetxeko ttiki etagaztetxoentzat.
19:00 XIV. Ramon Latasa saria. 19:00 Zunba plazan 20:00 Bokata-jana plazan,
Guraso Elkarteak antolatuta, (Bokadiloa 2 euroren truke). Arratsalde eta gauez
Dantzaldia Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK 10, ASTELEHENA

09:30Argi soinuak 10:00Herri krosa Ulibeltzak elkartetik hasitaGoiz/arratsaldez
Tren txu-txua herrian barrena 14:00Kuadrilen bazkaria Ulibeltzak Elkartean.Segi-
dan Ura ura Jaiak txarangak alaiturik.19:30-20:00 Tortilla eta postre lehiaketa.
(Etxeaneginetabertandastatu)0ndorenPintxodastaketaetasagardoaArratsalde
eta gauez Dantzaldia Tirry&Terrirekin.
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ABUZTUAK 11, ASTEARTEA

09:30Argi soinuak gaiteroekin. 11:00Meza nagusia. 12:15 Sunbillako dantzarien
emanaldia eta ondoren luntxa plazan. 18:00 Toka, zartagin eta aitzur tiraketa
(igerileku ondoko belagian).Arratsalde-gauez Dantzaldia Oharkabe taldearekin.
22:30 Su artifizialak Pirotecnia Oscenseren eskutik.

ABUZTUAK 12, ASTEAZKENA

09:30 Argi soinuak 10:00 Mus txapelketa. 14:00 Herri bazkaria. Jaiak txarangak
alaituta. 19:00 Pilota eta erremonteko partidak Arratsalde/gauez Dantzaldia
Trikidantz taldearekin.
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Mikel ZABALETA | Leitzako alkatea

«Urte gogorra izan da, denok
merezi dugu herriko pestetaz
disfrutatzea»
Mikel Zabaleta izanen da Leitzako alkate datozen lau urteetan. Alkate kargua hartu zuen

eguna «pozez, ilusioz eta arduraz» bizitu zuen,
«ibilbide berri baten hasieran izaten den gogoa
eta ilusioa talde osoan nabari zen». Alkate kar-
guari dagozkion ardurei behar bezala erantzuteko,
«aurreko lana utzi eta alkate lanetan buru-be-
larri sartu naiz; aldaketa handia suposatu dit bi-
zitza pertsonalean». Izan ere, «askotan esaten
den bezala, Udaletxeko ateak irekita edukitzea
garrantzitsua bada, beste aldean norbait egotea
bermatu behar dugu».

Orainalkatedelarik,besteakbeste,herriari«ger-
tutasuna» eskaini nahi dio, «informazioa modu
zuzen eta garbian emanez,herritarren parte har-
tzea bultzatu eta erraztu nahi dut». Udala herria-
renganahurbiltzearekin«etorkizunaherritarguztion
artean marrazten saiatu behar dugu». Legealdi
honetan «pausu bat aurrera egin eta orain arte-
koakudeatzeazgain,ekimenberriakaurreraate-
ratzeko» ideia eta asmo asko badituzte ere, «lehe-
nengo aurrekontuak eta beharrak aztertu eta zentzuzkoa, beharrezkoa, ote den errepara-
tu behar da, pausuak modu seguruan ematea egokiagoa da» esan digu.

Dagoeneko San Tiburtzio pestak gozatzeko prest daude leitzarrak, eta ez da harritzekoa, nor-
berarentzatbereherrikoak izatenbaitira«kuttunenak».
Oro har, nahiz eta beti dagoen hobetzerik, zerbait
gehitzerik, Leitzako pestak «nahiko orekatuak eta
aberatsak» dira Zabaletaren ustetan. Orekatuak eta
aberatsak izateko «koordinazio handia behar da,eta
beraz, aurten bestak beste modu batera bizitzea
egokituko zait, lana eta pesta partekatu beharko
ditut. Baina bietarako tartea izanen da» esan digu
alkateak. Ekitaldien artean abuztuaren 11n egiten den
ezpata-dantza du gustukoenetarikoa, «leitzarrontzat
oso momentu berezia eta hunkigarria izaten da».
Gutxien, ordea, ez daki zehazki, momentuaren arabera aldatzen direnak aipatu dizkigu, «egural-
di txarrak kanpoan egiten den ekitaldiren bat zapuztea», esaterako, ez zaio batere gustatzen.

Aurten, herriko tabernen auzia dela eta, baliteke Torrea tabernaren azken urtea izatea.Are ge-
hiago, «egoera larria eta ziurgabetasun handikoa da; ezin dugu jakin nola jokatuko duen
Estatu espainolak azken sententziaren exekuzioan, baina litekeena da aurtengo pestetara
irekia ez iristea».Torrea ixten bada, «Leitzak asko galduko du, baita Leitzako pestak ere; ho-
ri gertatuko balitz jende askok somatuko dugu taberna honen falta». Soberan, aldiz, «edo-
zein lekutan bezala, sexu eraso eta jazarpenak daude», pestak askatasunez gozatzea gala-
razten dutenak.

Gauaetaegunarenartean,arozaroko trantsizioa izanduteMikel Zabaletarentzatherrikopestek.
Txikitan egunez gozatzen zituen pestak. Urte batzuk geroago, nerabezaroan sartu eta gero, ia-ia
gauez bakarrik; orain, ordea, «gauez ateratzen banaiz ere, gero eta gehiago egunez ibiltzen
naiz».

Aurtengo pestei begira, «denok askatasunez disfrutatzeko aukera» eskatuko luke; kendu,
ordea, «batzutan sortzen diren giro edo liskar txarrak». Azkenik, herriko tabernen auziaren
inguruan izandako gorabeheren ildotik, pestetaz gozatzeko merezimendua adierazi nahi izan
du, «urte gogorra izan da eta denok merezi dugu herriko pestetaz disfrutatzea».

«Herriko tabernen auzia dela
eta,Torrea tabernarenegoera
larria eta ziurgabetasun han-
dikoa da. Torrea ixten bada
Leitzak asko galduko du,bai-
ta Leitzako pestek ere.Askok
somatuko dugu honen falta».

Mikel Zabaleta



ABUZTUAK 8, LARUNBATA

14:00 Eskalarien bazkaria Aurreran 16:00 Auzoz auzo, Plazaola aldizkariaren
banaketa; trikitilari, txistulari, akordeolari eta gaiteroen laguntzaz 00:00 Anai
arrebak musika taldea plazan

ABUZTUAK 9, IGANDEA

09:00 Diana txistulariekin. 10:00 Korporazio txikiak udal ordezkariekin gosalduko
du. 10:30 Gurpildun zezenak plazan. 11:00 Umeen txupinazoa Udaletxeko
balkoitik. Ondoren Aurrerako Pilota Eskolako gazteen partidak. 11:30-13:30
Puzgarriak eta jokoak.14:00 Familien bazkari autogestionatua.16:00-18:00 Puz-
garriaketa jokoak.18:30Aurrerakodantzari txikien ikuskizunaetaumeeningurutxo
irekiaplazan.20:00Buruhaundiak.20:00-00:00JoxeMendizabal orkestragizona.
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ABUZTUAK 10, ASTELEHENA

12:00 Herri kirolak. 13:00 Elkartasun manifestazioa. 13:30 Jubilatuen bazkaria.
14:00 Herri bazkaria karrapean, musikaz alaiturik. 18:00 Txupinazoa eta Plaza-
ola Aldizkariko azalaren egileari saria. Ondoren Incansables Txaranga, txistula-
riak, erraldoiak,gaiteroaketaburuhaundiakherrianbarrenakalejiran.22:00Suzko
zezena.23:00Trikidantz taldearenemanaldiaplazan.01:00 Incansables txarangaren
erronda. 02:00 Dj-a Atekabeltzen.

ABUZTUAK 11, ASTEARTEA

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 10:30 Meza
ondorenhamaiketako irekiakarrapean.12:00AurrerakoEzpatadantzariakplazan.
OndorenAfizionatuenartekopilotapartidak.13:00Aurreratik Incansables txaranga
aterakoda.18:00Zezenakplazan.19:00Herri kirolak.OndorenGoxokiakbanatuko
dira. 19:30 Incansables txaranga eta buruhaundiak. 21:00 Leitzako Ingurutxoa
nahi duen guztientzat. 22:00 Suzko zezena. 23:00 Alaiki taldea plazan. 01:00 In-
cansables txarangaren itzulia.
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ABUZTUAK 12, ASTEAZKENA

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Taldekako
harri tira proba. 13:00 Umeentzako aparra plazan. 13:00 Aurreratik Incansables
txaranga aterako da.19:00 Aurrerako dantzarien emanaldia plazan. Ondoren
Goxokiak banatuko dira. 20:30 Incansables txaranga Aurreratik. 22:00 Suzko
zezena. 22:00 Herri afaria. 02:00 Zezenak plazan. 03:00 Ingurutxoa plazan.

ABUZTUAK 13, OSTEGUNA

08:00Diana txistulariekin.09:00Entzie-
rroaetabehiakplazan.12:00Umeentza-
ko ikuskizuna. 13:00 Txakoli dastake-
ta eta sardin jatea. 13:00 Incansables
txaranga karrapen. 17:30 Zezenak
plazan.18:30Bertsolariak:MaialenLu-
janbio, Sustrai Colina, Iker Zubeldia eta
JulioSoto.OndorenGoxokiakbanatuko
dira. 19:30 Pilota partida profesio-
nalak. 20:00 Incansables txaranga eta
buruhaundiak. 20:30 Joxe Mendizabal
22:00Suzkozezena.23:30Katezmusi-
ka taldea plazan. Ondoren DJ Bull.
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ABUZTUAK 14, OSTIRALA

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Paella lehia-
keta. 12:00 Pala partidak plazan 13:00 Incansables txarangaAurreratik aterata.18:00
Zezenakplazan.OndorenGoxokiakbanatukodira.19:00DiappoLigueyeafrikardantza
kalejira. 20:30 Incansables. 22:00 Suzko zezena. 23:30 Sakeo +. 01:00 Incansables.

ABUZTUAK 15, LARUNBATA

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Herri kirolak
plazan.13:00 Incansables txarangarenerronda.14:30Aurrerakobazkideenbazkaria
elkartean. 18:00 Bikote eta ezkonduen entzierroa eta zezenak plazan. 19:00 Ezkon-
du eta bikoteen Ingurutxoa plazan.Ondoren Incansables txaranga aterako da. 20:00
Patxi eta konpainia musika taldea plazan. 22:00 Suzko zezena. 23:30 Puro Relajo
Mariatxi taldea plazan. 01:30 Gaixoa ni Incansables txarangarekin.
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Etxez etxe
banatutako
egutegietako
zenbakia

TTIPI-TTAPA
Hiruhilero,eskualde-

kodendaetazerbitzue-
tan erabiltzeko 300 eu-
roko erosketa txartela
zozke ta t zen du te
Baztango Udalak eta
Bortziriak eta Malerre-
kako Mankomunitate-
ek, etxera banatutako
egutegienzenbakiekin.
Egutegia etxean bistan
dutenek, saria jaso de-
zakete ordainetan. Au-
rretik bertze bi zozketa
egin dira (urtarrilean le-
henaetaapirileanbigar-
rena) baina horietako
bakar batean ere ez da
agertu zenbaki saritua-
ren jaberik. Hirugarre-
nean, ordea, bai. Erra-
tzuko Mercedes Erre-
gerena da egutegi sari-
tuaren jabea (8266 zk)
eta beretzat da 300 eu-
roko erosketa-txartela.
Aurtengoan, hiru hi-

labetetik behin 300 eu-
roko lau erosketa-txar-
tel baten zozketa egi-
nen da.

HURRENA URRIAN
Urte honetako lau-

garrenetaazkenzozke-
ta urri hasieran eginen
dute eta zenbaki sari-
tuaren berri emanen da
komunikabideetan.Sa-
ridunek hiru hilabeteko
epea izaten dute Bor-
tzirietako Mankomuni-
tateradeituetasariaes-
kuratzeko.

GIZARTEA � HIRI HONDAKINEN MANKOMUNITATEEN ZOZKETA

Mercedes Erregerena
erratzuarrak irabazi
du 300 euroko
erosketa txartela

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Malerrekako
Zerbitzu
Mankomunitatearen
egoitzan hartu du
saria Erratzuko
senar-emazteak
Bortzirietako
Mankomunitateko
presidentearen
eskutik.

GIZARTEA
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Hagitz baikor
baloratu du ELA
sindikatuak

TTIPI-TTAPA
Savera enpresako

langileen enpresa hi-
tzarmenaren berrikun-
tzarako akordioa lortu
dute bi urterako. Urte-
ko 1.689 orduko lanal-
dia izanen dute eta
2015ean soldataren
igoera %1ekoa izanen
daeta2016rako%1,5e-
koa. ELA sindikatuak
«oso positiboki» balo-
ratuduhitzarmena,«ka-
litatezko enpleguaren
sustapena eta kontra-
tazio mugagabea» le-
henetsi delako eta «hi-
tzarmenaren atal des-
berdinek lanbaldintzen
hobekuntza ugari» ja-
sotzen dituztelako.
Hitzarmen honen

eraginez, ELAko datu-
enarabera, «13dirada-
goeneko 2013.urtetik
honaaldibaterakokon-
tratu tenporala izatetik
kontratu mugagabea
lortu duten langileak».
Hala nola, ELAk po-

sitiboki baloratu du lor-
tutako soldata igoera,
baita «hitzarmenez hi-
tzarmen indartuz doa-
zen lan baldintzen blin-
dajearenmantentzeeta
bermea,moduhonetan,
enpresak ez baitu lan
erreforma aplikatzeko
aukerarik izango». Ins-
trumentu zehatzen bi-
dez, Saverako langile-
en lan baldintzen kali-
tateaerebermatzenda,

«mutuei gaixotasun
arrunten gestioa buru-
tzeko muga jartzea, ul-
traktibitatemu-
gagabea…».

BERA

GIZARTEA � 1.689 ORDUKO LANALDIA

Bi urterako lan
hitzarmena
sinatu dute
Saveran

UTZITAKO ARGAZKIA

Toki Ona Institutuko horma margotu du Iraia Gilleneak
Hartu dituzte oporrak Toki Ona institutuko ikasleek baina aunitz dira ikastetxea
itxita ez dagoela jakinik, sartu atera bat egiten dutenak urtean zehar hain za-
ratatsu eta jendetsua izan den lekua, guztiz lasai eta isiltasunean nolakoa den
ikusi nahian. Horien artean badago bat, Iraia Gillenea, lasaitasun hau ikusteaz
gain, lasaitasun honetaz gozatzen ari dena bertan bere arrastoa uzten duen bi-
tartean. Aurten bukatu du Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta duen sorme-
na eta arte gaitasuna garatzen segitzeko Arte Batxilergo ikasketak eginen di-
tu datorren ikasturtean Gipuzkoan. Urte hauetan zehar horrenbeste ordu pasa
dituen Plastika ikasgelako paretetan bere lan bat utziko du eskuzabaltasun
osoz, «denok atseginagoa den leku batean lan egiten jarrai dezagun, bere gai-
tasunaz gozatzen dugun bitartean».

TTIPI-TTAPA
Berako bestetako

programaren azal le-
hiaketaraaurkeztudi-
renhamasei lanenar-
tetik,PelloSanMillan
arizkundarraren lana
atera da garaile. 400
euroko sariaz gain,
bere irudia erabiliko
dutebestetakoegita-
rauarenazalaosatze-
ko. Bigarren postuan
Francisco J. Cuevas
Alzugurenen proposamena gelditu da eta hor-
taz, bere lana kontrazalean agertuko da.

BESTETAKO PROGRAMAKO AZALA

Arizkungo Pello San Millanek
irabazi du lehiaketa

Ba al zenekien
Uztailaren 26an txirrindulari kadeteei zuzen-
dutako Berako XII. Sarirako laguntzaileak es-
katu dituela Gure Txokoa elkarteak.

?

EKAINAREN 24AN

Gure Txokoa eta Bidazi elkarteek
elkarlanerako hitzarmena sinatu dute
TTIPI-TTAPA
GureTxokoakiroleta

kulturaelkarteaketaBi-
dasoa eskualdeko Bi-
dazi ekoizpen eta kon-
tsumo ekologikoen al-
dekoelkarteakakordioa
sinatu zuten ekainaren
24an, lankidetzasusta-
tu, inguruan eragin eta
Bera hobe bat lortzeko
helburuarekin.
Aurrentzean,Bidazik

produktu ekologiko eta
bidezko merkataritza-

koez hornituko du Gu-
re Txokoa, honek bere
bazkideei eskaintzeko.
Horrez gainBidazikoek
Gure Txokoak antola-
tzendituenekitaldietan
parte hartu eta lagun-
tzekokonpromisoahar-
tu dute, ekitaldi hauek
Bidaziren baloreetahel-
buru ekologikoekin bat
egitendutenean.Truke-
an, Bidazikoek Gure
Txokoaren instalazioak
erabiltzeko aukera iza-

nen dute ikastaro edo
tailerrak egiteko. Kasu
hauetan, Gure Txokoa-
ko bazkideei ekimen
hauetanparte hartzeko
aukera emanen zaie.
Bielkarteetakoardu-

radunekusteduteakor-
dio honekin herri elkar-
teen arteko laguntza
sustatzeaz gain urrats
bat ematen dutela, eli-
kaduraosantsuaetana-
turaerrespetatzendue-
na hedatze aldera.
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Hondatua
zegoen kanal
bat moldatu
bertzerik ez
dutela egin
erantzun du
alkateak

Aitor AROTZENA
Azken 6 urteetan

Landazelaien inguruan
eratu den hezegunean
hodi bat sartu eta he-
zegunea idortzeko eta
desagertarazteko as-
moa salatu du EHBil-
duk. Jose Luis Etxega-
rai alkateak hondatua
zegoen kanala molda-
tu bertzerik ez dutela
egin erantzun du.
EH Bilduren oharrak

dioenez, «denborarekin
leku hau hainbat espe-
zierentzatbizitokipare-
gabea bihurtu da. Ber-
tzeakbertze,bertanhe-
gazti ugarik atseden
hartu eta umatzen du-
te».Hainzuzenere,Na-
farroako Gobernuko
Ingurugirodepartamen-

tuak, Udalak eskaturik
egindako txostenbatek
argiuztenzuenguneho-
nen garrantzia eta ba-
lioa,baitahauekbabes-
teko neurriak ere.
EHBilduksalatudue-

nez, ordea, «Lesakako
GeroaBaik, txostenho-
nikasurikegingabe,ho-
di bat sartu du hezegu-
nea idortzekoetadesa-
gertarazteko asmoz».
Hezeguneaarriskutsua
izan daitekeela erran
omen du alkateak, bai-
naEHBildurenarabera,
«6 urteetan ez da istri-
pu bakarrik ere gertatu.
Gainera, kontuan hartu
behar da lurra pribatua
izan arren lana egiteko
baliabidepublikoakera-
bili direla». Horrelako
habitat baten suntsike-
ta onartezina iruditzen
zaio EH Bilduri.
Jose Luis Etxegarai

alkateak, bere aldetik,
«urtetan ura hor bildu
da, aterabiderik gabe,
kanal bat hautsia ze-
goelako eta kanal hori
moldatubertzerikezdu-
gu egin», adierazi du.

LESAKA

GIZARTEA � EH BILDUREN OHARRA

Landazelaiako
hezegunean
hodia sartu
dutela salatu du

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Guttiago falta da 2016ko Sanferminetarako!
Basilio Etxebestek 75.urteurrena ospatzen ari den Beti Gazte elkartearen ize-
nean bota zuen txupinazoarekin abiatu ziren Sanferminak. Elkarteko jokalari
historikoak eta Maria Ubiria, 93 urterekin bazkide zaharrena ere bildu ziren He-
rriko Etxean. Lehen suziriaren aitzineko asteburuan, Disney Fantasy kontzer-
tuak, Txamukos mariatxiak edo Erraldoien Topaketak besta giroa jarri zuten.
Egun haundian, eguraldi bikainarekin dantzatu zuten eztapadantzariek Zubi-
gainekoa. Peñen eguneko tanborrada eta jautsiera jendetsuak izan ziren, tar-
tean hamargarren urteurrena ospatzen zuten Altxadi, Ziharka eta Erretiradi pe-
ñak zeudela. Erraldoi konpartsan kide berriak ere trebatu ziren eta umeen egu-
neko tanborradan dantzatu zituzten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Igel eta sorgin orratzen bizitokia zen hezegunea.
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Herri lasterketa
eta eskalada
haurrentzat
izanen dira
lehen aldiz

Irune ELIZAGOIEN
Aurtengoanbesteta-

ko programaren barru-
an, berrikuntza bezala,
Etxalarko I. herri laster-
ketaeginendaabuztua-
ren 14an. Bi kategorie-
tan hartu daiteke parte:
haurrak, 12 urtetik be-
heitikoak; eta helduak.
Lasterketa ez da lehia-
korra izanen eta doha-
koa izanen da. Bi Ibilbi-
deak plazatik abiatuko
dira. 12 urtetik behera-
koen ibilbideaplaza-de-
puradora-kanposantua-
plaza izanendaetahel-
duena,berriz,plaza-de-
puradora-ermita-Topal-
dekoborda-kanposan-
tua-frontoi gibela-Ola-
zarrera landatetatik-Ar-
garatako zubia-Antso-
lokueta-plaza. Haurrek
buelta bat egin behar-
kodute (1,2km)etahel-
duakbi (8,4km).Bolun-
tarioak behar dira egu-
nean bertan laguntze-
ko (kultur etxean edota
948 635386 telefonoan
eman behar da izena).
Ttikien izen ematea
17:00etaneginendaeta
17:30ean hasiko dute

lasterketa eta helduak
berriz, 17:30ean izena
eman eta 18:00etan
abiatuko dira. Lasterka
ibili ondotik denentzat
bertako produktuekin
berendua izanen da.
Ho r re taz ga in ,

bertzeberrikuntzahaur-
rentzat eskalada era-
kustaldiaetapartehart-
zeko aukera izanen da.
Herriko bi boluntarioen
eskutik frontoi gibelean
sokak eta beharrezko
segurtasunezko tesnak
jarriko dira eta haurren
egunean, arratsaldez,
haurrek eskalada pro-
batzeko aukera izanen
dute.

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 14AN HASITA

Hurbiltzen ari
dira
Andremariak

ETXALAR

ARGAZKIA: AINTZANE OLLOKIEGI

Udaleku irekiak
Bortzirietako Euskara Mankomunitateak antolatutako udaleku irekiak uztaila-
ren 6tik 31ra egiten ari dira. Jone Bizente, Nerea Iparragirre eta Beñat Garmen-
dia dira begiraleak eta 17 haur daude guztira. Igerilekura irteerak, txangoak egi-
nez naturaz gozatu, jolasak eta bertze hainbat gauza egiten dituzte goizetan.

ARGAZKIA: GAIZKA PEÑAFIEL

Elorrioko II. Trikitixa txapelketa
Uztailaren 4an ospatu zen Elorrioko II. Trikitixa txa-
pelketa eta herriko Ainhoa Telletxea eta Martxel
Larrazak parte hartu zuten. 9 bikote aurkeztu ziren
eta lehen kanporaketa gaindituta 6 bikotek jo ahal
izan zituzten beren piezak finalean. Ainhoa eta
Martxel finalera iritsi eta trikitixa, porrusalda eta
pot-pourria joz, laugarren postua eskuratu zuten.

ARGAZKIA: GAIZKA GALLARDON

ETBko Kantu giro saioan
ETB1n uda honetan hasi den programa da kantu-
giro karaokea. Herriz herri, festaz festa eta Lesa-
kakoSanferminetanegonzirenuztailaren9an.Jose-
ba Olagarai herritarra da kazetarietako bat eta Eli-
zagoien ahizpak fitxatu zituen saiorako. Bertze 7
lehiakiderenaurka,Txanponbaten trukekantueza-
guna kantatuta, finalera iritsi ziren.

ARGAZKIA: RAFAEL ENETERREAGA

Etxalarko erraldoiak Lesakan
Uztailaren 5ean, Beti Gazte elkartearen
75.urteurrenekoekitaldienbarrenean,erraldoi-
en bilkura egin zuten Lesakan. Guztira, Bida-
soaldeko 18 erraldoi elkartu ziren eta horieta-
ko 2 Etxalarkoak izan ziren. Onin zubiaren gai-
nean dantzatzen ausartu ziren bakarrak izan
ziren Etxalarkoak eta ikuskizun polita eskaini
zuten bertaratutakoak harrituta utziz.
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Lehenbiziko
edizioko
musika taldeak
ariko dira:
Baldin Bada,
Sutagar eta
EH Sukarra

Nerea ALTZURI
Gainean ditugu her-

riko bestak; Amabirji-
nak pasatuta segidan
berriz, Arantza Rock.
Aurten, gure herriaren-
tzat hain adierazgarria
den jaialdi entzutetsua-
ren 20. urteurrena!! Ba-
da zerbait!
Batzukburutanditu-

gu hasiera haiek (gaz-
teagoak ginen). Gaur
egun, antolakuntza la-
netanburubelarri ari di-
rengazteek ttikitako iru-
diak dituztela erran di-
gute...Nolanahiere,aur-
tengoa prestatzeko,
gaur egungo Gazte
Asanbladakoak hasie-
rakokideekinelkarlane-
an ari direa. 20.urtemu-
gaezbaita eguneroos-

patzen den zerbait!!
1995tik herriko his-

toriaren parte da Aran-
tzaRock.Hasierakour-
teetan Aterpean egin
zen jaialdia; 1999tik
2006ra bitarteko urtee-
tan,berriz, frontoianegin
zen, eta hondarrekour-
teetanplazan.2003.ur-
tean,berriz,ezzen kon-
tzerturik egin.
Ibilbide luzehonetan,

Euskal Herriko zein
atzerriko talde andana
bat igo da Arantza
Rockeko eszenatoki
gainera beraien doinu-
ak zabaltzera. Talde
batzukhagitzezagunak
izan dira, bertze batzuk
ezhainbertze;bertzeek
Arantzan ekin diote be-
raien ibilbide oparoari;
talde batzuk lagun bat-
zuengustukoak izandi-
ra, bertze batzuk bert-
zeenak... baina guztiek
ereArantzaRockenhis-
toria osatzen dute.
Jaialdiak bere bila-

kaera izan du urtez ur-
te.Hasieran rock talde-
ak nagusi baldin bazi-
ren ere, azken urteotan

ska, trikitixa, reggaeeta
bertzelako musika es-
tiloetako taldeek ere
parte hartu dute.

BALDIN BADA, SUTAGAR
ETA EH SUKARRA
Eta agudo ailegatu-

ko da aurtengo edizio
z inez berexia ere.
Abuztuaren22an lehen-
dabiziko urteko kartela
errepikatuko da. 1995-
ekohiru taldeak,Baldin
Bada, Sutagar eta EH
SukarraberrizereAran-
tzara etorriko dira eta
aldi honetan, plazako
eszenatokira igoko di-
ra. Aipatzekoa da Bal-
din Bada urte aunitzen
ondotikberrizereelkar-
tu eginendela kontzer-
tu honetarako, 1996an
jo baitzuen taldeak be-

re azken kontzertua.
Gazte Asanbladatik

egunaren antolaketan
laguntzekodeiaegindu-
te. Prestaketetan edo
egunean bertan lagun-
dunahi izanezgero,as-
ki da antolatzaileetara
jotzea. Denentzat zer
egina izanen da: bole-
toak eta kamisetak sal-
tzen, kartelak Euskal
He r r i ko xokoe ta ra
zabaltzen, txosna eta
eszenatokiamontatzen,
txosnanturnoakeginez,
sarreren salmentan…
Ekonomikoki ere ekar-
pena egin daiteke. Aur-
tengoan talde handiak
direnez,aurrekontuaere
goiti joan baita.
Aitzineko urteekin

konparatuzaldaketabat
izanen da aurten. Gas-

tuari aitzin egiteko sar-
rera paratuko da herri
sarreran. Honela, herri-
ra sartzen den guztiak
10euroordaindubehar-
ko du. Herritarrak ber-
tanegonagatikere,pul-
tsera formako sarrera
hori erosteko deia egin
duteantolatzaileek.Ho-
ri lortzeko, bestak pa-
satu baino lehen sarre-
ra borondatearen truke
eskuratuahal izanenda,
edozeingazteasanbla-
da-kiderengana hur-
bilduz. Besten ondotik
sarrera 10 eurotan es-
kuragarri izanen da.
Guztion ahalegina be-
harrezkoaetaeskertze-
koa izanenda! Izan ere,
denon artean, elkarre-
kin eta elkarlanean, de-
na aisago eginen da.

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 20AN

20. urteurrena
prestatzen ari da
Arantza Rock

ARANTZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Hogei urteotan Arantza Rock iragartzeko argitaratu diren kartel gehienak.



Orain ezin da
igerilekura
tragoa edo
bazkaltzera
doan sartu,
sarrerarik
ordaindu gabe

TTIPI-TTAPA
Igantziko Herriko

Ostatuak, La Villak, be-
re ateak ireki ditu berri-
ro. Uztai laren 17an
maizter berriek bere bi-
deberriarihasieraeman
zioten, eta honetarako
lehendik lanbatzukegin
dituzte: altzariak aldatu
etaberritu,paretakmar-
gotu, zuhaitzakkimatu,
itxura berritu eta bertze
lanak.
Bestattikibatekinha-

si ziren: txokolatada
haurrentzat arratsalde-
an, gero Armiarma eta
Pompom taldea, gero
luntxa izan zen eta ilu-
nabarrean Eneritzen
kontzertu akustikoa.
Ederra izan zen dena.
Ea lana egiten duten

eta gure herrian berriz
tabernabatezgozatze-

ko izaten dugun!!
Egun horretatik ai-

tzinera,uztailaren17tik,
alegia, jada ezin da ige-
rilekuetara tragua edo-
tabazkaltzeradoansar-
tu. Orain berriz, berta-
ra sartu nahi duen orok
sarreraordaindubehar-
ko du. Salbuespen ba-
karra Herriko etxeak
libre hartukoduen egu-

na izanen da: astelehe-
netan.

Auzolanak
Bertzaldetik, eta au-

zolanei esker, herriko
txoko batzuk itxura al-
datzenetahobetzenari
dira: San Juan Xar, He-
rriko etxea, errepidee-
tako marrak, eta ber-
tzelakoak.Horrela ja-

rraituetagureherriaezin
hobe kontuko dugu!!

Liburutegiko lana
Liburutegian lanegi-

teko izena eman zute-
nekuztailaren30eanbi-
lera bat izanen dute.
Bertan, lanazein izanen
den eta nola egin be-
harko duten Joxeanek
azaldukodieeta liburu-

tegia noiz irekiko den
denen artean erabaki-
ko dute. Bilera Igantzi-
ko Eskolako liburutegi-
an izanenda,uztailaren
30ean arratsaldeko
8etan. Udaletxetik dei
bat eginen zaie data
oroitarazteko.
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IGANTZI

GIZARTEA � UZTAILAREN 17AN

Maizter berriekin berriz ere
ateak ireki ditu Herriko Ostatuak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskolako ikasle eta irakasleek atondu duten liburutegia orain herritar guzientzako
zabaltzeko asmoa dago. Nola, uztailaren 30eko bileran erabakiko da.

TTIPI-TTAPA
Jabe-gabetzeaz

NazioartekoI.jardunal-
diak eginen dituzte
abuztuaren4tik9raLe-
sakakoMatxinbeltze-
nean. Hiru mintzagai
nagusi izanendituzte:
Partaidetza prozesu-
ak orokorrean, hez-
kuntzaren jabe-gabe-
tzeaetaeskolaetahiz-
kuntzaren jabe-gabet-
zea. Ez da beharrez-
koa saio guztietara
joatea, bakoitzak au-
kera dezake zeineta-
ra joan. Parte-hartzea
doakoa da eta izen-
ematea ez da beha-
rrezkoa, baina kome-
ni da jakitea bazkal-
tzeraeta lotarazenbat
geldituko diren jakite-
ko(ilusionistasozialak
@gmail.com). Segu-
ruenik jazzkontzertua
ere antolatuko dute.

ABIZTU HASIERAN

Jabe-gabetzeaz
Nazioarteko I
Jardunaldiak
Lesakan

BORTZIRIAK
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Guraso
Elkarteak
antolatu ditu
aurten ere

Maider PETRIRENA
Aurreko aleetan ai-

patubezala, aurtenere,
Guraso Elkarteak ludo-
tekak antolatu ditu. Tti-
kienentzat ludoteka tti-
kia, eta lehen hezkunt-
zakoentzat, berriz, lu-
doteka ingelesez.Azken
honetan robota eta su-
perheroiak lantzen ari
diraargazkian ikusidai-
tekeen bezala.
Ttikiak, berriz, jola-

seanetaeskulanakegi-
ten ari dira.

GIZARTEA � UDARAKO DENBORA-PASA

Ingelesa lantzen eta jolasean
ari dira ttikiak bi ludotekatan

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JAIONE OTXANDORENA

Mus tximista txapelketa arrakastatsua Ariztigain kanpinean
Ariztigain kanpinean lehenengo Mus Tximista antolatu zuten uztailaren 4an.
Guztira 50 bikotek parte hartu zuten eta musean jostatzeko aukera ederra izan
zuten arratsalde osoan. Lehenbiziko saria (320 euro eta txapela) Jose Angel
eta Fernandok lortu zuten; bigarrena (160 euro eta afaria) Jon eta Joseanek;
hirugarrena (80 euro eta ardoa) Angel eta Josunek eta laugarrena (40 euro eta
ardoa), Arriola eta Arrietak. Bosgarrenetik zortzigarrenera sailkatuek ere 20 eu-
ro eta ardoa eraman zuten eta 9-16 postuek ardoa.

Sahararrak
azken uda
eginen du gurean

Aurreko aleren batean
ere aipatu genuen
azken 6 urteetan Sun-
billara Salma Ahmed
Elbu sahararrara etor-
tzen zaigula bisitan.
Salma Izaskun Alzuri
Arretxearen etxera
etortzenda.Penahan-
dizbainaaurtengouda
izanen du bere azken
udaSunbillaraetortzen.
Abuztuaren 26an joa-
nen zaigu Salma sor-
terrira itzulian.Udabe-
rezia izateaberarentzat
espero dugu eta ongi
ongi pasa dezala bere
herria den Sunbillan.

Pertsonaia
Salma AHMED ELBU

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Lesakako Erraldoien Topaketan
Bidasoaldeko Erraldoien topaketa Lesakan ospa-
tu zen uztailaren 5ean. Eskualdeko 18 erraldoi el-
kartu ziren, horien artean Sunbillako biak. Harrion-
do kultur etxetik abiatu eta bukaera herriko plazan
egin zuten. Erraldoi guztiek batera dantzatu ondo-
tik, Irubiden elkartu ziren bazkari eder batean.

ARGAZKIAK: RAKEL ORDOKI ETA
ITSASO ARRIETA

Ingeleseko udalekukoak
superheroiak lantzen eta
udaleku ttikikoak.
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Uztailaren 14an
familiekin
ospatu zuen
ikasturte
bukaerako
besta

Marga ERDOZAIN
Askin Haur Eskola-

koprotagonistaguztiek;
umeak, familiak eta es-
kolako lantalde osoak
ikasturtea agurtu zuten
bestapolitaeginez.Ber-
tan, gurasoek ekarrita-
ko janaria eta eskolako
patioagozatzekogunea
bihurtuz,burutuzenos-
pakizuna. 0-3 urteko
hezkuntzaproiektuabu-
rutzen duen lan talde
osoak arras balorazio
ona egin du aurtengo
ikasturteazetaazpima-

rratu nahi du familiak
berekonfiantzaetapar-
te-hartzearekin eskola
honen protagonista bi-
lakatzen direla, egune-
rokotasunaren parte
izanda. Hilabetebateta

erdiz eskola umerik ga-
be egonen bada ere,
ikasgelak attoko-atto-
ko prestatuko dira hel-
du den ikasturtean
umeeiongietorriaema-
teko. Aurten Askin es-

kolak hiru modulu izan
ditu eta une honetan
2015-16 ikasturterako
bi aurreikusten dira,
nahizeta3.martxanpa-
ratzekoaukeraoraindik
zabalik egon.

OSPAKIZUNAK � 0-3 URTEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA

Askin Haur Eskolak ateak
itxiko ditu irailera arte

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasturtea agurtzeko ospakizun polita egin zuten Haur Eskolakoek uztailaren 14an.

EGA ikastaroa
abuztuan
Aurtenere IKAeuskal-
tegiak EGA ikastaroa
antolatu du abuztua-
ren10etik irailaren4ra.
C1etaEGAprestatze-
ko ikastaro hau era
presentzialeanedoon-
line edo autoikaskun-
tzaren bidez egiteko
aukera izanen da. In-
teresatuak bertako
euskaltegitikpasatzen
ahal d i ra edo 948
451555 telefonorade-
itzen ahal dute. Apun-
tatzeko epea uztaila-
ren 31n akituko da.

Oporrak pasatzeko
modu aunitz
Sanpedroak pasatuta
herritar anitzoporreta-
ra joaten dira. Denon
helburuaongipasatzea
etapilak kargatzeada.
Hainbatherritarrekau-
keratudutenopor sor-
ta bat: Gorka Bidegai-
nek Altriman proba
arrakastarekin burutu
du; Ana eta Xanti Do-
lomitetan,MarizkuAu-
striakoTirolean… Ber-
tze batzuk Andaluzian
barna, Mexikon, No-
ruegan… Baina etxe-
tik ateratzen ez dire-
nak ere udaz goza-
tzeko aukera izanen
dutebertandaudenau-
keraz baliatuz. Gurera
ere oporrak pasatzera
heldudirenakongieto-
r r i ak i zanen d i r a :
Saharatiketorritakoak,
turistak, txirrindulariak,
udalekuetako gazte-
ak… udaz gozatu eta
pilakkargatuhelduden
ikasturtea gogotsu
hasteko.

Erreka dantza
taldea Bilbon
Erreka dantza taldeak
emanaldiaeskainikodu
Bilboko Euskalduna
Jauregian irai laren
26an eginen denBilbo
kantuan jaialdian.

� FLASH

9 zinegotzigo
izanen dira,
orain arte baino
bat gehiago

M. ERDOZAIN
Udal berriak dagoe-

neko lau urte hauetan
gidatuko duen egitura
osatu du. 9 zinegotzi
edo kontzejalez osatu-
tako udala izanen da,
orain arte zortzi ziren:
MendiaetaZaborra;To-
kiko garapena: indus-
tria,merkataritzaeta tu-

rismo;Kultura,Hezkun-
tza eta Euskara; Kirola
eta Ospakizunak, Hiri-
gintza, Ogasuna eta
kontuenbatzorde iraun-
korra,Herri-lanak,argia
etaura;HerritarrenPar-
te-hartzea etaKomuni-
kazioa eta Emakume-
ak, Berdintasuna, On-
gizatea eta Osasuna.
Bakoitzak arduradun
bana izanen du eta EH
Bilduren izeneanhiruna
ordezkarietabanaPSN-
ren izenean. Batzorde-
ak ere martxan paratu-
ko ditu udalak herrita-

rren parte-hartzea eta
ekarpenak biltzeko.
Munizipalakezdiren

organoak ere martxan
dira:Mankomunitateko-
ak (Garapena,Euskara,
ZaborraetaGizarteZer-
bitzua); Mendaur Ura,
Babes Ofizialeko Pisu-
ak, LauHerritakoa, Ce-
derna, Agorreta Musi-
ka Eskolako patrona-
tua; Mendaur eta San
Miguel Ikastetxeak,As-
kin Haur Eskola, Osa-
sunZentroa,UdalFede-
razioa… Egitura hone-
kin udalak eguneroko

jarduerariheldunahidio
eta, lehentasunakezar-
rita, lau urteotan hau-
teskunde-programan
ezarritakohelburuaketa
erronkakbetetzekokon-
promisoa abiatu nahi
du. Udazkenerako hel-
dudenurtekoaurrekon-
tuak prestatzen hasiko
dira eta ordurako hain-
bat erronka gauzatze-
ko prestaketa lana da-
goeneko burutzen ari
da: kultur agenda, adi-
neko jendearentzatgim-
nasia tresnak, manten-
tze-lanetan…

GIZARTEA � BAITA UDALEZ GAINDIKOAK ERE

Lau urteotan funtzionatzeko
egiturak martxan jarri ditu Udalak
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Xanta Sousa
40 kiloko
txingekin eta
Felix Etxeberria
eta Iker
Vicenteren
arteko lehia ere
izanen dira

TTIPI-TTAPA
XIV. Ramon Latasa

aizkora saria jokatuko
da abuztuaren 9an,
igande arratsaldeko
7etatikaitzineraSunbil-
lako udal pilotalekuan.
Momentuko10aizkola-
rionentsuenak,bortzbi-
kotetan ariko dira eta
bakoitzak hamar kana-
erdiko eta sei 60 ontza-
komoztu beharko ditu:
Floren Nazabal eta An-
der Erasun, Aitzol Atu-
txa II etaUgaitzMuger-

tza, Donato Larretxea
etaXabierOrbegozoA-
rriaV, JosebaOtaegieta
Jon Rekondo eta Iñaki
AzurmendietaJoxema-
ri Olasagasti.

Ekitaldi berean, Fe-
lix Etxeberria sunbil-
darra, Iker Vicente aiz-
kolari gaztearen aurka
ariko da, launa kanaer-
dikomoztuz. Lesakako

Xanta Sousa txingala-
ria ere ariko da eta zer-
bait berezia egiteko as-
moa du, 40 kiloko txin-
gak erabiliko baititu es-
ku bakoitzean (norma-

lean 25ekoekin egiten
dute konpetizioa ema-
kumeek).

14 EDIZIO
Sunbildarrak 2002.

urtean hasi ziren anto-
latzenLatasaSaria,ga-
rai bateko Ramon La-
tasa aizkolari handia
izandakoari omenaldia
egiteko helburuarekin.
Lehen urtean jende au-
nitz bildu zutenez, urte-
ro errepikatzea erabaki
zuten. Honela, aurten-
goahamalaugarrenedi-
zioa izanen da.
Joan den urtean

lehiaketako lana aldatu
eginzuten, lan luzea jar-
riz eta hamar aizkolari
onenek parte hartu zu-
ten, bortz bikote osa-
tuz.Antolatzaileakgus-
tura gelditu ziren jaso-
takoerantzunarekineta
aurten ere gauza bera
egiteko asmoa dute.

KIROLA � ABUZTUAREN 9AN

Bortz aizkolari bikotek jokatuko dute
XIV. Ramon Latasa Saria Sunbillan

KIROLA

ARXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean txapeldun izan ziren Atutxa II eta Mugertza bikote izanen dira aurten ere.
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Hondar
eguneko herri
bazkariaren
ondotik, kantu
zaharrak
abestuko
dituzte Angel
Mariezkurrena
gidari dutela

TTIPI-TTAPA
Lauegunekobestak

antolatu dituzte Bein-
tza-Labaienen.Betibe-
zala, ekitaldiak txanda-
kaeginendira,egunba-
tean Labaienen eta
hurrengoan Beintzan:

ORTZIRALA, UZTAILAK 31
(LABAIEN)
• 20:00etan altxafero-
ak, bestei hasiera
emateko.
• Ondoren karrikarron-
da herriko trikitilarie-
kin
•21:00etanzopak, Ittu-
rrondo elkartean eta
Labaiengo ostatuan
•Gauez dantzaldia DJ
Txingudiren eskutik.

LARUNBATA, ABUZTUAK 1
(BEINTZAN)
• Goizean karrikarron-
da herriko trikitilarie-
kin.
•11:00etan:Plater-tiro-
keta.
• 12:00etatik 14:00eta-
ra: Puzgarriak etaWii.

• 16:00etatik 18:00eta-
ra: Puzgarriak eta Wii
jokoak.
• 19:30ean aizkora
apostua: Donato La-
rretxeaetaXabierMin-
degia; Joxe Mari Ola-
sagast i eta Jexux
Etxeberria eta Floren
Nazabal eta Miguel
Angel Etxeberria.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaTrakets tal-
dearekin.

IGANDEA, ABUZTUAK 2
(LABAIENEN)
• Goizean karrikarron-
da Iturengo txistula-
riekin.

•11:30eanMezanagu-
sia.
• Ondotik, dantzariak
eta gero LUNTXa.
• 17:00etan Mus Txa-
pelketa.
• 16:00etatik 20:00eta-
ra karts eta puzgarri-
ak.
• 21:00etan Tortilla eta
postre lehiaketa.
• 22:30ean suak.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaJoxeAngel
soinulariarekin.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 3
(BEINTZAN)
• Goizean karrikarron-
da Iturengo txistula-
riekin.
•Eguerdian:Herritarren
arteko aizkora apos-
tua.

• 14:00etan: herri baz-
karia. Ondoren, Kan-
tuzaharrakAnjelMari-
ezkurrenaren eskutik.
•Bazkalondoren,karri-
karrondaIturengotxis-
tulariekin
• Arratsaldezetagauez
dantzaldia Joxe Anjel
soinulariarekin.
•24:00etan"Gaixoani"
bestak bukatzeko.

BESTAK � UZTAILAREN 31TIK ABUZTUAREN 3RA

Aizkora saioak
eginen dituzte
bestetako
larunbat eta
astelehenean

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Aizkora eta dantza saioak izanen dira aurten ere bestetan.
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Astelehenean
herri bazkaria
eta egun
handian Meza
Nagusia izanen
dute

TTIPI-TTAPA
Lau eguneko Santo

Domingo bestak anto-
latu dituzte Gaztelun,
abuztuko lehen lauegu-
netarako.

LARUNBATA, ABUZTUAK 1
HAURREN EGUNA
• 10:00etan kalejira.
•Goizezetaarratsaldez
jokuaketapuzgarriak.
•20:00etansuziriaketa
ondoren txistulariak
herria alaitzen ibiliko
dira.
• 21:00etan Zopak He-
rriko Ostatuan.
•Gauez dantzaldia Pu-
ro Relajo taldearekin.

IGANDEA, ABUZTUAK 2
• 10:00etan kalejira.
• 13:00etan aizkora
apostua. Donato La-
rretxea-Itxaso Onsa-
lo;FelixEtxeberria-Ne-
rea Sorondo.
• 17:00etan mus txa-
pelketa.
• 19:00etan txokolata-
da.
• Arratsaldez dantzal-
dia Agerralderekin.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 3
BEZPERA
• 09:00etan gosaria.
• 10:00etan kalejira.
• 11:30ean jokoak.
•14:00etanherribazka-
ria.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaAgerralde-
rekin.
•22:00etanxingarrada.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 4
SANTO DOMINGO EGUNA
• 10:00etan kalejira.
• 11:00etan Meza Na-

gusiaetaondorensal-
da Herriko Ostatuan.
•17:00etanpartxis txa-
pelketa.
• Arratsaldez dantzal-
diaAgerralderekin.Eta
ondoren, GaixoaNi…

GAZTELU

BESTAK � ABUZTUAREN 1ETIK 4RA

Santo Domingo
bestak ospatuko
dituzte abuztuko
lehen egunetan

ARGAZKIAK: MAIALEN MITXEOK UTZIAK

Plazan nahiz ostatuan izanen da dantzatzeko eta kantatzeko aukera.
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Kadete mailako
Nafarroako
selekzioarekin
aritu da 15
urteko neska
txirrindularia

Fermin ETXEKOLONEA
Mendi bizikletan ha-

sia daMikele Etxekolo-
nea Diez eta orain ibili
berriada MurtziakoLor-
ca hirian, Espainiako
txapelketan. Nesketan

bera bakarra da kade-
te mailan, Nafarroako
selekzioan aritzen de-
na. 15 urte ditu Mike-
lek, eta aipatu digunez,
esperientzia polita izan
da Murtziakoa. Mendi-
rako eta beste kirol
batzuetarakozaletasun
handia zeukan, baina
belaunekoarazoakme-
dio,mendibizikletanha-
si zen Seguros Bilbao
taldearekin. Mendi bi-
zikletan lehiatzenari di-
ren mutil franko bada
gure inguruan,bainaea

neska gehiago ere ani-
matzen diren!

Mikel Indakoetxea
bigarren mailako
aizkora txapelketan
Kirolarekin segituz,

aizkora kontuak. Iruñe-
koSanferminetan,uzta-
ilaren 10ean, Nafarroa-
kobigarrenmailakoaiz-
kolari txapelketakokan-
poraketan parte-hartu
zuenMikel Indakoetxea

herritarrak ere. Hamai-
ka aizkolarien artean
zortzigarren izan zen,
beraz, ez zuen finalera-
ko txartelik eskuratu
(bost lehenbizikoek lor-
tu zuten), baina ez zu-
enmailagalduere (azke-
nekoa hirugarren mai-
lara jautsi da).

Kinto afaria
Uztailaren 25ean,

1961, 1962 eta 1963ko

kintoekafaria izanendu-
te Herriko Ostatuan.
Jendeaanimatzekoabi-
sua eman dute.

Auzolanak
Festetarako apain-

tzenari daherria. Bi au-
zolan deitu ditu udal
berriak eta eginak di-
tuzte zenbait lan. Ema-
kumeekeregeroetage-
hiago hartzendutepar-
te auzolanetan.

ZUBIETA

KIROLA � MENDI BIZIKLETAN

Mikele
Etxekoloneak
Espainiako
txapelketan
parte hartu du

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikele Etxekolonea, eskuinetik hasita bigarrena, Nafarroako selekozioko mutikoekin batera.

Eva Martinek
irekiko du aste
bat edo biren
buruan

Joseba URROTZ
Ostatua errentan

hartzeko deialdia egin
zen duela gutti, eta ho-
nezkero bada jabe
berria. Aste bat edo bi-
ren buruan irekiko du

Eva Martinek, eta bere
asmoakzeindirenaipa-
tuko ditugu.
Ordutegialdetik,As-

te Santuan eta uda ga-
raian (ekainaren 15etik,
irailaren 15era) goizeko
11etatik arrats arte ire-
kiko du. Neguan, ber-
riz, astez itxia egonen
da, ortziral arratsalde-
an irekiko du eta aste-
buruan goizeko 11eta-
tik arratsa arte.

Ehiza garaian, Iraila-
ren 15etik azaroaren
30era arte, zerbitzu be-
reziaemannahidu,goi-
zeko6:30ean irekikodu
eta arratsa arte kontu-
ko du zabalik.
Eskaintzari buruz

berriz, eguneko plate-
rak,platerkonbinatuak,
pizzak, hanburgesak,
ogitartekoak, hala no-
la,oilaskoetapaellaber-
tan jan edo eramateko.

Ea dena ongi joaten
den eta denbora luze-

rakoostatuazabalikdu-
gun.

URROZ

GIZARTEA � EHIZA GARAIAN GOIZEKO 6:30EAN IREKITZEKO ASMOA DUTE

Herriko Ostatua hartu
dute errentan berriz ere

ARTXIBIKO ARGAZKIA

Laister irekiko dute berriz ere Herriko Ostatua.



Endarlatsa-
Lesaka bidean
eta Sunbillako
tunelean
bereziki

TTIPI-TTAPA
Iragan neguko euri-

teekBidasokonatur bi-
deko hainbat tarte la-
rriki kaltetuzituzten; lui-
ziak,bide-zoruaaltxatu-
ta, zuhaitzak eta lurra
erorita… Tarterik kalte-
tuenak Endarlatsa eta
Lesaka artekobideaeta
Sunbillako zubi eske-
giaren ondoan dagoen
tunela dira.
Cederna Garalur El-

kartea eta Baztan, Ber-
tizarana, Malerreka eta
BidasokoUdalakelkar-
lanean ari dira natur-bi-
dea hobetzeko eta bi-
en bitartean, barkame-
na eskatu nahi dute bi-
deakdituenkaltehoriek
erabiltzaileeisordiezaz-
kieneragozpenengatik.
Moduhonetan, tarteho-
rietan kontuhandiz ibil-
tzeaeskatzendute,uda-
ko hilabete hauetan Bi-
dasoko natura-bideaz
eta eskualde osoaz
gozatzen segitzeko.
Gogoratu behar da

Bera, Lesaka, Igantzi,
Arantza,Baztan,Zubie-
ta, I turen, Eratsun,
Ezkurra,Beintza-Labai-
en, Urroz, Donamaria,
Oiz, Elgorriaga etaBer-
tizaranako udalek eta
Cederna-Garalur era-
kundeakelkarlanhitzar-
menasinatuzutelaekai-
naren 11n turismoa ga-
ratzeko.

HERRIZ HERRI | 43
ttipi-ttapa | 643 zk.

2015.07.23

BIDASOA

GIZARTEA � CEDERNA-GARALURREN OHARRA

Bidasoko natur bidean
zenbait puntu kaltetuta
daudenez kontuz
ibiltzeko aholkatu dute UTZITAKO ARGAZKIA

Zenbait puntu kaltetuta badaude ere, Bidasoko Bide Berdeak hainbat
tarte baditu bizikletan ibiltzeko.



Bigarren
mailako
finalean, lau
partidatik bi
irabazi zizkion
Esteribar-i,
baina 8 tanto
guttiago

TTIPI-TTAPA
AspaldikopartezNa-

farroakoHerriartekopi-
lota txapelketan parte
hartu du Goizuetak, bi-
garren mailan eta fina-
lera ailegatzea ere lor-
tu du. Uztailaren 4an
Labriten jokatutako fi-
nalean bina partida ira-
bazi zituztenGoizuetak
eta Esteribarrek, baina
hauek 8 tanto gehiago
egin zituztenez, berai-
entzat izan zen txapela
eta Goizuetak txapel-
dunorde izatearekin
konformatu behar izan
zuen.
Kimu mailan, Goi-

zuetako Joanes Ape-
zetxea eta Beñat Ape-
zetxeak 4 eta 18 galdu
zuten Esteribarko Jabi
MurilloetaSoeLazkoz-
en kontra.

Haurmailan,Goizue-
takoAitorAizkorbeketa
Antton Apezetxeak 18
eta 8 irabazi zieten Es-
teribarkoAsierMaiaeta
Ander Beteluri.
Jubeniletan,Goizue-

tako Iker Salaberria eta
Jonni Salaberriak 7-22
galdu zuten Esteribar-
koLuisSanchezetaKol-
do Gilen kontra eta ho-
nenbestezosozailagel-
ditu zen finala goizue-
tarrentzat, azken parti-
dan 4 tanto aski bai-
tzituztenEsteribarkoek.
Seniormailan, azke-

nik,7-0eta12-3 irabaz-
ten hasi ziren Goizue-
takoOierApezetxeaeta
EkaitzNarbarteeta itxa-
ropena piztu zen zale-
en artean, baina Este-
ribarkoek laugarrena
egin zutenean txapela
lortu zuten. Halere, 22-
11 irabazizietengoizue-
tarrek Esteribarko Mi-
kel Iriarte eta Andes
Santesteban-i,bainaez
zen aski izan, 8 tanto
eskas izan zituzten.
Halere, zoriontzekoa

izan da herriko pilotari-
en pa r t e -ha r t zea ,
batzuk urte batzuk ba-
itzeramazkiten zuriz
jantzi gabe.
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GOIZUETA

KIROLA � FINALA UZTAILAREN 4AN IRUÑEAN

Herriartekoan
azpitxapeldun
izan da Goizueta

AARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Mariatxien kantak eta dantzak herriko plaza betean
Giro bikaina jarri zuten Mexikotik etorritako mariatxiek uztailaren 3an plazan
egin eta ETBrako grabatutako jaialdian. Jendetza bildu zen eta askok, kanta-
tzeko eta dantzatzeko aukera ez zuten alferrik galdu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Meza berria
Jose Antonio Apezetxea herritarrak meza berria eman zuen uztailaren 5ean eli-
zan. Eguna Aurorekin hasi zen eta meza ondotik, aurreskua dantzatu zioten bi
ilobek. Orain, Uharte-Arakil, Arruazu eta Lakuntzako apeza izanen da.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Karmen bezperako herri afaria giro ederrean
Gau giro bikainean joan zen Karmen bezperako afaria. Tortilla lehiaketan ha-
maika aurkeztu ziren eta Garazi Olaizola eta Janire Bakero suertatu ziren txa-
peldun, Fernando Goia, Haizea Goikoetxea, Eñaut eta Intzaren aurretik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txapelketa ederra egin duen herriko pilotari taldea.
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LEITZA

Hilabeteko
azken
asteartean
eginen dira
udal batzarrak

JM BARRIOLA
Legealdia abiatu du

udal talde berriak eta
lanean hasi ahal izate-
ko, jarduera eta ardu-
ren banaketa egin du-
te. Uztailean egin zen
Udal batzarra eta aho
batez onartu ziren era-
bakiakEHBilduetaUp-
nekozinegotzienbotoe-
kin. Hasteko, legealdi
honetan batzarrak hile-
ro egitea erabaki dute,
hilabeteko azken aste-
artean 20:00etan. Bat-
zorde informatiboahor-
relaxe gelditu da osa-
tua: Hirigintza eta eko-
nomia arloetako presi-

dentea Mikel Zabaleta
izanen da. Hirigintza-
renbarne;hirigintza,ob-
rak,brigadaetaherriba-
besaetaalderdi ekono-
mikoan; aurrekontuak,
kontuen jarraipena,zer-
gak eta langileak bere
gainegonendira. Men-
dia eta garapena ber-
riz, IñakiZabaletarenar-
durapean egonen dira:

Mendia,komunalak, to-
kiko garapena, inguru-
menaeta turismoa.On-
gizate arloaz berriz Jo-
sune Marzol arduratu-
ko da, osasuna eta on-
gizatea bere gain har-
tuz. Herrigintzan Oiha-
neKalderonek jardungo
du:Euskera,hezkuntza,
berdintasuna, gazteak,
kultura, kirola, anizta-

suna eta herri eragileak
landuz. Horretaz gain,
OrganoKolegiatuenor-
dezkariak ere izendatu
ziren. Alkateak jaso be-
harreko ordainsaria ere
onartua izan zen eta al-
kate ordea eta bigarren
alkate ordea ere izen-
datuzituzten.EnekoAn-
dueta izanen da alkate
ordea eta bigarren al-
ka te ordea Marke l
Azkargorta.

Energia gastuak
murrizteko ikerketa
UdalakGoienerener-

gia kooperatibaren la-
guntzarekin, udal erai-
kinbatzuengastuener-
getikoa aztertu du.
Azterketa gaian aditu-
akdirenhiru ikaslekegin
dute azken asteetan.
Udaletxea, Udal pabi-
lioa, Erleta eskola eta
kiroldegia ikertudituzte

hain zuzen.Orain, efizi-
entzia energetikoa oi-
narritzat hartuta, dirua
eta energia aurrezteko
helburuarekin plangin-
tza bat osatuko dute.
Datozen hilabeteetan
eta fase ezberdinetan
hartuko dira adituek
aholkatutako neurriak.

GIZARTEA � UZTAILEKO BILKURAN

Udal berriak jarduera eta arduren
banaketa egin du

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Udal talde berriko EH Bilduko ordezkariak.

Sega zorrotz eta
gorputza arin
Uztailaren 5eanAzka-
raten jokatu zen Nafa-
rroako sega txapelke-
ta eta Jon Kanflanka
herritarrak jantzi zuen
txapela. Berakoetxea
Gorritiarraren aurka,
400 ikusle ingururen
aurrean, 200 kiloko al-
dea atera zion. 45 mi-
nututan 1.890belar ki-
lo ebaki zituen. Euskal
Herrikotxapelketaniza-
nen dira biak.

Pertsonaia
Jon KANFLANKA

LEITZA KIROLAK Leitza
%5, 30€tik gora

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.

Ba al
zenekien

Hemendik aurrera Leitzako 14 komertzio hauetan Ttipi txartela erabiltzeko aukera
izango duzula. Beraz badakizue, herrian erosterakoan eraman ezazue zuekin txartela!?

OLAIA BAZAR Leitza
%10, 30€tik gora

FISIOTERAPIA Leitza
%10, 10 saioko bonoan
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Ordutegiak
aldatu eta
ekitaldi
gehiago jarri
dituzte

Ainhoa ANSA
Aurreko aldizkarian

aurreratu genizuen san-
tiotako egitaraua baina
aldaketa batzuk izan di-
ra geroztik. Lehendabi-

ziko egunetako ekitaldi-
ak bere horretan man-
tentzen diren arren, uz-
tailaren25ekoegitaraua
osatuetaordutegianere
zenbait aldaketa egin
ditu festa batzordeak.
Hasteko,umeenar-

teko pilota partida,
11:30ean izanen da,
12:00etan beharrean.

Aizkoraapustuaere
arratsaldean jokatzekoa
zen baina azkenean
bazkalondoan izanen

da.13:00etanhasikoda
norgehiagoka.16:30al-
dera umeentzako jo-
lasak antolatu dituzte
eta 17:30ean Arno ga-

nadutegiko aziendak
izanen dira plazan.
Herri afaria girotze-

az berriz, Astiazaran
anaiaketaAndonegi tri-

kitilariakarduratukodi-
ra.
Mezak uztailaren

25ean eta 26an izanen
dira 11:00etan.

ARESO

ARANO

ARGAZKIA: AINHOA ANSA

Hirugarren herrigintza eskola arrakastatsua
Uztailaren 11n egin zen hirugarren herrigintza eskola eta neska-mutiko talde po-
lita bildu zen. Kamiseta tailerra antolatu zuten eta Pino Vicedo eta Nerea Aier-
be herriko bi artisauen laguntzarekin kamisetak apaintzen primeran pasa zuten.

Irantzu eta
Lorea dira
begiraleak

Juana Mari SAIZAR
Hasi dira herriko

haurrak udako ludote-
kan. IrantzuAlustizaeta
Lorea Onsalo ari dira
aurten begirale lanetan
eta beraiekin ariko dira
goizeroekintzadesber-
dinak egiten, hala nola,
maskarak, mendi irtee-
rak,ur jolasak…aurten-

go udan ere ez dute
aspertzeko denborarik
izango.

Herriko festak noiz
iritsiko esperoan
Festeibegira jarri eta

herritarrak,bakoitzabe-
remodura,prestaketak
egiten hasi dira. Pesta
Batzordeak iaguztia lo-
tuta dauka jadanik eta
egitaraua ere prest da-
go. Antzerki taldea ere
hasi da duela gutxi bu-
katu duten antzezlan

berria ensaiatzen. Gi-
doia ikasi, ensaiatu...
berriro ere herritar eta
bisitarieongipasarazte-
ko gogoz dira. Haurrak
ere herriko ingurutxoa
ikasi edo errepasatze-
ko ensaioak hasi di-
tuzte. SaioaAlustizaeta
AneBaraibar ari zaizkie
irakasle lanetan. Herri-
kodantza taldeaereas-
tean bitan elkartzen da

azken hilabetean eta
horrela denek beren
aletxoa jarriko dute on-
doren festetan.

Itxaso hirugarren
Iruñean
Itxaso Onsalo herri-

tarrak Nafarroako tron-
tza txapelketan hiruga-
rren postua lortu zuen
Xantabikoteizanda.Saio
ederra egin zuten uzta-

ilaren 8an eta irten ziren
bikoteguztienartean le-
hendabizikopostuanari-
tu ziren bukaeraraino.
Beraien saioan 10 korte
egin behar zizkieten en-
borrari eta 9. kortera ar-
te nagusi izan ziren. Na-
hizetabukaeranhiruga-
rrengeratu.Zorionakbiei,
ikusten da egindako la-
nak saria izaten duela
eta jarraitu lanean!

GIZARTEA � UZTAILA ETA ABUZTUAN

Herriko ttikienak
udako ludoteka
zerbitzuaz ari
dira gozatzen

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Argazkian psikomotrizitate saioa egin ondoren ageri dira.

OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 25EAN

Santio eguneko
egitarauan
aldaketak
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Teatro Que
Madura
taldearen
eskutik

TTIPI-TTTAPA
Iruritako Jauregia

dorretxea bisitatzeko
aukera berri bat zabal-
du du Jauregiak, Jau-
regiarte Taberna kultu-
ralaketaTeatroQueMa-
dura antzerki taldeak.
Asteartetik igandera,
egunero eskaintzen di-
tuzte bisita antzeztuak
19:00etan.

Liburutegi beltza
Aurten ilbeltzanegin-

dako Euskal Nobela
beltzarenAstearenbai-
tan, euskaraz idatzita-
ko eta euskararat itzu-
litako liburuen erakus-
leihoaantolatuzueneki-
menak,argitaletxedes-
berdinek utzitako libu-
ruekin. 100 bat liburu-
kobildumaosatu zuten

orduan eta orain Baz-
tango irakurleguztiekin
partekatu nahi dute.
Horretarako,Arizkungo
medikuaren etxeanpa-
ratudute liburutegi bel-
tza. Nahi duen guzien-
dakoeskuragarri dago,
637 413858 telefonora
deituta.

Egur loteak
Urtero bezala, Uda-

lak egur loteak eska-
tzeko epea ireki du. Iaz
bezala, aurtenere,egur
lotea etxera eramateko
zerbitzuaeskainikodu-
te. Egur lotea eskatze-
ko epea abuztuaren
31raarteegonendaza-
balik. Lotearen prezioa
12 eurokoa da eta pre-
zio horretan, norberak

bota behar du egur lo-
tea eta bakoitza ardu-
ratzen da bere arbolak
menditikateratzeazeta
garraiatzeaz.
Baina iaztik aitzine-

ra, bigarren aukera ere
bada. Enpresa bat ar-
duratzen da lan horie-
taz eta egur lotea (en-
borrak)etxeraeramate-
az. Kasu honetan, inte-
resatuek522euro ingu-
ru (BEZ barne), ordain-
dubeharkodu-
te.

BAZTAN

GIZARTEA � ASTEARTETIK IGANDERA EGUNERO

Bisita antzeztuak
eskaintzen
dituzte Iruritako
Jauregian

ARGAZKIAK: PELLO SAN MILLAN

Saharako haurrei harrera
Udalak harrera beroa egin die eskualdera uda pasatzera etorritako haur saha-
rarrei eta haien etxeetan dauden familiei. Urtero bezala Saharaztan Elkarteari
esker haur hauek gure inguruan bi hilabeteko egonaldia pasatzeko aukera iza-
ten ari dira.

ARGAZKIAK: MAIXABEL GAMIOK UTZIAK

Goñi eta Berho azpitxapeldun Idiazabalen
Nafarroan jokatutakohainbatpala txapelketatanez
ezik, Gipuzkoaldean ere bikain dabiltza Josu Goñi
eta Joseba Berho oronoztarrak. Idiazabalgoan ere
finalean izan ziren, finalerdietanOtxoaetaGametx-
ori 25-14 irabazita. Finalean ere irabazten joan zi-
ren, baina azkenean 21-25 galdu zuten Aranjuelo
eta Martinezen kontra.

Ba al zenekien
Transbidasoa-Euromaster txirrindulari taldea-
rentzat denboraldiko lehen garaipena Ion Ze-
beriok lortu zuela,Menorkako "Trofeu9Juliol"
lasterketan egindako erakustaldiarekin.

?
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San Lorentzo
egun handian
Baigorriko
dantzariak,
txalaparta eta
joaldunak

TTIPI-TTAPA
ZigakoSanLorentzo

bestak abuztuaren 7tik
11ra ospatuko dituzte.
Bortzegunhauetanegi-
tarau zabala izanendu-
te:

ORTZILERIA, ABUZTUAK 7
BAZTAN-ZOPA EGUNA
•20:00txupinazoa,ezkil
jotzea.
• 20:15 herriko trikitila-
riekherri itzuliaeginen
dute.
• 21:30 baztan zopak
(txartela maiordomo-
ek salgai).
• 00:30-05:00 Dantza-
di musika taldearekin
dantzaldia.

LAUNBETA, ABUZTUAK 9
HAUR ETA GAZTE EGUNA
• 10:30Herriko trikitila-
riak herrian barna.
• 11:00 gazte gosaria
soziedadean.

• 11.30 haur jokoak he-
rriko plazan.
• 12:00 gazteak auzo
etabaserriko ibilbide-
an trikitilariekin ibiliko
dira.
• 12:30 haur krosa.
• 14:00 haur bazkaria
(txartela maiordomo-
ek salgai).
• 16:30-19:00 haurren-
tzat puzgarriak.
• 18:30 txokolatada.
• 20:00-22:00 Oharka-
be taldearekin dan-
tzaldia.
• 22:00 xinger jatea eli-
zaren gibelean.
•00:30.-04:30Oharka-
berekin dantzaldia.

IGENDIA, ABUZTUAK 9
• 09:00 herriko trikitila-
riak herri itzulian.
• 10:00 meza.
• 17:00 neska eta mu-
tikoen frontenis txa-
pelketa.
• 19:30 kantaldia Ban-
kako Menditarrekin.
•20:00-22:00Frantzis-
korekin dantzaldia

ASTELEHENA, ABUZTUAK 10
SAN LORENTZO EGUNA
• 10:00 herriko trikitila-
rien itzulia herrian.
• 11:00 meza nagusia.

• 12.00 luntxa plazan.
• 18:00 herriko gazteen
arteko herri kirolak.
•19:00Baigorrikodan-
tzariak.
• 20:00-21:30Hauspo-
lariek taldearekindan-
tzaldia.
• 21:30 txalaparta eta
joaldunak.
• 22:30 xinger jatea eliz
gibelean.
• 00:00-03:00Hauspo-
lariekin dantzaldia.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 11
ZIKIROA
• 11:00 herriko trikitila-
riakherriko itzulian ibi-
liko dira.
• 13:00 ezkil-jotzea.
• 14:00 zikiro-jatea
Agerraldek alaiturik
(txartela maiordomo-
ek salgai).
• 20:00-01:00 Agerral-
derekin dantzaldia.
• 01:00 xinger jatea eliz
gibelean.

BAZTAN

BESTAK � ABUZTUAREN 7TIK 11RA

Baztan-zopa
Egunarekin hasi
eta zikiroarekin
akituko dituzte
Zigako bestak

UTZITAKO ARGAZKIAK
Garai batean bezala, orai ere mahai inguruan giro ederra sortzen da Zigako San Lorentzo
bestetan.

TXARTELAK
Otorduetako txarte-
lak Baztandarren
Biltzarraren ondotik
salgai jarri dira
iazko prezioetan
baina abuztuaren
3tik aitzin erosten
duenak salneurri
handiagoa ordaindu
beharko du.



Baztango
Mutildantzari
Taldeak
dantzatzeko
eskubidea bai,
baina bertzeen
eskubideak
zapaltzeko
eskubiderik ez
duela dio

TTIPI-TTAPA
PlazaraDantzara tal-

deak ohar bidez aipatu
duenez,«Baztanenmu-
til dantzen gaiarekin
egungo egoeran baldin
bagaude, emakumeak
errespetatuezdirelakoz
da.BaztangoMutildan-

tzari taldea sortubazen
ezzenkulturabulkatze-
ko izan, momentu kon-
kretubatzuetanemaku-
mezkorik gabeko mu-
tildantzak dantzatzeko
baizik. Kulturaren alde
ilun bat hain zuzen ere:
emakumeak lekupubli-
koetan egoten ez ziren
garaiko kultura».
PlazaraDantzararen

ustez, dantza batek
herri baten folklorean
bere lekua betetzen du
eta bertze edozein arte
adierazpenbezala, zer-
baitadieraztekoda.Mu-
tildantzakerebereadie-
razpena egiten du eta
PlazaraDantzara talde-
ak dioenez, «Baztango
Mutildantzarien taldeak
dantzatzenduenbakoi-

tzeanhauxeadierazten
du:Hemenemakumez-
korik ez».
Elizondokobestetan,

bertzeherrietakobeste-
tan bezala, «ez dugu
onartuko eremu publi-
ko batean halako adie-
razpenik eta gure esku
dagoen guzia eginen
dugu hori ekiditeko,
emakumeei lekuauzten

ez dien edozein adie-
razpenaonartukoezdu-
gulakoz», dio Plazara
Dantzarak. «Eskubidea
dute dantzatzeko, du-
darik ez. Ez dutena da
eskubide bat zapaltze-
koeskubiderik.Askata-
sunaren izenean aska-
tasun bat kentzeko es-
kubiderik ez duten be-
zala.Etahori ederkiadi-

erazten dute emakume
batdantzarathurbiltzen
zaienean iraintzen, bul-
katzen eta musika eta
dantza gelditzen».
PlazaraDantzara tal-

deak aitzinerat segitu-
ko du, «plazak betez,
dantzakmantenduzeta
emakumeenpresentzia
leku publiko guzietan
bermatuz».

BAZTAN

GIZARTEA � HERRIKO BESTEI BEGIRA OHARRA

Emakumeak ere
errespetatzea
eskatu du Plazara
Dantzara taldeak
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UTZITAKO ARGAZKIA

Zahar Etxeko lan baldintzen kontrako protesta
Zahar Etxeko langileen deialdia babestuz 100 pertsona bildu ziren uztailaren
3an Elizondoko plazan. Honen bidez, langileek pairatzen dituzten lan baldint-
zak salatu eta Zahar Etxearen etorkizunaren inguruan eta eskaintzen den zer-
bitzuaren inguruan bere kezka adierazi zuten. Baztango Zahar Etxean lan za-
ma gehiago, murrizketa gehiago eta lan eskubide guttiago, aski da! goiburupe-
an egindako kontzentraziora bertaratutakoek IDEA enpresa pribatuaren ges-
tioa salatu zuten eta publifikazioaren aldeko oihuak entzun ziren.



HERRIZ HERRI | 51
ttipi-ttapa | 643 zk.

2015.07.23

Elizaren
gibelean
dagoen etxea
moldatuko
dute

TTIPI-TTAPA
Salbatore e l i zar i

erantsia dagoen etxea-
ren aitzinaldea eta teila-
tua berrituko da, Uda-
lakahobatezonartudue-
nez. Garai batean eliza-
ren etxea zena molda-

tuz, X-XI.mendekomo-
nastegiaren inguruaho-
betu eta sendotuko du-
te. Santiago Villares al-
kateak aipatu duenez,
etxearenkanpokoalde-
an bakarrik eginen dira
lanak eta 24.052 euro-
ko inbertsioaeginenda.
Plazan ere lanak egi-

nen dira. Aparkatzeko
arazoak izaten dira eta
proposatzendenbirmol-
daketarekin, baliteke
plazan aparkatzea de-
bekatzea eta aparkale-

ku berrirako ibilgailuen
sarbidea hobetzea da,

baita seinalizazioa ere.
Honetanabstenituziren

Urdazubi Elgarrekin tal-
deko hiru zinegotziak.

URDAZUBI

GIZARTEA � ZAHARBERRITZE LANAK

Eliza ingurua
moldatzeko
24.000 euroko
inbertsioa

Estalkia aldatu
beharrean,
«etxea bota eta
berria eraiki
dela» salatu du

TTIPI-TTAPA
Urdazubi Elgarrekin

taldearentzateskanda-
luzkoadaaroztegiaerai-
tsi izana.HerrikoEtxea-
ri Cedernak emandako
50.000 euroko dirula-
guntza 1715ean eraiki-
takoaroztegiarenestal-
kia aldatu eta Plan Mu-
nizipalean jasoak diren
etaherriakbeharrezko-
akdituendotazioakber-
tan jartzeko obrak egi-

teko zen, «baina ez bo-
taetaetxeberribaterai-
kitzeko». Aroztegiaren
ondoko etxea botako
zela aipatzen zuen
proiektuak. «Hala ere,
Udalak bi etxeak bota
zituen, hirugarren etxe
bat,apezarenetxea izan
zena arriskuan jarriz»,
dio oharrak. Ondorioz,
elizaren aldarearekin
komunikatzenzuenatea
irekita geratu zen, eta
elizaren kontrafuertee-
takobaterekaltetuasu-
ertatu zen. «Konstruk-
toreak berehala itxi zu-
en ate hori horma bat
eginez, inori fitxik erran
gabe.Gure ustez, joka-
bide hori oso larria da

eta proiektuak izan du-
en transparentzia eza
erakusten du».
Ekainaren10ean,Se-

pronak Herriko Etxea
eta Pedroarena kons-
truktorearen kontrako
salaketa egin zuen us-
tezkobi legehausteegi-
teagatik.Uztailaren2an,
NafarroakoKulturaSai-
lak idatzia igorri zion
Herriko Etxeari Ondare
Historikoaren babesa-
rekinarduraturiketaGo-
bernuaren harridura
azalduz, aroztegia eta
kartzelarenzoluetanegi-
ten ari diren etxe berria
dela eta. Nafarroako
GobernuakUrdazubiko
elizakduenbabesakon-

tuan hartzeko orduan,
elizaren ingurunea ere
errespetatu behar dela
adierazten dio alkatea-
ri. Hori dela eta, Udalak
BianakoPrintzearenIns-
tituzioarenbaimenaes-
katubeharzuelaaurpe-

giratzendio, eta «Urda-
zubiko monastegiaren
elizaren eraikin guztiak
Nafarroarenondarekul-
turalarenpartedira,Udal
Planaren katalogoak
aditzera ematen duen
bezala».

GIZARTEA � OPOSIZIOKO UDAL TALDEAREN OHARRA

Urdazubi Elgarrekin taldearentzat
«eskandalua da» Aroztegiarekin gertatutakoa

TESTUA ETA ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Herriko altxor naturala ezagutzeko aukera
Uztailaren 16tik aurrera, ostegunero eta arratsaldeko 7etan hasita, Urdazubi-
ko ingurugiroa eta altxor ekologikoak ezagutzeko aukera ematen du aurten
Herriko Etxeak. Juan Goñi naturalistak gidaturiko txango didaktikoak izanen
dira aurten gure herrian, Alkerdi eta Leorlas inguruko parajeak eta bertan bizi
diren landare nahiz animalien berri emanen duelarik. Sarrerak klaustroan, tu-
rismo bulegoan nahiz Ikaburuko lezeeetan erosi ahal izango dira. Irudian, He-
rriko Etxeko zinegotziak JuanGoñiren azalpenak entzuten, herrian entzute han-
dia duen ehun urtetik gorako zuhaitzaren ondoan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aroztegia bota eta etxe eraikuntza berria eraikiko dute.
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Loiolako San
Ignacioren
bizitzaren zati
bat filmatzen
ari dira

Margari eta Koro
Uztailaren 6an, ber-

tze filma baten graba-
keta izan genuen leze-
an. Alexde la Iglesiaren
“infernua” irudikatzetik,
“zerua” izatera pasatu-
kodaaldihonetan:Loio-
lako San Ignacioren bi-
zitzaren zati bat filma-
tzen ari baitira.
Filipinasko ekoizle

batdagrabaketahonen
arduraduna, eta diote-
nez, Filipinasen, arras
katolikoakdirenez,arra-
kasta haundia dute gi-
sahonetakofilmek.Nor-
malean,hangoeszena-
tokietan eta paisajetan
grabatzen dituzte, eta
hango aktoreekin. Bai-
na kasu honetan, aha-
lik eta errealistago egin
nahi dutenez, Euskal
Herrirat etorri dira eta
hemengo aktoreak ari-
tuko dira. Filmaren or-
dainketa Asiako Jesui-

tenKomunidadeakegi-
nen du.

Udako eskaintza
berezia lezean eta
museoan
Uztailaren15etik ira-

ilaren 15era eskeintza
bereziak eginen dituzte
lezean eta museoan:
Asteazkenero,Aker-

beltz laburmetraiaren
emanaldia, Museoan

19:00etan.
Ortzegunero, Zuga-

rramurdi, zentzumen
guztietatik, herritik bar-
na b i s i t a g ida tua ,
17:00etan.
Agorrilean ortzirale-

ro, Ilargi betea, sorgi-
nen larrea bisita an-
tzeztua, 19:30ean.
Larunbatero,Alexde

la Iglesiaren Las brujas
de Zugarramurdi filme-
an oinarrituta den bisi-

ta multimedia, 17:00e-
tan.
Agorrilaren 26an,

Kultur’2015eko egita-
raua:18:00etan Iparfolk
taldearen kontzertua.
Aipatzekoere, ordu-

tegiak luzatuko direla:
lezea egunero edekiko
da 10:30etatik 20:00ak
arte;etaMuseoaberriz,
asteartetik igandera
11:00etatik 19:30akar-
te.

ZUGARRAMURDI

KULTURA � UZTAILAREN 6AN

Bertze film baterako irudiak
grabatu dituzte lezean

IRAILAREN 29AN

Emakumeen
Mundu Martxa
Baztanera
ailegatuko da

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 8an

Kurdintasunenhasieta
urriaren17anPortuga-
lera iritsiko den Ema-
kumeen Mundu Mar-
txa karabana feminis-
ta Euskal Herrian iza-
nen da irailaren 28tik
urriaren4aarte.Bazta-
nen,irailaren29koarra-
tsaldean izanen da.
Aurkezpeneanaipa-

tu zutenez, 1995ean
sortu zen Quebec-en
etaurtehartan izanda-
ko arrakasta ikusita,
bortz urte berandua-
goa egin zen bigarre-
na,mundumailan.Ge-
roztik, 5 urtero egiten
da eta 2005ean lehen
aldiz pasa zen Euskal
Herritik eta atxikimen-
du pila jaso zituen.
2015eko martxa,

Gure gorputzak, gure
lurraldeak.Martxarekin
segituko dugu guztiok
libre izan arte lemape-
an burutzenarida. Ho-
nekin,«emakumeokbi-
zi ditugun indarkeria
mota anitzak ikustara-
zi, salatu eta horren
erantzuleak identifika-
tu nahi ditugu».
2015ekoemakume-

en mundo martxaren
ikur amankomuna ha-
ziakdira, elikadurabu-
rujabetzaren aldeko
borroka gogoan. «Ho-
ridelaeta,martxarekin
bat egiteko eta atxiki-
mendua adierazteko
ereite sinbolikoak egi-
teaproposatzendugu,
norbanakoak edo tal-
detakoak. Eremu pri-
batuedoetapublikoe-
tan. Ereindezagunha-
zia eta sortu ditzagun
baso feministak gure
herrietan!» zioten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi herritako 7 neska-mutikok komunionea egin dute
Urdazubi eta Zugarramurdiko haurren komunioneak urtez-urteko herri txande-
tan egiten dira. Aurten Zugarramurdin egin dira, ekainaren 21ean. Franko be-
randu izan dire, bainan horri esker, eguraldia lagun izan zuten Eneko, Garazi,
Xuban, Naiara, Jokin, Miren eta Klarak.
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SENPERE

GIZARTEA � PILOTARIAK PRESTATU DITU 40 URTEZ

Jean Ithourria
pilotazalearen
plaza estrenatu
berri dute
Gantxiki eta
Larreko gelen
ondoan

Franck DOLOSOR

Senperennorkezdu
ezagutzen Jean Ithou-
rria? Ibarrungo Katalo-
xenean sortua eta as-
paldi Hiruak Bat etxe
guneko kaskoan, Bista
Eder etxeanbizi denpi-
lotazaleakpilotarigazte-
akentrenatuditu40bat
urtez.Ahatik, Jeanekez
du ahanzten bide luze
hori eginduelaMayibe-
re andrearen laguntza
izan baitu beti. Uztaila-
ren15eanSenperen jo-
katu ziren pilota parti-
denondotik,Xan Ithou-
rria plaza berria estre-
natu zuten herriko hau-
tetsiek eta pilota saile-
ko arduradunek. Besta
hunkigarrian Ithourria-
ren lagun eta familiako
lau belaunaldiak bildu
ziren Larreko kulturgu-
nearen aitzinean den
plazan. Preseski, Jean
pilotazalea eta Larreko
bertsulari zena lagun
haundiak ziren biak iba-
rrundarrak izaki eta biak
1924an sortu baiziren.
43urtez, beraz, pilo-

tari gazteak trebatu eta
ainitz lagunduditu Jea-
nek. Zonbat entrena-
mendu,partida, sari eta
kilometra Euskal Herri-
ko xoko gehienetan?
Ehunka, milaka...Urte
aberatsak, dudarik ga-
be, pilotarentzat eta
Senperekogazteentzat.
Bertzalde, Senpere-

koherrikobestetakoas-
telehen arratsalde hut-
saalaitzeko,gazteenar-
teko zoingehiagoka
apailatzeapentsatuzu-
en Jeanek Lan hortan
aritu da hogoita hama-
lauurtezduelaurtebat-
zukChabatene,Santia-
go eta Théophile txap-
eldun haundiak aritzen
ziren toki ber berean.
Jakes Casaubon pi-

lotazaleaketa Ithourria-
ren laguna denak dio
«sekulan ez dela aski
goretsiko Jeanek Sen-
perenpilotarenaldeegin
duen lana». 1966ko
abenduaz geroz, pilota
batasuneko buru izan
da eta xapeldun frango
trebatzen lagundu du.
Dena den, pilotaz gain,
sail anitzetan ere aritu
da lanean Jean Ithou-
rria: kantonierra edobi-
dezaina ogibidez, su-
hiltzaile hogeita bortz

urtez,musikariaetakan-
taria EmakHor batasu-
nean, eta berriemaile
Herria astekari euskal-
dunean, bertzeak ber-
tze. 1971tik 1983 arte,

kontseilariaizandaherri-
ko etxeko kontseiluan.

Beharbadasenper-
tarrek ez dugu sekulan
aski eskertuko Jeanek
egin duen lana. Haatik,

Jeanek ez du ahanzten
bidehori eginduelabe-
re andrearen laguntza
izanbaitubeti...Bibazu
Jean Ithourria eta go-
resmenak!

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Zarena Zarelako dantza konpainiaren ikusgarri berria
ZarenaZarelakodantza konpainiakHerrikoadeitzenden ikusgarria berria estre-
natu zuen Amotzeko besten karietarat. Jota eta fandango emanaldiarekin er-
dietsi duten gaitzeko arrakastaren ondotik dantzariek ikusgarri gehiago eskai-
ni nahi lukete ondoko egunetan.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Omenaldia Xan Ithourria pilotazaleari bere izena duen plazaren estrena egunean hautetsi
eta herritar ainitzen ondoan..
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Bertze aldetik,
udako
merkatua
eginen dute
astelehenero
goizez

Joana GERENDIAIN
Abuztuaren 1ean,

Sarako izarraerrugbiel-
karteak bere besta egi-
nen du, horren karieta-
ra eguerdi eta gauean
jatekoaukera izanenda,
arratsaldean indar joko-
ak eg inen d i tuz te .
Abuztuaren8an,Zazpi-
ak bat dantza elkartea-
ren itzulia izanen da,
arratsaldean dantza

ikusgarri bat emanen
dute eta ondotik, afari
batantolatuada,bime-
nu proposatuak dira 10
eurokoa edo 12 euro-
koa. Abuztuaren 22an,
Sarako izarra pilota el-
karteak bere besta egi-
nendu.Arratsaldeanpi-
lota partidak jokatuko
dituzte, eta eguerdi eta
gauean jateko aukera
izanen da.

Udako merkatua
Astelehen goizero,

9etatikarratsaldeko1ak
arte,plazaneskulangin-
tzako merkatu bat iza-
nenda.Merkatuauztai-
laren13tik irailaren28ra
eginenda, irailaren14an
salbu, Sarako bestak

izanik, ez baita eginen
azokarik.

Saltzaileen elkartea
Uztailaren 24an, os-

tiral gauean, Sarako
saltzaileen elkarteak
bultzaturik gaualdi be-
rezi bat antolatua iza-
nen da. Arrats horretan
plazako jatetxeek me-
nu bakar eta berdin bat
proposatuko dute, pla-
zan dantzaldi bat eta

saltzaileek atxikitako
ostatu bat izanen da.

Ekoizleen merkatua
Abuztuaren 9an,

igande iluntzean, toki-
ko ekoizleen merkatu
batantolatuadaplazan.
Bakoitzak bere afaria
egitendumerkatuanbe-
rean erositako pro-
duktuekin: haragi, ba-
razki, gasna… Ostatu
bat bada.

Selauru hustea
Abuztuaren16an,se-

lauru huste bat izanen
da plazan. Bertan jaten
ahalko da edo talo edo
ogitartekoetaostatubat
izanen da ere. Toki bat
erreserbatzeko
06.77.83.94.85 zenba-
kira deitu behar da.
Denbora txarra bal-

din bada polikiroldegi-
an eginen da. Sartzea
urririk da.

SARA

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAN ZEHAR

Errugbi, pilota
eta Zazpiak Bat
dantza elkarteen
erromeriak prest

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pottokaren besta uztailaren 25ean
Uztailaren 25ean Pottoka besta eginen da. Goizean pottokak plazara jautsiko
dira, ondotik erakusketa eta txapelketa eginen dira. Eguerdian bazkari bat iza-
nen da eta egun osoan animazioak.
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HERIOTZAK
FranciscoUrrutiaGoñi, Elizondokoa,
uztailaren 4an, 89 urte.
Francisco Atutxa Petralanda, Bera-
koa, uztailaren 7an, 84 urte.
Maria Luisa Ugalde Elgorriaga, Be-
rakoa, uztailaren 7an, 74 urte.
Juan Jose Agirre Iparrea, Arizkun-
goa, uztailaren 8an, 56 urte.
Jose Joaquin Barberena Iturralde,
Iruritakoa, uztailaren 8an, 68 urte.
MiguelHualde Irigoien, Elizondokoa,
uztailaren 8an, 83 urte.
Miguel Agerre Vergier, Amaiurkoa,
uztailaren 11n, 84 urte.
FernandoMayoraLarunbeXapel,Al-
mandozkoa, uztailaren 11n, 81 urte.
Teodora Altzuguren Iturria, Etxalar-
koa, uztailaren 13an, 91 urte.

Beñat Ariztegi Maillot, Zugarramur-
dikoa, uztailaren 6an.
Oian Bayona Brücker, Goizuetakoa,
uztailaren 6an.
Jade Mila Krater Crussol, Alkaiaga-
koa, uztailaren 4an.
Eider Migeltorena Arretxea, Berroe-
takoa, uztailaren 2an.
Xan Luberriaga Apeztegia, Zugarra-
murdikoa, uztailaren 14an.
Aner Petrirena Gonzalez, Berakoa,
uztailaren 14an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK
Josu Oiartzabal Larralde eta Ekhiñe
Larralde Lertxundi, Lesaka eta Bera-
koa, uztailaren 6an.
Gorka Bermejo Hualde eta Lorena
AlmandozMutuberria, Leitza etaDo-
neztebekoa, ekainaren 20an.
Aitor Ambrosio Boneta Jimenez eta
Itxaso Oiza Vazquez, Tafalla eta Iru-
ñekoa, Elgorriagan uztailaren 4an.
Fernando Irazoki Alzuguren eta An-
gela Lasa Azkona, Alkaiaga eta Be-
rakoa, Beran uztailaren 6an.
IñakiOtxandorenaEizagirreetaMar-
ta Petrirena Telletxea, Oronoz-Mu-
gairi etaSunbillakoa,maiatzaren30ean.
MaximePiquemal eta FannyBacho-
lle, Sarakoak, uztailaren 3an.

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

.

Maite
AROZARENA BENGOTXEA

Amaiurren, 2014ko uztailaren 27an
I. URTEMUGA

Zure begien dizdira eta
ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira
ama maitagarria

ZURE FAMILIA

Francisco
MARITORENA MENDIBERRI
Arraiozen, 2015eko ekainaren 26an, 73 urte zituela

Non zara,
Auzpen, Abartanen, Saioan…

mendiko xendetan goiti
hain kontent ibiltzen zinena?

Karakotxeko lanetan
elkarrekin ibiltzeko aukera izen dugu.
Zuk emandako poztasun eta maitasuna

gurekin eramanen ditugu beti.
Besarkada haundi bet, Pantxo.

ZURE FAMILIA

Miguel
ALMANDOZ TAPIA

Lesakan, 2014/07/22
I. URTEMUGA

Miguel gure artean ez zauden arren,
gure bihotzetan jarraituko duzu betiko.

ZURE FAMILIA

Bere aldeko meza uztailaren 26an,

09:30ean Lesakako San Martin Elizan.
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Xabier Ariztegik
eta Lander
Landiribarrek
lehen txapelak

TTIPI-TTAPA
IruñekoSanferminak

aprobetxatudituzteNa-
farroako hainbat herri
kirol txapel jokatzeko.
Horietatik aunitz, esku-
aldera etorri dira.
Emakumeen arpana

txapelketan Lezaungo
ItziarNuñezetaAnaLo-
pez izan ziren txapel-
dun, Elsoko Ainhoa eta
Ana Iraizoz bigarren,
Aresoko Itxaso Onsalo
eta Lesakako Xanta
Sousa hirugarren eta
Berako Nerea Sorondo
etaAmaiaGarcia lauga-
rren. Gizonetan ez zen

eskualdeko kirolaririk.
Ingude altxatze txa-

pelketan, emakumee-
tan, ez zen ezustekorik
izan eta Maika Ariztegi
iturendarra izan zen
txapeldun, 93 altxaldi-
rekin. Mertxe Ariztegi
ahizpabigarren izanzen,
82 altxaldirekin eta
Amaia Etxeberria hiru-
garren (81 altxaldi). Gi-
zonezkoetan, Euskadi-
ko txapeldun izan ber-
ri den Josetxo Urrutia
leitzarra nagusitu zen,
86 altxaldirekin. Aritz
Izuzkiza izan zen bigar-
ren (81altxaldi) eta Ima-
nolMartinhirugarren (78
altxaldi).
Nafarroako bigarren

mailakoaizkora txapel-
ketaren kanporaketae-
re jokatu zen. Lehen
bortz sailkatuek finale-

rako txartela zuten jo-
koan eta azkenak, be-
rriz, maila galdu. Bi ka-
naerdiko eta 60 ontza-
ko bat mozten bizko-
rrenaAresokoAsierPe-
llejero izan zen (7:44),
Olagueko Aitor Seno-
siain bigarren (7:55),
Arostegiko Manuel Ka-
ñamares hirugarren
(8:24), Leitzako Eneko
Saralegi laugarren (8:44)
eta Etxarri Aranazko
Goizeder Beltza bos-
garren (8:57). Finaletik
kanpo gelditu ziren Re-
sano,Erdozia,Zubieta-
ko Mikel Indakoetxea,
eta Beintza-Labaiengo
Xabier Mindegia, Migel
AngelEtxeberriaetaJe-
sus Etxeberria. Azken
honekmailagaldukodu.
Nafarroako kadete

mailako arpana txapel-

keta irabazi zuten Ba-
saburuko Antton Irigoi-
en eta Iker Alemanek.
Nafarroako harrija-

sotze txapelketa Xabi-
erAriztegi etxalartarrak
irabazi zuen lehenaldiz.
Zilindroari 20 altxaldi
eman zizkion, kubikoa-
ri 13etabolari 14,dene-
ra, 5.362,5 kilo. Jose-
txoUrrutiabigarren izan
zen, 4.925 kilo jasota.
Emakumezkoen

txinga txapelketan ez
zen ezusterik izan eta
XantaSousa lesakarrak
nagusitasunez jantzizu-
en txapela, 34plazaeta
erdi pasatxo eginez.
EzkurrakoKarmeleZes-
tau bigarren izan zen,
11 plazarekin..
Nafarroako lasto

altxatze txapelketan,
Amaiurko Lander Lan-

diribar suertatu zen
txapeldun,AmaiurkoIñi-
go Goienetxe eta Igan-
tziko Eneko Telletxea-
ren aitzinetik. Orga jo-
ko txapelketan Ezpele-
takoPierreCasuso izan
zen txapeldun eta Jo-
setxoUrrutia laugarren.
Nafarroako bikote-

kako aizkora txapelke-
tan, Leitzako Jon Re-
kondo etaRubenSara-
legi suertatu ziren txa-
peldun, Ander Erasun
eta Donato Larretxeari
22 segundo aterata.
Gizonezkoen txinga

eramate txapelketan,
azkenik,BerroetakoJo-
su Gamio bigarren izan
zen,MetautengoSimon
Thomas Cal laghan
txapeldunarenondotik.
Josetxo Urrutia lauga-
rren izan zen.

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETAK

Txapel uzta
ederra ekarri
dute eskualdeko
kirolariek
Sanferminetatik ARGAZKIAK: D. NOTICIAS

Xabier Ariztegi Santxin etxalartarra harrijasotze txapelketan eta Lander Landiribar, lasto altx-
atze txapelketan, Nafarroako txapeldun izan ziren lehen aldiz.

Bortz aizkolari
izanen dira
lehian

TTIPI-TTAPA
IruñekoSanfermine-

takoazkenaurrekoegu-
nean Nafarroako hiru-

garren mailako aizkora
txapelketako kanpora-
keta jokatu zen uztaila-
ren 13an. Zortzi aizko-
lari aritu ziren lehian,
abuz tua ren 15ean
Ezkurran jokatuko den
finalerako bortz txarte-
len bila.

Bi kanaerdikomoztu
behar zituzten eta de-
netik bizkorrena Aros-
tegiko Oier Kañamares
izanzen(4:46).Kasikmi-
nutuko aldea atera zion
ZigakoJoxeanEtxebe-
rriari (5:41).Beintza-La-
baiengo Jon Telletxea

izan zen hirugarrena
(6:05) eta Arbizuko Io-
su Agirre laugarren
(6:34).Finalerakoazken
txartela ematen zuen
bosgarrenposturako le-
hia polita izan zen eta
azkenean Ezkurrako
Moises Gogorzak lortu

zuen(8:11).Beraz,herri-
an jokatuko den finale-
an arituko da Gogorza.
Finaletik kanpo gel-

ditu ziren Olaztiko Abel
Uria (8:48),Gerendiain-
go Esteban Pikabea
(9:16)etaUhartekoKol-
do Garcia (12:07).

HERRI KIROLAK � ABUZTUAREN 15EKO AZKEN SAIORAKO KANPORAKETA ERE SANFERMINETAN JOKATU ZEN

Nafarroako hirugarren mailako aizkora
txapelketaren finala Ezkurran jokatuko da
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200 kiloko
aldea atera dio
Mikel
Berakoetxeari

TTIPI-TTAPA
Bost urtez ez dute

antolatuNafarroakose-
ga txapelketa, lehiaki-
derik ez zegoelako eta
aurten, bi lehiakide ba-
zirenez, jokatuahal izan
da. Jon Kanflanka lei-
tzarrak uztailaren 5ean
Azkaraten jokatu zen
norgehiagokan lortuzu-
en Nafarroako txapela

lehenaldiz janztea.Txa-
pelketa hau bost aldiz
bakarrik jokatu da Na-
farroan (2005, 2006,
2007, 2010 eta 2015).
Aurreko lau txapelketak
LantzekoDavidMariñe-
larenak eraman zituen.
Segalaribakoitzak45

minutuz ahalik eta be-
lar gehien ebaki behar
zuen.JonKanflanka lei-
tzarrak 1.891 kilo eba-
ki zituen eta Mikel Be-
rekoetxea gorritiarrak
1.689 kilo, beraz, 200
kilo pasatxoko aldea
atera dio txapeldunak.
Biak Euskal Herriko

Sega Txapelketan ari-
tzekoakdiraetakanpo-
raketa uztailaren 26an
jokatuko dute Aian (Gi-
puzkoa).

HERRI KIROLAK � UZTAILAREN 5EAN AZKARATEN

Jon Kanflanka
leitzarrak irabazi
du Nafarroako
sega txapelketa

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Ondoan, Jon Kanflanka
leitzarra lanean,
Nafarroako sega
txapelketan. Goiko
argazkian, laguntzaile izan
zuen taldearekin ageri da,
txapela lortu eta gero.

TTIPI-TTAPA
Elizondoko besten

baitan, herri kirol jaialdi
bikaina eginen dute
uztailaren 26an, 19:00-
etan. Aldebatetik, Eus-
kadiko arpana txapel-
keta jokatuko da eta
bertzerik,Nafarroako lo-
kotx biltze txapelketa.
Bienkanporaketakekai-
naren 27an jokatu zi-
tuzten Uharten.
Euskadiko arpana

txapelketaren finalean
ezdaeskualdekoordez-

karirik izanen,AnizkoAn-
doni Irigoien eta Irurita-
ko Guillermo Etxenike,
37 zentesimarengatik
kanpoan gelditu bai-
tziren. Sailkapenean le-
henbizikoak,Mikel Eugi
eta Julen Kañamares III
izanziren.Beraiekinba-
tera, gaur egun txapel-
dun diren Iñaki eta Jo-
setxoBarberenaanaiak,
Igor Esnaola eta Santi
Aizpurua, ImanoletaOi-
er Kañamares lehengu-
suak, Esteban eta Mar-

tin Pikabea anaiak eta
Unai IraolaetaJokinGar-
mendia izanen dira.
Nafarroako lokotx

biltze txapelketakokan-
poraketan zazpi kirola-
ri aritu ziren. Bizkorre-
na faboritonagusia izan
zen, Fernando Etxega-
rai beratarra (6.10). Bi-
garren Andoni Lasaga
etxalatarra izan zen
(6.36),hirugarrenBerrio-
zarko Eder Goldaraze-
na (6.46), laugarren
AnizkoUnai Iantzi (6.48)

eta bosgarren Etxalar-
ko Iñigo Lasaga (7.01).
Beraz,bortzkirolarihau-
ek izanen dira uztaila-
ren 26an Elizondon jo-
katukoden finalean. Fi-

naletikkanpogeldituzi-
ren seigarren Elizondo-
koMikel Iantzi (7.13)eta
zazpigarren Berriozar-
ko Iker Mariezkurrena
(7.24).

HERRI KIROLA � UZTAILAREN 26AN ELIZONDON

Euskadiko arpana eta
Nafarroako lokotx biltze
txapelketak jokoan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Nafarroako txapela 17.
aldiz janzteko faborito

izanen da Berako
Fernando Etxegarai.
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Erakusketak
BERA
‘Argi jokoak’
Uztailaren 18tik
abuztuaren 16ra
Oaia Peruarenaren
margo erakusketa,
Berako Kultur Etxean.

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

ERRATZU
‘hAMAR, aitari’
Uztaila eta abuztuan
Diana Iniestaren oleo
pinturen erakusketa
ikusgai, uztailean bere
tailerrean eta
abuztuan Erratzuko
lixutegian.

SARA
‘Larrungo koloreak’
Uztailaren 21etik
31ra
Sarako margolari
elkartearen margo eta
eskultura lanak ikus-
gai egonen dira Lur
berri gelan,10:00etatik
12:30era eta 16:00eta-
tik 19:30era.

BERTIZ
Lesagibel
eskultorearen lanak
Uztailaren 8tik
abuztuaren 2ra
Bertizko parkean,
egunero ikusgai.
(10:30-13:30/16:00-
19:00)

ELIZONDO
Tomas Sobrinoren
margolanak ikusgai
Uztailaren 23tik
abuztuaren 2ra
Bertizko parkean,
egunero ikusgai.
(10:30-13:30/16:00-
19:00)

Ikastaroak
ELIZONDO
Tokiko elikadura eta
nekazaritza ekologikoa
Irailaren 3tik 4ra
Baztango udalak eta
Nafarroako unibertsita-
te Publikoak elkarlane-
an antolatu dute 15 or-
duko ikastaroa. Dohai-
nik da.

Kontzertuak
SARA
Saiberri taldearen
kontzertua
Uztailaren 23an. Sa-
rako taldeak kantaldia

eskainiko du Elizan
21:30ean. Sarrerak 5
euro helduek, urririk
14 urtetik beheitikoek.

SENPERE
Landarbaso
abesbatzaren emanaldia
Abuztuaren 7an.
Senpereko elizan
19:30ean.

Ospakizunak
LESAKA
Ezpatadantzarien Eguna
Abuztuaren 9an. Beti
Gazte Elkarteren 75,
urteurrenean ezpata-

dantzariak bilduko
dituzte.

SARA
Pottoka Eguna
Uztailaren 25ean.
Pottokak menditik
plazara jautsi eta egun
osoko besta.

Sarako Izarra errugbi
elkartearen eguna
Abuztuaren 1ean.
Xehetasunak 54.
orrian.

Jardunaldiak
LESAKA
Jabe-gabetzeari
buruzko jardunaldiak
Abuztuaren 4tik 9ra
jabe-gabetzeari bu-
ruzko Nazioarteko I.
Jardunaldiak ospatu-
ko dituzte Matxinbel-
tzenean.

Bertsolaritza
ELIZONDO
Santiotako jaialdi
berezia
Uztailaren 25ean
23:30ean plazan. An-
doni Egaña, Uxue Al-
berdi, Aitor Mendiluze
eta Alaia Martinekin.

ARANO
Bertso-saioa
Uztailaren 25ean
17:30ean Julio Soto,
Sebastian Lizaso, Jone
Uria, Sustrai Colina.

Bestak
BERA
Herriko bestak
Uztailaren 31tik
abuztuaren 5era. Xe-
hetasunak 11. orrian.

BEINTZA-LABAIEN
Herriko bestak
Uztailaren 31tik
abuztuaren 3ra. Xe-
hetasunak 40. orrian.

GAZTELU
Santo Domingo bestak
Abuztuaren 1etik

›
LESAKA | 2015.08.07
Landarbaso abesbatzaren
emanaldia elizan

Errenteriako Landarbaso
abesbatza mistoak, Iñaki To-
laretxipiren zuzendaritzapean,
emanaldia eskainiko du eli-
zan, 19:30ean.

Kontzertuak

SARA | 2015.07.25
Pottokaren Egunean menditik
plazara jautsiko dira zaldikoak

Menditik plazara bildu eta ber-
tanpottokenerakusketaeta txa-
pelketa eginendituzte, baita he-
rri bazkaria eta egun osoko ani-
mazioak ere.

Ospakizunak

LESAKA | 2015.08.09
Beti Gazteren 75. urteurrenean
Ezpata-dantzari Eguna

Lesakako elkarteak 75 urte be-
tetzen dituen egunean ehun
ezpata-dantzari baino gehiago
biltzea espero dituzte, dantza-
rako nahiz bazkarirako.

Ospakizunak

uztailak 23 - abuztuak 6

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Abuztuko lehen bestak
ere hemen dira

Salbatoreekin hasi,
Sanjoan eta Sanpedro-
ak gero, Sanfermin eta
Santioak… eta orain
abuztuko lehen besten
txanda dator: Berako-
ak, Beintza-Labaien-
goak, Gazteluko Santo
Domingo eta Zigako
San Lorentzo bestak,
Santiburtzioak Leitzan
eta Sunbillan… Besta
nahi duenak, bestara-
ko aukera zabala du
urrun joan gabe… On-
gi pasa!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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4ra. Xehetasunak 41.
orrian.

ZIGA
San Lorentzo bestak
Abuztuaren 7tik
11ra. Xehetasunak 49.
orrian.

SUNBILLA
Santiburtzio bestak
Abuztuaren 8tik 12ra.
Xehetasunak 24. orri-
an.

LEITZA
Santiburtzio bestak
Abuztuaren 8tik
15era. Xehetasunak
26. orrian.

ELIZONDO
Santioak
Uztailaren 24tik 28ra.
Xehetasunak 642. ale-
an.

ARANO
Santioak
Uztailaren 19, 24, 25
eta 26an. Xehetasu-
nak 47. orrialdean.

ELGORRIAGA
Santioak
Uztailaren 23tik 26ra.
Xehetasunak 642. ale-
an.

Azokak
ETXALAR
Larunbateroko azoka
Herriko plazan,
09:00etatik aitzinera
bertako produktuen
azoka.

Mendi irteerak
URDAZUBI
Bisita gidatuak
ortzegunero
Uztailaren 16tik aurre-
ra, ortzegunero eta
19:00etatik hasita,
Urdazubiko ingurugiroa
eta altxor ekologikoak
ezagutzeko aukera Ju-
an Goñi naturalistaren
gidaritzapean.

›

Euskaltzaleen Topaguneak sortutako webgunea
da hiztegitxoak.eu. Bertan, euskaratik bertze

hizkuntzatarako noranzkoan, eta alderantziz, oi-
narrizko hiztegiak lortzeko aukera dago. Hizkuntza
ezberdinetako hiztunen arteko zubia euskaraz iza-
tea bultzatu nahi da. Egunerokoan edota bidaia-
tzerakoan erabilgarria suerta liteke, nazioarteko
hizkuntza aunitzen erreferentziak daudelako ber-
tan: turkiera, greziera, fula, galegoa... Oinarrizko
hiztegi hauekin, elkarren arteko ezagutza eta ai-
tortza bultzatu nahi da euskara erdigunean jarriz.
Web gunearen bidez, 330 hitzeko oinarrizko hizte-
gia eskuratu daiteke eta inprimatu egunerokoan
erabiltzeko. Hizkuntza horietako batzuk, gainera,
arriskuan dauden hizkuntzak dira. Era berean, era-
biltzaileek hizkuntza berrietako oinarrizko hiztegi-
ak txertatu ditzakete, web gunea gero eta hizkun-
tza gehiagorekin elikatuz.

Iruñerriko Saskarrak taldeak bere lehen diskoaargitaratu du berriki: Segi dezagun, zortzi kan-
tu biltzen dituen lana. Soinu gordina eta gogorra
aurkituko du entzuleak oi!/punkaren arrastoan.
Kantu propioekin batera, bi bertsio sartu dituzte:
Dena beltz (RIP-en Ahogate kantuaren moldake-
ta) eta In Ogni Caso (Lumpen-en In Ogni Caso
NessunRimorso-renmoldaketa). Hitzei dagokie-
nez, sistema heteropatriarkala eta lana dituzte jo
puntuan, 702 zenbakidun presoa gogoan dute
edota moden gainetik, konformismoa astintze-
ko deia egiten dute.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Malmai Rekords, 2015

Segi dezagun

Musika

SASKARRAK

Oinarrizko hiztegiak
euskaratik edo euskara

Internet

WWW.HIZTEGITXOAK.EU

Koldar hutsa zara istorio indibidual eta kolek-
tibo baten fikziozko kronika da. Belaunaldi

batena, diktaduraren eta trantsizioaren artean
jaiotako belaunaldiarena. Fanatismoaren eta kol-
darkeriaren artean ahaztutako garai bat. Gure
kontraesan eta miseria txikien kronika. Zaharrak
berri.

Erein, 2015

Koldar hutsa zara

Liburua

ARITZ GORROTXATEGI

Eguneanegunekoabi-
zitzea gustatzen za-

ion neska «saltsera eta
alaia» da Ainhoa Larrea.
Ez du denborarik galt-
zen, zaldian ibiltzea «as-
ko» gustatzen zaio, bai-
ta futbola, herri kirolak,
euskal dantzak eta be-
sta ere. Bidaiazalea ere
bada eta bidaien artean
joandenudakoadugus-
tukoen: «goi zikloa bu-
katu baino lehen prakti-
kak egin nituen Txipren,
animazio soziokultural
eta turistikokoak, hiru-
garrenadinekozentroba-
tean».Bestelekubateza-
gutzeaz gainera, «nere
buruahobeezagutudut;
leku desberdinetan mu-
gitzen ikasi dut eta so-
bera ongi moldatzen ez
nintzenhizkuntzamane-
jatzensaiatunaiz».Txip-
renhirugarrenadinekoe-
kin ibili ondotik, jendea-
rekin lan egitea gustat-
zenzaiolaohartuetaoku-
pazio terapeuta izateko
ikasten hasi da: «zailta-
sun fisikoak, mentalak
edo bestelako zailtasu-
nenbatdutenekinlanegi-
teko karrera bat da; be-
ren bizitza ahalik eta au-
tonomoen bihurtzeko
adar bat». Etorkizunean
bere ikasketekin lotura
duen lanen batean ari
nahi luke.

«Adinekoekin aritu
ondotik, jendearekin
lan egitea gustatzen
zaidala ohartu naiz»

Nire aukera

Ainhoa LARREA
Zubietako gaztea
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behar du errentan har-
tzeko. Lan kontratu fin-
koarekin.�669773760.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

Lesakakobineskagaz-
te gara, hurrengo ikas-
turtean Leioako EHUko
kanpusean bioteknolo-
giaetamedikuntzaikas-
ten hasiko garenak. Pi-
sua osatzeko pertsona
baten bila gabiltza. Ahal
bada EHU ikaslea izan,
neska eta gure antzeko
ikasketetan dabile-
na.�676 345722/ 680
805480.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

BERA.Etxebizitzabifa-
miliarrak eraikitzeko
prest dauden partzela
urbanizatuak salgai.
Deitu 18:00etatik aitzi-
nera. �618 963226.

LURRAK/ORUBEAK
errentan emateko

LESAKA. Zanzonbaita
baserriko5.000arbole-
ko saila errentan eman
nahidaaprobetxamen-
durako. Haritza, akazia
etapinua.�943632864.

LANA
eskariak

Berakoneskaeuskal-
duna uztai lean eta
abuztuan umeak zain-
tzekoprestdago. �661
100323.
Lesaka eta inguruan
emakumea eskaintzen
da etxeak garbitu edo

an 55.92 m2ko terraza-
rekin. Berritu beharra.
�948 637359.

DONAMARIA. Artze
auzoan etxebizitza sal-
gai. �676 394225.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA. Ikasleentzat
pisua errentan eman
nahida.3 logeladitueta
logelak banaka erren-
tanhartzekoaukeraere
badago. Unibertsitate

bainugela, sukaldea,
jangela. Unibertsitate-
tik 5 minutura. �686
611142.

IRUÑEA. Pisua erren-
tan eman nahi da, Pau-
linoCaballero kalean. 3
logela ditu eta moblez-
tatua dago. Oso argi-
tsua. Unibertsitatetik 5
minutura.�647992350.

LANDAK. Etxe bat
errentan eman nahi da
Landetan aste batera-
ko, abuztuaren 8tik
15era.Leku lasaia.Hon-
dartzatik 10 kilometro-
tara. Mimizan ingu-
ruan.�665752724/948
625415.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKAedoinguruan
pisua edo etxebizitza
errentan hartu nahi da.
�647 233690.
Doneztebeko familia
batek pisua edo etxea

publikotik 5 minutura.
Baztandarranaiz.�620
209663.
ETXALAR.LarrapilSarri-
ku karrikan etxea erren-
tanemateko.Herrikobis-
ta zoragarriak dituen to-
ki paregabea. 3 logela,
2bainugela,sukaldea,2
egongela,despentsaeta
trasteleku handia. Oso
eguzk i tsua . � 687
766971 / 688 842054.

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisu berria errentan
emateko. Sukalde-
egongela, logela bat,
komunaeta trastelekua.
300 euro alokairua edo
73.000 eurotan salgai.
�663 312557.
IRUÑEA. Pisua erren-
tan emateko. 4 logela,

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

BERA. Herri erdian pi-
sua salgai, 3 logela, su-
kaldea, jantokia, 3 ar-
mairu enpotratu, 2 ko-
mun, trastelekuaetaga-
rajeko marrarekin. Igo-
gailu eta berogailuare-
kin. �600 645720.

BERA.KanttonBerrika-
rrikan77m2kopisuasal-
gai. 2 logela, bainuge-
la1,egongelaetasukal-
dea despentsarekin.
Igogailuaetabueltaoso-

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
1,259 € kiloa.

Zerramak:
0,410 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,86
1.koa 3,63
2.koa 3,47
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,17
1.koa 3,91
2.koa 3,74

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 150,00 (-18)
idixkoak 210,00 (-18)

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
(uztailaren 3tik 10era bitarteko prezioak)
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adineko eta haurrak
zaintzeko.�647233690.
Administratzaile, sal-
tzaile eta zerbitzari la-
netan eskarmentua
duenemakumea lanbi-
la dabil. Euskaraz eta
frantsesez hitz egiten
dueta ingelespixkabat
ere bai. Edozein lane-
tarako prest egonen li-
tzateke. �687 832844.

LANA
eskaintzak

IGANTZI. Uda honeta-
rakozerbitzariak,sukal-
dariak eta kamioi-gida-
riak behar dira Irrisarri
Landen.Bidalicurriculu-
ma: administracion@
irrisarriland.es.
URDAZUBI. Ikaburua
jatetxeanontziakgarbi-
tzeko pertsona bat be-
har da. 12:00etatik
16:00etara, igande eta
ja i egunean. � 948
599222.
URDAZUBI. Ikaburua
jatetxeansukaldariabe-
har da udan ordezka-
penbategiteko.Eguer-
dikozerbitzurako.�948
599222.
URDAZUBI. Ikaburua
jatetxean frantses pix-
ka bat dakien zerbitza-
ria behar da 12:00eta-
tik 16:00etara lan egi-
teko, uztaila eta abuz-
tuan eta jai-egunetan
�948 599222.
IBARDIN. Zerbitzaria
behar da abuztuan lan
egiteko, frantsesa da-
kiena eta hobe espe-
rientzia badu. �948
630311.
ZUGARRAMURDI.Ka-
ttalin jatetxean frantses
pixka bat dakien zerbi-
tzaria behar da. �948
599146/ 948 599009.

MOTORRAK
salgai

Peugeot307XR1.6au-
toa salgai. 110zaldi, 3
ate, klimaeta itv-eapa-

sa berria. 68.500 km.
3 .200 eu ro . � 686
733349 (watsappbidez
ere bai)
BMWSerie1, 118dau-
toasalgai. 145zaldi, eta
bost atekoa. Oso ego-
eraonean.�679223673

MOTORRAK
tailerrak

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.

100 akazia pikete sal-
gai 250 eurotan. Kon-
taktua telefonoz, �630
472 447

Regrosadora 45
cc.koa,zerra80cc.koa,
zepilladorakonbinatu
zirkularraeta taladroa
40 cc.koa, tupi bat 50
cc.koa ejearekin eta
katezko taladroa.
�636 214080.

Logelako altzariak
salgai. Bi ohatze, ar-
mairua ispiluarekin eta
komoda. Oso egoera
onean daude. �660
870536.

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
irailaren 1a baino lehen.

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

Egurrasalgai.Nahidu-
zun tamainakoa, hari-
tza eta pagoa. Etxera
eramaten da. �636
412567/ 662038629.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo

20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

AUZA IPARRAGIRRE
ITURZAETAk ur-
teak beteko ditu
uztailaren 31n.
Aunitz urtez, ongi
pastu egune!! eta
oroitu Loles eta
Toturi merendu
pixket altxatzeaz!

Legasako ARAI ARTEAGA

ANDRESENAk, uztailaren 23an 2
urte beteko ditu. Zorionak
Legasako familiaren partetik. Hartu
muxu eta besarka handi bat.

Zorionak JUNE! Uztailaren 12an
Legasako Junek 2 urte beteko ditu.
Muxu eta besarkada potolo bat
Legasako familiaren partetik.

Arantzako AROA MIKELARENA

TABERNAk 2 urte beteko ditu
uztailaren 19an, eta bere attak
uztailaren 26an. Zorionak eta
muxu haunitz Sunbillako,
Doneztebeko eta Arantzako
familiaren partetik.

Sunbillako MAREN IRIGOYEN
ARRETXEAk 5 urte bete ditu
uztailaren 20an. Zorionak familia
guztiaren partez guapisima.

JOSEBAk uztailaren 17an bete ditu
34 urte eta IKERrek uztailaren 28an
beteko ditu 3 urte!! Zorionak eta
muxu haundi bana Ander eta ama-
txoren partez!! Egun ederrak pasa-
ko ditugu!

UXUE BARAIBAR OSKOZek uztailaren
23an urtea beteko du. Aunitz urtez
Arantzako familiaren partez eta
txokolatezko muxutxuak Egoitz eta
Ekiñeren partez. Ongi pasa eguna!

Legasako NAHIA MARINELARENA

ELIZALDEk uztailaren 25ean 4 urte
beteko ditu. Zorionak Zubietako
familiaren partez eta bereziki zure
lehengusu Janire, Aimar eta
Enaitzen partez. Egun ona pasa
eta merendu goxoa prestatu.
Muxuak

Donamariako
OINATZ

BALEZTENAK

abuztuaren 7an
7 urte beteko
ditu. Zorionak
Jai eta Bihotzen
partetik.

MARKEL LASARTE BARREDOk, uztaila-
ren 4an urtea bete du. MADDI

LASARTE BARREDOk, uztailaren 17an
4 urte bete ditu eta beraien lehen-
gusuak, JAVIER LASARTE LACARek,
abuztuaren 23an 6 urte beteko ditu.
Zorionak hiruroi! Berako famili guz-
tiaren partetik.

ARITZ GOÑI IGUZKIAGIRREk
uztailaren 25ean 2 urte beteko
ditu. Zorionak famili guztiaren
partetik eta bereziki Enaitzen
partez! 2 muxu haundi ttaporro!!

Uztailaren 24an Berako ANERrek 3
urte beteko ditu. Zorionak amatto,
attatto eta berexiki Alain eta Oskitz
anaien partez.

Zorionak ANER, amatxi eta aitatxi-
ren partez. Ongi pasatu eguna eta
arratsaldean prestatuko dugu
onddo rebuelto ederra! Muxu
haundi bat pottoko!

Igantziko ALAINE

BAZTERRIKA AN-
TXORDOKIK uztai-
laren 22an 6 urte
bete ditu. Zorio-
nak Sunbilla eta
Igantziko familia-
ren eta berexiki
Jerairen partetik.

AIALA SAN JUAN
AROZENAK 9 urte
beteko ditu
abuztuaren 12an.
Zorionak gure
eskalatzaileari
famili guztiaren
eta batez ere
Gexanen partetik.

Berako GEXAN

SAN JUAN AROZE-
NAk 6 urte beteko
ditu uztailaren
30ean. Zorionak
gure igerilariari
famili guztiaren
eta batez ere
Aialaren partetik.

IKER LOIARTE
zubietarrak
urteak beteko
ditu uztailaren
21ean. Aunitz
urtez familia
guztiaren
partetik.

AIALA SAN JUAN
AROZENAK 9 urte
beteko ditu
abuztuaren 12an.
Zorionak gure
eskalatzaileari
famili guztiaren
eta batez ere
Gexanen partetik.

Goizueta eta Urdazubiko lau
OLAIZOLA hauei, zorionak aunitz!
Baina bereziki Aimarri. Goiz
zoriontsua pasa genuen uztailaren
7an. Segi horrela txapeldun!
Joselu Azkonaren partez.

BEATRIZ MANTEROLA PETRIRENA

sunbildarrak uztailaren 19an 80
urte bete ditu. Aunitz urtez
Urdazubiko familiaren partez eta
berexiki zure biloba Pablo Irazoki
Olaizolaren partetik.

AIMAR OLAIZOLA goizuetarrari
zorion pila bat!!! Lau terdiko San
Fermin torneoko finalean Iruñean
txapeldun izan zelako bosgarre-
nez. Joselu Azkonaren partez.

Lesakako UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk 6 urte beteko ditu
abuztuaren 1ean. Aunintz urtez eta
sei muxu haundi familia guztiaren
partetik.

JOANES eta IRATIk 9 eta 4 urte bete-
ko dituzte abuztuaren 4an
eta 25ean. Zorionak eta urte
askotako familiaren partetik eta
muxu haundi bana! Leitzan
ospatuko dugu!

Zorionak NAHIA! Uztailaren 25an
Legasako Nahiak 4 urte beteko
ditu. Muxu eta besarkada potolo
bat Ata eta Amaren paretik.

IKERTXO ALZURI, lasterka batean
ailegatu dira Arantzara zure 3 urte-
txoak! Muxu potolo pila bat asko
maite zaituen familiaren partez!
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