
2016ko ekainaren 30a | XXXVI. urtea | 665. zenbakia erran.eus

Herrietako bestak
Azpilkueta eta Lesaka

BERA � 19
Joseba Aranibar presoa
libre epaiketa egin arte

SARA � 41
Eresoinka taldeak
80 urte egin ditu

LEITZA � 32
Mila kilo material
Siriako errefuxiatuentzat

ARANO � 33
Hausnarketa herriaren
etorkizunaz uztailaren 1ean
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ZOZKETAK � 52

Txartela egiteko deitu
948 63 54 58ra edo idatzi
info@ttipi.eusera.

Asier ARRETXEA

Narbarteko gaztea
euskal selekzioarekin

BORTZIRIAK � 23

Bortziriarrek
euskaltegia doan
hurrengo
ikasturtean
Ikasleek 100 euroko
fidantza ordaindu
beharko dute irailean,
eta bueltan jasoko
dute ikasturte bukae-
ran, guttieneko asis-
tentzia betez gero.
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Lagunartean gozatuz
UDALEKUAK

Hitanoaren erabilerak eta ezagutzak
beheiti egin duela eta, zukatik

hikarako saltoa eman nahi dutenei
erremintak eta solasteko txoko bat
eskaini diete Baztango AEK eta
Bortzirietako IKA euskaltegiek.
Hitanoaren orainaz eta geroaz

solasteko irakasle, ikasle eta egune-
rokoan hitanoa erabiltzen dutenen
hitzak bildu ditin TTIPI-TTAPAk.

ERREPORTAJEA � 4-5

Bertze kolpe bat Nafarroako idatzizko prentsa,
irrati eta online hedabideentzat
Lau urtez Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzarik gabe egon dira euskarazko hedabideak. 2016an diru-laguntzak
izanen dira, baina diru kopuru ttikiagoa jasoko dute. Gainera, 24 urtez Eusko Jaurlaritzak emandako laguntzarik ere
ez dute izanen. 2011tik 2016ra %50,30 murriztu dira Nafarroako idatzizko prentsa, irrati eta on line hedabideetara-
ko diru-laguntzak, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzarenak kontuan hartuta.

Eskola garaia bukatu arren, udalekuei esker, ikasi eta jolasteko aukera ederra izanen dute neska-mutikoek uztailean eta abuz-
tuan. Udako jostaldiak izanen dituzte Baztanen eta gainerakoetan udaleku irekiak. Han edo hemen, tokia edozein dela ere, aste-
lehenetik ortziralerako goizak elkarrekin pasako dituzte eskualdeko ume aunitzek. Batzuek euskaraz, bertzeak ingelesez.

ARGAZKIA: AMAIA ZINKUNEGI LARRAÑAGA

Ikasi nahi badun anima hadi!
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Lau urtez (2012-2015) Nafarroako Gobernuaren diru-laguntzarik gabe egon ondotik, 2016an diru-laguntzak izanen dira. Berri
pozgarria dirudi, baina egoera makurragoan geldituko dira, diru kopuru ttikiagoa jasoko dutelako. Gainera, 24 urtez Eusko Jaur-
laritzak emandako laguntzarik ere ez dute izanen, guttienez ondoko hiru urteetan.

Historikoki, Eusko Jaurlaritzak Nafarroako Gobernuak berak baino diru gehiago inbertitu du Nafarroako euskarazko hedabidee-
tan. Hemendik aitzinera ordea, Eusko Jaurlaritzak Euskarabidea – Euskararen Nafar Institutuarekin horrela adostuta, ez
ditu herrialde honetako euskarazko hedabideak diruz lagunduko.

Urtetik urtera
egoera makurragoan
Usteak erdi ustel. Aldaketa ez da hoberako izan
Nafarroako euskarazko hedabideentzat

• 2016ko urtarrilaren
1etik urriaren 31 bi-
tarteko jarduerak
bakarrik lagunduko
ditu. Azaro eta aben-
duan egiten dena la-
guntza deialditikkan-
po geldituko da.

• Diru-laguntzaren
irizpideak euska-
razko hedabideen
sektorearekinbate-
rehitzegingabeera-
baki dira, dagoen
errealitatea ezagutu
gabe.

Nafarroako Gobernuaren 2016ko laguntza deialdiak baditu hainbat ‘bitxikeria’ aipagarri direnak:

Diru-laguntzen bilakaera

Jaurlaritzak iaz Na-
farroako euskarazko
Tokiko ALDIZKARI-
entzat 141.262 € eettaa
NNaaff.. GGoobbeerrnnuuaakk 0 €

Aurten Nafarroako
Gobernuak 120.000 €
(iaz baino hedabide gehia-
goren artean  bana tzeko)
eettaa JJaauurrllaarriittzzaakk 0 €

2011 > 164.835€
2015 > 141.262€ 
2016 > 120.000€

Jaurlari tzak iaz Na-
farroako  euskarazko
 IRRATI komertzia -
lentzat 51.549 € eettaa
NNaaff.. GGoobbeerrnnuuaakk 0 €€ 

Aurten Nafarroako
Gobernuak 50.000 €
eettaa JJaauurrllaarriittzzaakk 0 €€
(*) Gehi euskarazko udal 

irratientzat 35.000 €

2011 > 100.563€ 
2015 > 51.549€ 
2016 > 50.000€ (*)

Jaurlari tzak iaz
 euskarazko
 AGERKARI DIGITAL -
entzat 18.095 € eettaa
NNaaff.. GGoobbeerrnnuuaakk 0 €€

Aurten Nafarroako
Gobernuak 15.000 €,
euskarazkoak eta
 elebidunak sartuta eettaa
JJaauurrllaarriittzzaakk 0 €€

2011 > 12.654€
2015 > 18.095€ 
2016 > 15.000€

Azaroa
Abendua

2011tik 2016ra 

- 50,30 % 
murriztu dira 

laguntzak euskarazko 
hedabideentzat

Nafarroako idatzizko prentsa, irrati eta 
on  line hedabideetarako diru-laguntzak,

 Nafarroako Gobernua eta  Eusko Jaurlaritzarenak 
kontuan hartuta.

Ekainaren 9an
amaitu zen 
lagun tza deialdira
eskaerak 
aurkezteko epea. 
Euskarabidearen 
esku dago 
 laguntza horien
ebazpena ematea,
 gehienez ere 
irailaren 10erako.

Diario de Navarra eta 

Diario de Noticias egunkariei 

+ 921,28 %  
igoko die laguntza

Diario de Navarrak 4.341,80€ 
hartu zituen 2011n Euskarabidetik, 

eta Diario de Noticias-ek batere ez. 

2016an bakoitzak 
20.000€ hartuko ditu.

2011 2016

Nafarroako euskarazko idatzizko prentsa, irrati eta on line hedabideak



ttipi-ttapa | 665 zk.

2016.06.30

Eneritz IRAOLA
Ez zagon hitanoaren erabi-

lera neurtzen duen azterketa
edo kopuru zehatzik, horrega-
tik, norberaren belarriak bihur -
tzen ditun neurgailu. «35 urte-
tik beheitiko jendeak guttiago
egiten din hika», «herri ttikietan
gehixeago erabiltzen dun», «ba-
serri inguruan mantendu dun
gehien», «hu tsunerik handiena,
dudarik gabe, nokaren erabile-
ra dun, emakumezkoekin eta
emakumezkoen artean gero eta
guttiagotan adi tzen dun» izan
ditun TTIPI-TTAPAk jaso ditu-
en erantzunak.
Egoerarekin kezkatuta, So-

laslagunak abiatutako egitas-
moarekin bat egin eta Bor -
tzirietako IKA  eta Baztango AEK
euskaltegiek ikastaroak antola-
tu ditizten «hiketan ikasteko ba-
liabideak eskaini behar genitue-
la erabaki geninan» azaldu zi-
gutenan. 8 astez, bi orduko sa-
ioak egin ditizten eta jasotako

erantzuna «hagitz erantzun ona»
izan dela azpimarratzen diten
Beñardo ta Oianko irakasleek
«eskualdean 40 lagunek eman
diten izena, ez geninan hain-
bertze espero!». Adin eta hika
maila ezberdinetako euskaldu-
nak bildu ditun «batzuk erabilt-
zeko ohitura dutenak eta erre-
paso modura lantzera eto rri di-
tun. Bertzeek ezaguna bai, bai-
na erabiltzeko ohiturarik ez du-
tenez, hori lantzera hurbildu di-
tun». 

EZAGUTZATIK
ERABILERARAKO JAUZIA

Ikasitako hori egu-
nerokoan txertatzea
izaten dun hurrengo
pausoa, «jasotako
erra minta horiek
praktikan paratzeko
aukera emateko sola-

slagun taldeak sortu diti-
nagu». Garrantzitsua dun oso

beraien ustez, «inguruan hika
solasteko inor harrapatzen ez
badu, astean behin lagun arte-
an, hikalaguna izanen din bide-
bidexka». 
Oraingoz 3 hikalagun talde

ari ditun eskualdean «12 lagun
eta bertze bi talde gehiago sor -
tzea izanen luken gure helbu-
rua. Honetarako hiketan daki-
en jendea ere behar dinagu, tal-
de hauetan parte hartzeko eta
gure hika hiztun berrien eredua

izateko». Parte-hartzeko inte-
resa eduki dezakeen jendeari
deia egin ziotenan «gure alde-
tik, hiketan dakien jendea ani-
matu nahi dinagu gure Solasla-
gun taldeetan parte hartzera.
Haien transmisioa guretako ar-
ras inportantea baita». Hitano-
ak iraun dezan «beharrezkoa
izanen dun pauso baikotza. Ezin
dinagu gure nortasunaren eta
hizkuntzaren parte bat gal tzen
utzi».

HIKALAGUNAREN GARRANTZIA
«Norberak hika solasteko
ohitura duen nor-nahirekin
ahal guztietan praktikatzea
dun komenigarriena. Astean
behin lagun artean, hikalagu-
na izanen din bide-bidexka».

Beñardo GOIETXE
Bortzirietako IKA euskaltegiko 
irakaslea

Etxean jaso ezean, aukera gutti zauden hitanoa ikasteko. 
Nondik hasi eta norekin? izaten dun oztopo nagusia. Bistakoa
dun gainera, hitanoaren erabilerak eta ezagu tzak beheiti egin
duela azken hamarkadetan, batez ere emakumeen artean.
 Hori ikusita, Solaslagunak abiatutako egitasmoarekin bat egin
eta zukatik hikarako saltoa eman nahi dutenei  erremintak eta
solasteko txoko bat eskaini zizkieten Baztango AEK eta Bor -
tzirietako IKA euskaltegiek. Hitanoaren orainaz eta geroaz so-
lasteko irakasleen, ikasleen eta egunerokoan hitanoa erabil -
tzen dutenen hitzak bildu ditin TTIPI-TTAPAk. 

HITANOA � ORAINA ETA GEROAZ

Hi ere, solas 
hadi lagun!
Hikalagun taldeak sortzeko hitano ikastaroak
antolatu ditizten Baztan eta Bortzirietan

NORTASUN GEHIGARRIA
«Hiketan solastatzea
 euskarak ematen digun
 bertze espazio bat dun,
 bertze maila bat; lagun
 artekoa, konfidantzazkoa,
hurbila, herrikoia...».

Oianko GARDE
Baztango AEK euskaltegiko 
irakaslea

DATUA

40
LAGUNEK

Parte-hartu diten ikastaroetan.
25 eta 50 urte bitartekoak.
Hika maila ezberdinetako 

euskaldunak 

3
HIKALAGUN TALDE

elkartzen ditun eskualdean eta
gehiago sortzea dun helburua

OHARRA: Kazetariak erreportajea noka idaztea erabaki du.
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� HITANOA ERABILTZEN DUTENEKIN SOLASEAN

«Badakigunok erabiltzen
segi eta ikasi nahi badun
anima hadi!»

Hitanoa ttiki-ttikitatik erabiltzen
din Begoñak «etxean haurride-
en artean hiketan aritzen gintu-
nan eta lagunekin ere. Gure gu-
rasoak beren haurrideekin ere
hiketan mintzatzen zitunan eta
beraiei adituz, guk berdin egi-
ten geninan».  Gaur egun «haurri -
deekin, lagunekin… konfidan -
tza dudan jendearekin erabil -
tzen dinat» azaldu zigunan, «gi-
zonekin toka eta emakumeekin
noka aritzen naun». Hitanoa  ba-
serri inguruan eta herri ttikietan
gehiago mantendu dela uste
din «erdararen influentzia ttikia-
goa izan delako». Dena den, hi-
tanoaren egungo egoeraz na-
hiko baikor solasten dun «ora-
in arte galdu behar zen euska-
ra solasteko modu bat zela iduri -
tzen zitzaidanan, ez baita es-
koletan erakusten, euskalkie-
kin pasatzen den bezala. Ora-
in berriz, bizitasuna hartzen ari
dela sumatzen dinat, jende
gaztearengan interesa nabari -
t zen dinat». Argi zaukan berak
«hiketan solastea zuketan beza-
in erabilgarria dun eta eskole-
tan berdin-berdin erakutsi be-
harko luken». AEK bezalako era-
kundeen papera «ezinbertze-
koa» dun bere ustez «gaur
egungo gazteei erakutsiz gero,
ondorengoek ere ikasiko baitu-
te». Berak bere apurtxoa egi-
ten din, «orain dela hiru urte AEK
hikalaguna egitasmoan parte
hartzeko gonbidapena igorri eta
animatu nindunan. Dozenerdi
bat lagun elkartzen gaitun ort-
zegunetan, kafe baten inguru-
an mundua konpontzen dina-
gu, hiketan».

Begoña ETXANDI

ARRAIOZ

Ane GARMENDIA

ELIZONDO

Luis OLAETXEA

LESAKA

«Ikastaro hauei esker
hitanoa berriz ere karri-
ketan  aditzen hasi dun»     

27 urte zauzkan Anek eta ikas-
taroetan hasi arte ez din «be-
hin ere hitanoa ikasteko auke-
rarik izan». Aditu ere, gutti «gi-
zonen artean zerbait bai, baina
emakumeen artean deus ez».
Ikastaroaren be rri jakindakoan,
«gure artean animatu gindunan
batzuk, aukera ederra zela iku-
si genuelako». Izan ere, etxean
ez badun jasotzen, «ni, zu... hi-
tanoa zuzenean kendu egiten
dun aditz taulatik eskolan». Ikas-
taroak «arras aberasga rriak»
izan ditun beretako eta orain
«ikasitakoa egunerokoan sar -
tzeko ahalegina» egiten ari dun
«lagunak gaitun ikastaroetan
ibilitako asko eta hemendik aitzi -
nera, gure artean hika solastea
erabaki dinagu. Emakumeak
gaitun gehiengoa eta horrela
noka ere gehiago aditzen hasi-
ko dun karriketan».  Hika-solas -
lagun taldean ere bazabilen «Eli-
zondon bi neskatiko eta muti-
ko bat elkartzen gaitun, toka eta
noka aritzeko. Eta  bertze ema-
kume bat ere bai, hika solasten
dakiena, astean behin etor tzen
dun solasean aritzeko». Bere
ustez, hikalagun saio hauek,
«beharrezkoak ditun soltura
hartzeko». Oraingoz pertsona
jakin batzuekin guztia hika so-
lasteko erabakia hartu din eta
«horiekin ohitura hartuta, gero
izanen dinagu gehiagorekin ari -
tzeko aukera. Ea kuadrilla hon-
tatik hasi eta zabaltzea lortzen
dugun» zion. Konpromisoa har-
tu diten beraiek eta ari ditun be-
tetzen, «hitanoa karriketan bar-
na bizirik egoteko modu baka -
rra delako».

«Hitanoari eusteko 
transmisio lana egiten
asmatu beharko dinagu»

Zer ikusi, hura ikasi zion esae-
ra zaharrak eta hala izan zunan
Luisen kasuan ere «gurasoek
senideen artean dena hika egi-
ten zitenan, bai aitak eta bai
amak eta gu ere halaxe» zion.
Etxean ikasitakoa egunero era-
bili din Luisek «senideekin, la-
gunekin, lanean.. hika aritzen
naun. Gehienbat gizonezkoak
direnez toka ari tzen naun ge-
hiago, baina arrebekin noka ari -
tzen naun». Dena den, erabile-
rak «nabarmen beheiti» egin
duela uste din «nire ilobek adi-
bidez, ez diten hika egiten». Be-
re gazte denboran berriz, «oro-
itzen naun futbolean ari tzen gi-
nela mendi kaxko batean eta
denok hika egiten geninala. Na-
turalki ateratzen zitzaigunan».
Orain, «hazi eta bizi izandako
eremuak zeresan handia din.
Baserri giroan eutsi zion, baina
karriketan ez dun askorik adi -
tzen. Hemen Lesakan bertan
ere hika karrikan entzun nahi
badun etorri  hadi feria egune-
an, hortik aitzinera...». Adinean
ere nabari dun aldea «30 urte-
tik beheitikoek ez diten auni tzik
erabiltzen». Arrazoia ez din ar-
gi, «bazagon mugaren bat,
lagun tzen ez duena. Guk adi-
bidez, anai arreba guztiok ere
ez dinagu elkarrekin hika egi-
ten eta misterio bat dun. Ba -
tzue kin bai eta bertzeekin ez».
Hitanoari eusteko «dakitenek,
ez dakitenei erakustea» izanen
dun gakoa bere ustez, «trans-
misio lan hori egiten asmatzea».
Hiztun berriak behar baititin hi-
tanoak, hala solasten direnek
solaslagun berriak izateko.  

Monika AGIRRE

BERA

«Ikastaroan ikasitako
guztia gero praktikan
jarri beharra zegon!»

«Hitanoz ez zekien euskaldu-
na» halaxe aurkeztu din bere
burua Monikak. Orain dela gu -
ttira arte ez din hikaz edo hita-
noz solasteko aukerarik izan
«ez zaidan inor hikaz edo hita-
noz zuzendu eta ni ere egia
 erran, ez naun inorekin saiatu.
Nire familian ere ez zagon ohi-
turarik, zukaz solasten gaitun
beti eta berdin pasatu izan zai-
dan lagunen artean». Eskola
garaian ere aukera gutti, «oroi -
tzen naun eskolan gainetik iku-
si genituela hika eta hitano for-
mako aditzak, baina ezin erran
eskolan erakutsi zigutenik».
Ikasturte honetan hasi dun Bor -
tzirietako IKA euskaltegian la-
nean eta bertan hasi dun hika
edo hitanoa hurbiletik ezagu -
tzen, «lankide ba tzuk euren ar-
tean hikaz aritzen ditun eta.
Hor izan dinat ikasteko auke-
ra, baina egia dun ikastaroan
hasi naizen arte ez naizela pau-
soa ematera ausartu. Orain be-
hinik behin lankideekin eta ber -
tze hainbat ezagunekin hasi
naun poliki-poliki hika erabilt-
zen». Ikastaroan «aski gustu-
ra» hartu din parte bertan el-
kartu garen gehienak lehendik
ere ezagunak nitinan eta giro
polita sortu dun taldean, lotsa
galtzeko eta ikasteko apropo-
sa».  Oraindik gure euskalkiko
formak ikasten eta bar ne ra tzen
saiatzen ari dela aitortu zigun
baina badin ikasitakoa egune-
rokora emateko aukera «hori
bai, zuka erabil tzearen ohitu-
ra haustea kostatu egiten dun,
eta batzuetan hori egiten zai-
dan zailena». 
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Iturengo eguzki-etxe jasangarriaz Iban Isasirekin
Iban Isasi iturendarrak irabazi zuen 2002an Nafarroako Unibertsitate Publiko-
ko Energia Berriztagarrien katedrak eta EHN enpresak, ikasketa bukaerako
proiektu onenari emandako saria. Proiektuan, Iturenen eguzki-etxe jasangarri
bat egitea aztertzen zuen, eta analisi orokorra egin ondotik, antzeko etxe a -
rrunt batekin konparatuta, dezente aurreztuko litzateke: energia-kontsumoa-
ren kopuru osoan %40 guttiago. «Auniztan, hasieran garestixeago pagatzen
dena, luzera, merkeago ateratzen da. Eguzki-etxe jasangarriekin ere hori gerta -
tzen da: Eguzki-etxeak egitea hemen ere arras errentagarri da, orokorrean».

Gure euskaldun kulturan etxeak sekulako in-
portantzia izan du, eta hortik heldu dira se-
guraski gaur egungo hainbat abizen.

Egunerokotasunean ez gara konturatzen, bainan
begira ze jatorri pulita daukaten hoietako batzuk:
larrean egindako etxeari Larretxea deitu izanen zio-
ten. Etxe haundi bat egin zuen bateri Etxandi erra-
nen zioten. Lehen-lehenagoko etxeen teilatuak lapi -
tzezkoak izaten omen ziren,
eta teilaz egiten hasi ziren
lehen biziko etxeeri Teiletxea
deituko zioten. Harriz eginda-
ko etxeak Arretxea izanen zi-
ren. Herriaren goitiko aldean
egiten zen etxeari Goikoetxea
edo Goienetxea deituko zio-
ten, eta beheitiko aldean egin-
dakoari be rriz, Etxebere. Bide
ondoan egindakoa Etxabide izanen zen, eta apeza
bizi zen etxea berriz, Apezetxea. Eta gisa hortan ere
baditugu Etxebe rria, Etxarte, Etxegarai, Etxepare,
Etxepeteleku, Etxe beste… Bixtan da etxeak izan
duen garrantzia gure aintzinekoen artean.

Gure etxea

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Jon BARBERENA
Olerki bilduma saritua

Iruña Hiria Nazioarteko
Poesia Lehiaketan sari
na  gusia lortu du eus ka -
razko atalean, Malatsa
bildumarekin. 3.000 eu-
ro eta lana argitaratua
ikustea izanen da eli-
zondarraren saria.

Asier VALVERDE
Bartzelona-Donostia Non Stop

770 kilometroko mendi
bizikleta ibilbide gogo -
rra 46 ordutan egin zuen
beratarrak ekainaren 10
eta 12aren artean. Ba -
karkako lanean, meritu
handiko laugarren pos-
tuan sailkatu zen.

Juanita LARRALDE
41 urtez irakasle Arantzan

1975ean  has i  zen
irakaskuntzan Petrise -
ne koa eta ikasturte bu -
kaerarekin batera erre-
tiroa hartu du. Ekainaren
9an aranztar aunitzen
andereño izan dena
omendu zuten eskolan.

Denek dakite zakurra dela gizakiaren lagunik
handiena. Gehienek, identifikatzeko txipa eta
amorruaren kontrako txertoa jartzen dizkie -

te. Batzuk, zuhaitz genea logikoak osa tzen dizkie -
te birraitatxi-amatxien aintzinakoak bitarte, beraien
pedigria eta odol garbia era kusteko. Bakan batzuk
jantzi eta orraztu ere egiten dituzte… Eta inork ez
al ditu espaloietan egiten dituzten kakak bilduko?

Denek ala inork ez…

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Mankomunitateak 
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2016ko harpidetza sariak
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Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€

«Bixtan da
etxeak izan
duen
garrantzia gure
aintzinekoen
artean»
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Kolaborazioak

Akitu da eskola, ikasturtea deitzen zaiona eta jen-
de aunitzen bizimodua arautzen duena. Esko-
la madarikatua ikasle batzuentzat, asperga rria

bertzeentzat, zorionekoa akaso norbaitentzat? Gura-
so aunitzentzat bai, haurrak etxean edukitzea ez bai-
ta gauza erraza. Gai hau hartu dut, nik umerik ez izan-
da ere, nere inguruan ikusten baititut maiz xamar kezkak
eta errenkurak, gurasoenak eta haurrenak. 
Ume aunitzek diote ez dutela eskolara joan nahi, gu-
tako aunitzek seguraski erran izanen genuen bezala.
Edo eskola behin betiko akitu edo kenduko dutela
amesten dute aunitzek. Batzuk, tripako minez eta atse -
kabez, negarrez, keja huts bat baino zerbait gehiago.
Gainera, ebaluaketa garaiaren ondotik, ditxosozko no-
tak, negarrak eta guraso eta umeen atsekabeak.
Orduan, noiz hasiko gara hainbat gauza aldatzen, ja-
kinik ere badela garaia? Nik uste dut ez dela inor au-
sartzen. Bai, garai batean dirudunak zuten eskola iza-
teko aukera, eta behartsuenak ere aukera izatea gau-
za ederra da. Baina garaiak aldatu dira, eta bertze
pausu bat emateko ordua da.
Ze zentzu du 5 edo 8 urteko ume batek eskolan egin-
dakoari nota bat paratzeak? Nota ona duena, pozik,
eta aprobatzeko gai izan ez dena berriz burumakur,
sistema arbitrario batek erabakita, bere gabezien is-
lada eta gizartearen aitzinean ikusten dituelako. Eta
horrela hasten da neska-mutiko aunitzen kalbarioa,
eskolarako balio ez duenaren etiketarekin. Irakasle
izan nintzen, DBH gainditu ez zuten ikasleekin eta, “gu
tontuk gattuk” erraten zuten, bertze edozein bezain
pertsona baliogarri eta jatorrak zirenak.
Zer ari dira 40 urte inguruko irakasle aunitz, orain 20
urte ikasle garaian eredu aldaketa baten alde zaude-
nak? 4 belaunaldi atzeragoko eredu berarekin segi -
tzen dugu: asignatura batzuk ikasi, aprobatu eta ahal
bada nota onak ateri, titulo bat ateri eta lan bat bila-
tu. Portzierto, zergatik sartu zaigu buruan ikastea lan
bat aurkitzeko dela? Pertsona garatzeko eta ikuspe-
gia zabaltzeko beharko luke, gero gerokoak, berdin,
denok dakigu eskolan ikasi eta gero, gehiena lanto-
kian ikasten dela.
Hor daude curriculumak, konpetentziak, gaitasunak...
Hitz zorrotzak, pertsonak neurtu, klasifikatu, estutu,
kontrolatzeko... Makinak bihurtzeko. 
40 urterekin zein izanen da gure kezka? Ea algebra
problemak konpontzen dakizkigun edo zoriontsuak
ote garen? Balore krisi haundia duen gizarte honetan,
ez dut uste konponbidea haurrak eskolatik bulkaka
pasatzea denik, gu ez garena haiek izan daitezen. Hai-
ek erranen dute: ni zertan izanen naiz zuek ez zarete-
na?
Jakin nahi duenak, ikusi dezala Koldo Saratxagak, Iri-
zar enpresa zulotik ateri eta goi mailara eraman zue-
nak dioena, nik baino hobeki azaltzen du. Eskolan egin
beharreko hurrengo pausua, idatzi eta irakurtzeaz ga-
in, zoriontsu izaten ikastea da.

Zorioneko eskola

Joseba URROTZ

Lagun batzuekin sarritan hitz egiten dugu Euskal
Herriaren independentzia hipotetikoari buruz. De-
netariko iritziak azaltzen dira. Gehienok bat ga-

toz Euskal Herriaren Independentzia lortzea ona izan-
go zela geure bizi maila hobetzeko, baina beti ager -
tzen da baten bat horrela ikusten ez duena. Batzuen
eta besteen ideiak defenditzeko arrazoiak oso des-
berdinak dira. Familiako istorioek zeresan handia du-
te, seme-alaben iritzietan. Egia da, kasu askotan, se-
me-alabak kontrako bidea hartzen dutela, baina ge-
hienetan, gurasoen bidetik jarraitzen dute. Baditut la-
gunak, urte askotan Espainian bizi direnak eta beti gu-
re kontrako informazioa entzun eta irakurri ondoren
neurri baten "españolizatuta" daudenak. Beraiekin hi -
tz e gitean gai honi buruz, onartzen dute informazio-
ak duen eragina. Sasoi baten, Espainia aldean bel-
durrez ziren Euskal Herrira bisitan etortzeko, komuni-
kabideek Euskal Herriko gizartearen giroa oso beltz
jartzen zuten. Horrelako informazioak asko marka tzen
du gure mentalitatea. Neuk ere badut nire esperient-
zia pertsonala. Sasoi haietan Amerikako lurretan nen-
goen, eta bertako komunikabideak urte baten zehar
jaso ondoren, nire arduratxoa, kezkatxoa izan nuen
itzul tzean. Jasotzen dugun informazioaren morroi ga-
ra? Neu rri handi baten bai. Zergatik batzuk Euskal
Herriko Independentziaren aldekoak gara eta beste
batzuk kontrakoak? Arrazoiak asko izan daitezke, bai-
na nagusiki geure bizitzan txikitatik, etxetik hasita, bi-
zi izan dugun giroa erabakigarria izaten da geroko
pentsakeran. Beste aldetik inguruko giroak, lagunak,
irakasleak, zer irakurtzen dugun, egoera pertsonalak
ere bere eragina dute. Batzutan inguru horrek etxeko-
ak baino indar gehiago dauka, eta kasu horietan gu-
rasoen kontrako ideiak defenditzea normala izan dai-
teke, eta sarritan horrela gertatzen da. Indar guzti hau-
en gainetik, erabaki pertsonalak gelditzen dira. Guztiz
obje ti boa izatea oso zaila da, baina hori kontuan izan-
da, jasotzen dugun informazioa onartu aurretik haus-
narketa egunero eta etengabe egitea beharturik gau-
de. Objetibotasun handienaz hitzeginda, ona izango
li tzateke Independentzia Euskal Herriarentzat? Beste
aldetik, garai bateko gertaeren ondorioz sortutako
Estatuak betirako dira? Ezin dira aldatu? Duela gutxi,
egunkari batean agertu zen artikulu bat, Espainian lu -
rralde batek independentzia lortzeko gainditu behar
zituen legeak, praktikan, eskuraezina egiten zutena.
Egia da, legeak bete behar direla, baina legeak alda
daitezke eta aldatu behar dira herritarrek hala eska -
tzen badute. Beste aldetik, beldurra sartzean saia tzen
dira. Herri txikia izanez, Estatu batek dauzkan eska-
kizunei aurre egitea ezina izango balitz bezala. Baina
ideia okerra da. Alderantziz, Europan, Estatu txikiak
duten bizi-maila handienetan baino hobea da. Eko-
nomikoki, gaur egun, Euskadik bizi-maila Espainiak
duena baino hobea bada, zeresanik ez, burujabetza,
independentzia, izango balu.  

Independentzia bai?

Esteban IRUSTA MALLEA
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Argiako Gorka
Bereziartua
kazetariarekin
elkartasuna
ARGIA aldizkaria

Ekainaren 19an, Do-
nostiako Gipuzkoa Pla-
zan, Ertzaintzak Gorka
Bereziartua Argiako kaze -
tariari eraso egin dio, hau
bere lana egiten ari zela.
Ertzaintza asanbladan

lurrean eserita zeudenak
identifikatzen eta kolpa -
tzen hasi zen unean,
16:20 ean, jarraipena egi-
ten ari zen Bereziartuak
bideoan grabatu zuen.
Une batean, agente bat
zuzenean beregana joan,
eskuaz mugikorra ken -
tzen saiatu eta lurrera bo-
ta zuen, galtza eta jer tsea
hautsiz, honek kazetaria
zela behin eta berriz esan
arren. Ez zioten kazetari
txartela atera tzeko auke-
rarik eman, eta behin lu -
rrean, txartela atera eta
erakutsi arren, erre tenitu
egin zuten. Era ho rretan,
hainbat zauritu eragin zi-
tuen kargaren momentua
ongi grabatzea ekidin zu-
en Ertzaintzak. Bereziar-
tuak salaketa ja rri du era-
soa egin zion ertzainaren
aurka.
Argiako lantaldeak

Gor ka Bereziartuari ba-
bes eta elkartasun osoa
adierazten dio. Horrez ga -
in, Ertzaintzaren jarre ra
sa latu nahi du. Eraso ho-
rien atzean, kazetariak ki-
kiltzeko asmoa dagoela
ikusten dugu, eta infor-
matzeko eskubidea uni-
bertsala dela gogorarazi
nahi dugu. Herritarrok ger-
tatzen ari denaren be rri
izateko eskubidea dugu.
Honekin lotuta, Gipuzkoa
Zutik dinamikaren baitan,

Donostiako Udal tzain -
goaren eta Ertzain tzaren
ekintzak bideoan graba -
tzen aritu direnak identifi -
katzen eta informatzeko
eskubidea urra tzen aritu
dire la salatu nahi dugu.
Kalean publikoki ger-

tatzen ari dena graba tzea

eskubidea da, he rritarren
defentsa eta froga balizko
botere gehiegikeriaren
aurrean. Argiak jaso zu-
en azken erasoaren hari-
ra, Gipuzkoako Ba tzar
Nagusiek, Eusko Jaurla-
ritzak eta Nafarroako Go-
bernuak arbuiatu zuten

Mozal Legea. Espero du-
gu ez dutela haren logi-
ka zigortzailea aplikatu-
ko eta informa tzeko es-
kubidea berma dezatela
eskatzen dugu. Mozal Le-
gearen ez zuela aplikatu-
ko onartu zuten Gipuz -
koako Batzar Nagusiek

eraso horren harira. Mo-
zal Legearen espiritua ez
aplikatzeko eska tzen du-
gu. Erasoak eraso, Argi-
ak bere irakurle eta ko-
munitatearentzat garran -
tzitsu diren gaien berri
ematen jarraituko du. Ka-
zetaritza ez da delitua.

Irakurleak mintzo

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

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta: Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d  Tel.:  948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

1- Barrote artetik begiratuta
txoritto bat ageri da
ta berarekin hizketan hasiz
gogoa joan zait herrira
gure eskualdeko bertso lehia bat
buruan jira ta bira
bertsozalea nahiz tira!
ta bertsoaren harira (bis)
eguneroko kontakizuna
izango da nere gida
kartzela hontako bizipenak ta
errealitateak dira (bis).

2. Galdezka zabiltz txoritto hori
zer nun goizean urduri
arratsaldeko vis-a zela ta
odola bizkor zait mugi
urruntasunak eragin ditu
gugan dozenaka zauri
urrun baitago Kantauri
handik Berara pausu bi (bis)
Euskal Herritik ahalik urrunen 
ekartzen gaituzte guri
ta mendekua senideengan
jarri dutela dirudi (bis).

3. Eguerdi ondoren bixita arte
betiko nerbio tortilla
jende mordoxka dispertsioak
errepidean du hila
senideei eginaraziz 
kriston kilometro pila
etortzeko ia mila
zer nolako katramila! (bis)
zelda barruan harat ta hunat
ia noiz entzungo zerraila
ta azkenerako kartzeleroa
etorri da nere bila (bis).

4. Semearekin vis a visean
nola joan den eguna
oraindik ere hodei artean
hantxen dabilkit garuna
hilabetean behin ikusteak
probokatutzen dizuna
hurbila bezain urruna
sentsazioen bilduma (bis)
aitan papera presondegian
aspaldi nuen entzuna
haurrarendako attatto baita
ikastolako laguna (bis).

5. Bihar gauean afalostean
joango naiz telefonora
gailuak pi-pi jo bitartean
nerbioak datoz gora
erantzutean ze lasaittua
itzuli diraden proba
ze poza bihotz ondora
eta zirrara golkora (bis)
bortz minutuak ze motzak diren
zaudenen hainen gustora
hasi orduko bukatutzen da
telefonoko denbora (bis).

6. Larunbateko bixitetara 
lasaiago joaten gara
lagunak eta ingurukoak
datoz kabina hortara
kristal batekin separatuak
berrogei minutu hara
segituan da akaba
elkartasun parrastada (bis)
Mirentxineko gidari hoiek
ezin aipa gabe laga
larunbatero antolatua
furgonetatxo bat bada (bis).

7. Galdetzen duzu euskaldunen bat
baden kalera joan dena
otsail aldera atera zen bat
betez osorik kondena
hamar pausoko patio hortan
pasa du mende laurdena
isolamenduko pena
preso politikoena (bis)
gure hizkuntza eta kultura
da bereizten gaituena
gure herria ez onartzea
dela beraien problema (bis).

8. Berriro ere hurrengo astean
eramanen naute eta
Madrilgo epaile famatuenei
erakustera kopeta
furgona baten ongi lotua
dena poliziz beteta
hainbat oihu ta errieta
eskubide zapalketa (bis)
zirrikitutik kalea ikusiz
preso baten gogoeta
zure hegalak baldin banitu
gaindituko nun pareta (bis)

9. Hau paradoxa ni kaiolan ta
zu aldiz kalean zera
horrexegatik gaurko honetan
eginen dizut galdera
niregatikan egun batzutan
egin dezakezu hega
Pirineo magalera
hantxe bertan dago Bera (bis)
bide luzean topatu arren
zuk hamaika gorabehera
bertso-xorta hau eramanzazu
Berako Kultur Etxera (bis)

Barrote artetik txoriari

Bota bertsoa
Joseba ARANIBAR ALMANDOZ (Bera, Herrera de la Manchako presondegitik) • Doinua: Leiho ertzetik

Baztan-Bidasoko XXIX. Bertsopaper lehiaketan aipamen berezia (18 urtetik goiti)
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Prentsatik bildutakoak

«Gaztelera ulertzen
hasi nintzenean, eus-
kara ez ulertzea ezin
nuen jasan. Pentsa,
kuadrillan euskaraz ari
dira, normalean egiten
duten bezala, eta nire-
gatik euskara alboratu
behar izatea oso gaiz-
ki iruditzen zitzaidan.
(…) Hemen bizi behar
baduzu, euskara ikasi
behar duzu. Nik ez
nuen egin besteen
onarpena lortzeko,
esaten zidatena ulertu
nahi nuen nik».

Xanta SOUSA
Lesakako herri kirolaria
BERRIA 2016.06.12

«Goizuetak ez dauka
zorrik, herri gutxi dira
zorrik gabekoak, eta
harrotasunez esaten
dut. Gainera, badau-
kagu aurreko urteeta-
tik aurreztutako diru
bat, 1.700.000 euro».

«Goizuetaren bizirau-
penerako edo behin-
tzat ondo eramateko,
garrantzitsua da Nafa -
rro a mailan ematen ari
den eztabaida bat,
administrazio lokala-
ren ingurukoa».

Unai LOIARTE
Goizuetako alkatea
KRONIKA 2016.06.18

11 galdera labur

Nor da Amaia Iturriria?
Azpilkuetan bizi den 21 urteko
 neska.
Betaurreko moreak jantzita zer
ikusten da?
Errealitatea ez dela zertan ezagu -
tzen den bezala onartu behar. Be-
taurreko moreek onartezinak
 diren egoerak aldatzeko indar eta
erramintak eskaintzen dizkigute.
Esaera zahar bat?
Eguzkia eskuetan eta ilargia nahi.
Zer da tentagarriagoa, klasetik
piper egitea edo gozotegiko go-
zoak jatea?
Dudarik gabe gozoak jatea, beti
izaten baita txokolate zati bat ja-
teko gogoa.
 Zapi gorria prest duzu?
Bai doike!
Zer falta dute Azpilkuetako
 bestek?
Herrikoa ez den jendea ere
ager tzea eta gurekin bes-
taz gozatzea. 
Eta zer dute soberan? 
Herriko otorduetan gizonak
eta emakumeak bereizita
jartzea. 
Zein da Azpilkuetako
besten bereizgarria?
Herri ttikietan sortzen den
giro goxoa.

Azpilkuetako gustuko txoko bat? 
Ezkizeko kaskoa, eguraldi onare-
kin itzuli ederra egiteko lekua da.
Eguna edo gaua?
Momentuaren arabera. Astebu-
ruetan gaua gustuko dut, aste
 tartez berriz, eguna aprobetxa -
tzea nahiago. 

Amets bat…
Euskaldunok
barrenean
 daramagun
200 urteko
apaiza
behingoan
akaba -

tzea.

� Amaia ITURRIRIA � Azpilkuetako gaztea
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UDALAREN EGITARAUA
UZTAILAK 6, asteazkena
12:00Herriko-Etxetik botako den altxaferoaren eztandak emanen die hasiera aur-
tengo besteei. Ordu berean txistulariek, soinulariek, trikitilariek, Elutxa Txarangak
eta haur ttikien danborradak girotuko dizkigute herriko kaleak euren soinu alaie-
kin. 17:30 Frontoian, Tantirumairu Euskal Folklore Taldearen erakustaldia. 20:00
Peña guzien ordezkariak altxaferoa bota ondoren danborrada nagusia abiatuko
da, Erraldoi eta Buruhandi, danbor-jole eta soinulari eta Lesakako Bandarekin ba-
tera, herri osoari itzulia emanen diote. Gauez dantzaldia Triki ta ke taldearekin.

UZTAILAK 7, ortzeguna
08:30 Ezpata-dantzarien meza ixila. Joan-etorria Txistulari bandaren laguntzaz
eginen da. 10:30 Udalbatza bertze agintariekin, Ezpata-dantzari eta Musika Ban-
darekin batera, herriko ikurrak aintzinean dituztela, abiatuko dira Herriko etxetik
elizara, Meza Nagusira. Bertan, Lesakako Abesbatzak parte hartuko du.Meza on-
dotik, Fermin Zaindariaren irudiarekin herri guzitik prozesioa. Onin errekaren bi
aldeetan Zubigainekoa.Bandera-arbola doinuari dagokion ikurrin-agurra zubi gai-
nean. Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean, ikurra Herriko-etxera igan aitzine-
tik.18:00 Bezperak; Elizarako eta Elizatik joan-etorria Meza Nagusira bezala egi-
nen da. Bezperetan, Lesakako Abesbatzak kantatuko du. Ondotik Ezpata-dan-
tzariek mutil-dantza, neska-dantza, aurreskua eta jotak dantzatuko dituzte Plaza
Zaharrean. 19:30 Plaza Zaharrean, bertso jaialdia, Arrano Elkarteak antolatuta.
(Bertsolariak:Maialen Lujanbio,Andoni Egaña, Beñat Gaztelumendi, Julio Soto eta
Iban Garro. Aurkezlea: Eneko Fernandez. Gaijartzailea: Lesakako Bertso Eskola.
Gauez dantzaldia Gabenara taldearekin.
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UZTAILAK 8, ortziralea
09:00 Peñen gosaria. 10:00 Peñen danborrada, Elutxa Txarangarekin. 11:00 Hau-
rrentzako entzierroa Ote kalea (Igantziko bidea)-Plaza Zaharra. 12:00 Betizuak,
Plaza Zaharrean Elutxa Txarangarekin. 16:30 Plaza Zaharrean haurrentzako ikus-
kizuna. 18:00 Peñen kontzentrazioa Elutxa Txarangarekin Peñen jeitsierarako.
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Trikidantz taldearekin Plaza Zaharrean.

UZTAILAK 9, larunbata
10:30 Haur eta gurasoen danborrada Elutxa Txarangak lagunduta. Goizez eta
arratsaldez Haurrendako ikuskizunak Eltzeta plazan. 12:00 Betizuak, Plaza Za-
harrean, Elutxa Txarangarekin. 18:00 Frontoian, esku-pilota partidu profesiona-
lak. 20:00 Herriko taldeen emanaldia Plaza Zaharrean Arratsaldez Elutxa Txa-
ranga kalez kale Arratsaldez eta gauez Dantzadi taldearen emanaldia Plaza Za-
harrean. Atsedenaldian Herriko taldeak arituko dira.

UZTAILAK 10, igandea
11:30 Andra Mari Zahar Etxeko lorategian Nafarroako jotak Voces navarras tal-
dearen eskutik. San Fermin Jubilatu eta Pentsionisten Elkarteak antolatuta.11:30
Gorriti eta bere animaliak Bittiriako Plazan.12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Elu-
txa Txarangarekin. 16:30 Txorotxaranga haurrendako ikuskizuna Plaza Zaharre-
an. 18:00 Nafarroako jotak Voces navarras taldearen eskutik. San Fermin Jubila-
tu eta Pentsionisten Elkarteak antolatuta. 20:00 Txakaindik jeitsiera, Zortziko doi-
nuarekin Arratsaldez eta gauez Iratzar taldearen emanaldia Plaza Zaharrean.
03:30 Jai-hilak Elutxa Txarangarekin.
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TXOSNEN EGITARAUA
UZTAILAK 6, asteazkena
10:00 gosaria eta txosnen irekiera. 13:00 Preso eta iheslariak sanferminetara
kalejira. Gauez, gau jokoak.

UZTAILAK 7, ortzeguna
20:30 Buruztanka konpartsaren kalejira.
22:30 Sanfermin Fest: B.I.P., Marmoka eta Dama taldeen kontzertuak.

UZTAILAK 8, ortziralea
Egun osoan Peñen eguna.

UZTAILAK 9, larunbata
20:00 Hamaika borroka, besta bakarra aldarrikapen elektro-poteoa.
00:00 DJ gaua Tirry&Terirekin.

UZTAILAK 10, igandea
22:00 Umore gaua Oskar Estangarekin. Ondotik playback lehiaketa.
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Euren denbora jartzen dute bertzeen es-
kura, trukean irabazi ekonomikorik jaso
gabe.Laguntasuna,laguntza...eskaintzen
dute eta hala, bertzeak bertze, paseo-
rako lagun, irakasle edota auto gidari bi-
hurtzendira.Bortzirietan,Elkarrizantaldean
biltzen dira boluntarioak, 42 lagun eta
horietatik 11 lesakarrak dira. Muxutruk
egiten duten lana eskertzeko, txupina-
zoa botatzeko ardura izanen dute aurten
eta Alfonso Obeso boluntarioak izanen
du horren ardura.
Sortzez Errenterikoa bada ere, 40 urte
daramazki LesakanbizitzenObesok.Fa-
brikan lanean aritu ondotik,duela hamar
urte hartu zuen erretiroa, baina bertzeei
laguntzekopremiahoriaitzinetikdatorkio.
«Oraindik Inmaculada erresidentzia ze-
goenean, 1997 urtean beharbada, hur-
bildu nahi nuen bixitatzera, baina erre-

paroaematenzidan,eznekiennolajokatu
eta DonMaximo erretoreari eskatu nion
laguntzeko.Beraiekinegotenhasinintzen,
laguntzaeskaintzen,bainazerbaitgehia-
go egin behar zela ikusi nuen». Donosti-
ako, Baztango eta Berako boluntario
taldeekin jarri zen harremanetan infor-
mazioeske«ordurakoBeranbazenbolun-
tario taldebat,Elkarrizanetaelkarlanean
hasi ginen.Beran bazen jende aunitz eta
Lesakan hiru lagun bertzerik ez eta ezin

Alfonso OBESO

«Metxari sua nik emanen diot
baina boluntario guztiak
ordezkatzen ditu su horrek»

«Eskaintzen dizuten
irribarreak urrea balio du.
Pasiatzeko izaten duten
gogoa... Zahar etxetik atera
eta herrian integratuak
sentiarazi behar ditugu».



genuen bakoitzak bere aldetik ibili».
Geroztik «familia handitzen» joan da eta
gaur egun talde polita dutela ere azpi-
marratu du Obesok.
Elkarrizanekoboluntarioentzaterebesta

egunak dira, baina Zahar Etxean besta
egitenduteneguneanadinekoekinegoten
dira.«Urterenbatean,joteroakZaharEtxe-
ra ez ziren joan eta plazara eraman gen-
ituen musika aditzera». Tradizio aunitz
dituenherriadaLesakaetahorietakobat,
bestaplazainguruanegiteadeladioElka-
rrizanekoboluntarioaketazaila izatenda
besta giro hori Zahar Etxeraino ekartzea.
«Interesgarria izanen litzateke txip-a al-
datzen joatea, gazteek batez ere. Ber-
tsolariak etortzen dira, joteroak…Baina
polita izanen litzateke karrikabueltak ai-
legatzea,buruhandiaketaerraldoiakhur-
biltzea… edo sartu-ateri bat egitea.
Bestarako tartea ere hartzen du Alfon-
sok eta bereziki San Fermin eguna gus-
tatzenzaio:«Abesbatzanerepartehartzen

dut,etamezaetaBezperakoSalbeakan-
tatzeakniribetetzennau…Bertzeegune-
tarako xahar xamarra ikusten dut nere
burua,bainaTxakaingo jautsiera ere au-
nitz gustatzen zait, nahiz eta dantzarako
baldarra izan.Zergatikezotedudan ikasi
galdetzendiotnereburuari».Bainabestak
aunitz segitzendituetaargazki etabideo
laburrekin erreportaje laburrak egin eta
gero urtean zehar erakusten ditu Zahar
Etxean:«HorbaifaltansomatzendutTtipi-
Ttapa Telebista, lehen Sanferminetako
DVDaerosietahor ibiltzenzenurteosoan
bueltaka, zenbat aldiz errepikatu ote
dugun! Lehen telebistak egiten zuen lan
hori nik egiten dut, gustora gainera! Be-
raien buruak ikusten dituzte eta aunitz
gozatzen dute!».
Txupinazoa botatzeko ardura «urdurita-
sun handiz» hartu badu ere, ez omen
zuen zalantzarik izan baiezkoa emate-
rako orduan, «ez neregatik, ordezkatzen
duenagatikbaizik.Herrihonetanlanhan-
dia egiten da boluntario moduan: Elka-
rrizanen, suhiltzaileak, parrokiako kate-
kistak, kultur eta kirol taldeetan ari dire-
nak…Nikmetxarisuaemanendiot,baina
nere gibelean daude boluntario horiek,
Zahar Etxeko bizilagun guztiak, etxean
atera ezinik dauden pertsonak, edozein
arrazoirengatik plazan egon ezin dute-
nak, horiek denak ordezkatuko ditut!».
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«Polita izanen litzateke
karrikabueltak zahar etxera
ailegatzea, buruhaundiak eta
erraldoiak hurbiltzea... edo
sartu-ateri bat egitea».

Elkarrizan taldea, 2008an sortu zen Beran eta urte gutxiren buruan Bortzirie-
tako Gizarte Zerbitzuek hartu zuten elkartea kudeatzeko ardura. 2012an zabaldu
zuten zerbitzua Lesakara eta gaur egun, 42 boluntario aritzen dira bertan, horie-
tatik11lesakarrak.«Laguntzea,goxotasunaematea,gizatasunkutsuhorierabiltzai-
leei ematea...» da helburua. Jatorrian adintu eta ezinduei zuzendua zegoen, orain
profilazabaldueta«laguntasunaeskaintzeazgain,etorkinendakogazteleraklaseak
edo zailtasunak dituzten familietako haurrei udan eskola laguntza ematen zaie,
eta garraio zerbitzua ere eskeintzen da». Erronkak ere badituzte «laguntasuna
etxeetan eskaini eta ospitaletako laguntza, bakarrik dauden pertsonei zuzendua».
Gonbidapena ere luzatu dute «lagundu nahi dutenak ongi etorriak izanen dira».

42 boluntario ari dira lanean Elkarrizan elkartean,
horietatik 11 lesakarrak dira
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TeresaRojoLarralde21urteko lesakarra-
renKaskabiloa lanakiragarrikodituaurten-
goLesakakosanferminak.Kartel lehiake-
taraaurkeztutakolanenarteanbereaauke-
ratubaitzuenepaimahaiak.Joandenurteko
San Fermin Egunean, Ezpatadantzariek
Zubigainekoadantzatuzuteneanaterata-
koargazkiadagokartelarengibelean.Tere-
sakberakegindakoa.Saria«pozik»hartu
duelakontatudigu,etaezdaguttiagorako,
250 euro hartu baititu. Espero ote zuen
galdetuta,honeladio:«gurelaneansinistu-
ko ez bagenu,ez genuke aurkeztuko. Ira-
bazteko itxaropenabeti izanbehardugu».

Sanferminetako kartel lehiaketara aur-
keztu den lehenbiziko aldia izan da, eta
estreinaldi ona egin du. Bertze lehiaketa
batzuetan, ordea, ibilia da: «bideo mun-
duan, Iruñean egiten den Europako 59
lehiaketan, iaz finalista gelditu nintzen.
Orain dela bi urte, Beti Gazte Elkarteko
argazki lehiaketara aurkeztu nintzen eta
aurtenegindenArgazkiRallyanlaugarren
gelditu naiz».Horiexek baitira bere pasio
nagusiak:argazkia eta bideoa.Bere ikas-
ketakerehorri lotutakoakdira:«ikusentzu-
nezkomedioetanteknikarianaiz,muntaia

etaposprodukzioaere ikasiaduteta ikus-
entzunezkoproiektuetaikuskizunenerrea-
lizazioari buruzkomodulua egiten ari naiz
Gasteizen». Asti libreadueneanere ezdu
urruti izaten kamara, «argazkiak atera-
tzea» gustatzen baitzaio, baita «argazki-
gintzanetabideoanzeinberrikuntzadau-
den ikustea ere, eta irakurtzea». Izan ere,
«betitik» gustatu izan zaiomundu hau eta
etorkizunean ere bide beretik segitu nahi
du:«argazkigintzangehiagosakondunahi
nuke eta argazkilaritzako modulua egi-
tekotan nago».

«SANFERMINAK BEREZIAK DIRA»
Lesakarra izaki, ate joka ditugun sanfer-
minak beretzat «bereziak» direla aipatu
digu.Familiaeta lagunenarteanpasatzen
ditu herriko bestak eta onartu digunez,
«eguneko besta gehiago gustatzen zait.
Jende gehiago izaten da eta adin desber-
dinetako jendea. Arratsean beti betikoak
izaten dira». Eta zein ote ditu egunik eta
ekitaldirik gustukoenak? Bada ez du za-
lantzarik: «PeñarenEgunaetaekitaldi be-
zala,Zubigainekoa.Zalantzarikgabe».Ha-
la ere, sanferminek badute gustatzen ez
zaionzerbaitere:«kanpotiketortzendirenek
egiten dituzten txikizioak».
Kontuak kontu, ez harritu sanferminetan
Teresa kamara eskuetan ikusita. Besta
egiteaz gain, argazki politen bila ere ibili
nahiko baitu.

Teresa ROJO LARRALDE I Kartel irabazlearen egilea

«Gure lanean sinistuko ez
bagenu, ez genuke
aurkeztuko»

«Peñaren Eguna dut egunik
gustukoena eta ekitaldien
artean, Zubigainekoa.
Zalantzarik gabe»
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‘Nafarroan
hautetsontziak
erabiltzen
hasteko unea
da’
izenburupean
agerraldia egin
dute

TTIPI-TTAPA
“Nafarroan hautets-

ontziak erabiltzen has-
teko unea da” izenbu-
rupean, prentsa age -
rraldia egin zuen ekai-
naren 11n Nafarroako
Gure esku dagok Iruñe-
ko Zumalakarregi erai-
kineko atarian. 
Nafarroako 16 herrik

galdeketak iragarri di-
tuzte 2017rako, tartean
Bortzirietako bortzek:
Lesaka, Bera, Etxalar,
Igantzi eta Arantzak. Lei -

tza-Urumealdean ere,
Leitza, Areso, Goizue-
ta eta Aranon eginen di-
tuzte. Eskualdekoez ga-
in galdeketak eginen di-
tuzten gainerako herri-
ak Altsasu, Lakuntza,
Irurtzun, Larraun, Le-
kunberri eta Araitz-Be-
telu izanen dira.

Arkaitz Zapatak eta
Larraitz Amadozek ho-
nako adierazpena ira-
kurri zuten, «Orain bi ur-
te Sarasate pasea -
lekuko Foruen Monu-
mentuan zuen ertz bat
Gure Esku Dago esa-
nez osatu zen 123 kilo-
metroko irribarre erral -

doi hark. Iaz, herrialde
osoan ehundutako ha-
maika koloretako oiha-
lekin eraiki genuen hau-
tetsontzia zezen plazan
eta iragarri genuen, hau-
tetsontziei begira jarri
ginela. Gaur, hautets-
ontzi horiek erabil tzen
hastera goazela iragar -

tzera gatoz. Gaur u rrats
berri bat emateko erron -
ka jarri dugu 16 herri-
tan, hu rrengo hilabetee-
tan he rri eta eremu ge-
hiagotara hedatu asmo
dugun bide berri baten
adierazgarri, herri ho-
nek bere etorkizunaz
erabaki dezan».

GIZARTEA � GURE ESKU DAGO EKIMENAREN ESKUTIK

Herri galdeketak eginen dituzte 2017an
Bortzirietan eta Leitza-Urumealdean

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekainaren 11n Leitzan egin zuten agerraldian, Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako herritarrak.

Elvira Garcia
arizkundarrak
eta Jose Juan
Larralde
leitzarrak ehun
odol-emate
baino gehiago
egin dituzte

TTIPI-TTAPA
ADONA Nafarroako

Odol Emaileen Elkarte-
ak 50, 100 edo 150 odol
emaite egin dituzten 250
bat lagun saritu zituen
ekainaren 12an, Iruñe-
ko Baluarten egindako
ekitaldian. Joan den ur-
tean, 25.659 odol-ema-
te egin ziren Nafarroan,
2014an baino %6,5 ge-
hiago.

Baluarteko ekitaldi-
an urrezko 204 intsignia
eman ziren (50 odol-
emaite baino gehiago
egin dutenei). Saridu-
nen artean eskualdeko
13 zeuden: Elizondoko
Luis Arregi Etxepare,
Pedro José Arteta Be-
rasategi, Xabier Irureta
Rodenas, Ramon Liza-
soain Adansa, Pedro
Mari Maia Martikorena,

Miguel Nuñez Polo, Mi-
lagros Organbide Goñi
eta Celestino Rekarte
Urrutia; Elgorriagako Lu-
cio Irisarri Arrijuria; Le-
karozko Pedro Maria
Oskariz Bertiz; Berako
Saturnino Pikabea El -
tzaurdia eta Maria Je-
sus Yanci Amorena eta
Gazteluko Jose Miguel
Sarratea Oteiza.

Urrezko domina bi-
koitza (100 odol-emate
baino gehiago) 41 lagu-
nek jaso zuten, tartean
Arizkun go Elvira Garcia
Artiedak eta Leitzako Jo-
se Juan Larralde Cere-
zalesek.
Nafarroako ospitale-

tan, egunero 80-100
odol transfusio egiten
dira.

GIZARTEA � EKAINAREN 12AN

50 aldiz baino gehiago
odola eman dutenak
saritu ditu ADONAk

UTZITAKO ARGAZKIA

250 odol emaile saritu zituzten Iruñeko Baluarten.
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GIZARTEA � EKAINAREN 9AN

Epaiketaren zain
libre utzi dute
Joseba Aranibar
Herreran
zegoen preso

TTIPI-TTAPA
2007ko uztailaren

2an atxilotu zuten Jo-
seba Aranibar herrita -
rra Donibane Garazin
eta zazpi urte geroago
Espainiaratu egin zuten.
Herrerako espetxean
zegoen preso, baina
ekainaren 9an erabaki
zuen Espainiako Auzi-
tegi Nazionalak behin
behineko askatasuna
ematea eta libre geldi-
tu da epaiketa egin ar-
te. Espetxetik atera eta
gauerdi aldera ailegatu
zen. Senide eta lagunek
ongi-etorria egin zioten
Espidobaitan.

Bera-Lesaka ur
hornidura
Lesaka-Bera Goi-

presioko ur hornidura
konponbide bateratuko

proiektuko lehen fase-
ko obra uda ondotik
hasteko asmoa dute.
Proiektua onetsi du
Udalak eta proiektuak
ukitzen dituen ondasun
eta eskubideen zerren-
da ere ikusgai jarri du.
Proiektuaren inguruko
informazioa eman zuen
udalak ekainaren 21ean
Beralandetan.
Bertze aldetik, Za -

lain go saneamendua-
ren arazoa moldatzeko
lanak egiten ari da Nil-
sa.  Aspirazio bidez era-
manen dire ur zikinak
araz tegira eta bertan tra-
tatu. Zalain auzokoak
eta poligonoko en pre -
setakoak bilduko dira.

Zalaingo
bizilagunak
soinuarekin kexu
N-121A errepideko

trafikoak Zalain auzoa
zeharkatzerakoan sor -
tzen duen zarata dela

eta Udalak neurriak har -
tzeko eskaria egin zu-
ten bizilagunek ekaina-
ren 9ko batzarrean. Al-
kateak aipatu zuenez,
legeak markatzen duen
zarata-mugak gaindi -
tzen dira. Nafarroako
Gobernua ez dela mu-
gitzen eta honi buruzko
bilera bat eskatu diote
Garapen Ekonomikora-
ko De partamentuaren
He rri Lan zuzendariari,
baina oraindik ez dute
erantzunik jaso.

Bestetako herri
danborrada
Abuztuaren 4an, or -

tzegunean 12:00etatik
aitzinera eginen da bes -
tetako herri danborra-
da Herriko Etxeko pla-
zatik Altzateko plazara.
Parte hartzeko izena
eman behar da Errekal-
de, Xuga eta Kataku os -
tatuetan, 10 euro ordain -
duta (danborra aloka -
tzeko).

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Kataluniako eta Gure Txokoako dantzariak Altzaten dantzan
Giro ederrean joan dira aurten ere Altzateko bestak. Kataluniako dantza tradi-
zionalak berreskuratzen lan handia egiten ari den L´esbart Dansaire de Grano -
llers dantza taldea Gure Txokoakoen batera aritu zen eta udazkenean
Gure txokoa dantza taldea Kataluniara joanen da dantzatzera.

ARGAZKIA:  ANDREA GOURAUD ETA NEREA FAGOAGA

Bestetako programaren azal lehiaketa
Andrea Gouraud Altzugarai eta Nerea Fagoaga Pa-
jares herritarrek elkarlanean egindako lana izanen
da aurten Berako bestetako programaren azalean
agertuko dena. Lehiaketara hamar lan aurkeztu zi-
ren eta horien artean, beratarren marrazki kolore -
tsua hautatu zuen epaimahaiak. 400 euroko saria
jasoko dute. Kontrazalerako, berriz, Iruñeko Yai zzi
G-ren lana aukeratu da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joseba Aranibar, Espidobaitara ailegatzerakoan.

Ba al zenekien
Herriarteko pilota txapelketako finalerdietarai-
no ailegatu dela aurten Bera. Galdu arren, fi-
nalerdietako zortzi pilotariak herrikoak ziren.

?



Eguraldiak
lagunduko balu
saio bakarra
eginen litzake
parkinean eta
euriarekin bi
saio frontoian

Aitor AROTZENA
Azken urteetako ohi-

turari eutsiz, Lesakako
Musika Bandak Sanfer-
minen aitzineko astebu-
ruan emanaldi berezia
antolatu du. Aurtengoa
uztailaren 1ean izanen
da, Korrontzi euskal
dantza taldearekin ba-
tera. Eguraldiak lagun -
duko balu saio bakarra
izanen litzake ortzirale-
an 22:00etan frontoiko
aparkalekuan eta euria
eginen balu bi saio,
19.30ean eta 22:30ean
frontoiaren barrenean.
Legarra, Telletxea eta
Xagun eta Berako Xu-
gan 8 eurotan salgai
daude 5 urtetik goitiko-

endako sarrerak. Kon -
tzertua sustatzeko Mu-
sika bandako Faceboo-
kean bi sarrera bikoitz
zozketatuko dituzte,
bertan argitaratutako bi-
deoak elkarbanatzen di-
tuztenen artean.

Bidasoko Trenaren
mendeurreneko
erakusketa
Ekainaren 25etik

uztailaren 31ra zabalik
dago Harriondoa Kultur
Etxean Tren Txikitoren
Mendeurrenaren era-
kusketa (1916-2016).
Asteartetik ortziralera
10:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik 19:00e -
tara eta larunbat eta
igandetan 10:00etatik
14:00etara ikus daite-
ke. Sanferminetan eta
astelehenetan itxia ego-
nen da. Cederna Gara-
lur eta Uraren Bailarak
erakundeak antolatu
dute, Euskotren eta Na-
farroako Go-
bernuaren la-
guntzarekin.
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KULTURA � UZTAILAREN 1EAN

Korrontzi dantza
taldearekin bat
eginen du
musika bandak
kontzertuan

ARGAZKIA: MIKEL HUALDE

Inoiz baino mendizale gehiago herriko Mendi Itzulian
Lesakako Mendi Itzulia hamahirugarren urtez burutu du Beti Gazte elkarteak eta
inoiz baino mendizale gehiago bildu ditu ekainaren 12an. 416 mendizalek, egu-
raldi ederra aprobetxatu zuten eta aukeran emandako bi ibilbideetako bat 23 ki-
lometrokoa laburrena eta 32 kilometrokoa luzea) egin zuten. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Txoko-Txiki lehiaketako saridunak
Tantirumairu ikastolak antolatutako XXXIII. Txoko-Txiki lehiaketako sari bana-
keta egin zen ekainaren 10ean. Ipuin lehiaketan hauek izan ziren irabazleak
mailaz maila: Maddi Hoyos Eguzkiagirre, Saioa Orbegozo Arzuaga, Ibon Ruiz
Sarasola, Lexuri Arotzena Portu, Ainhize Garro Lasheras eta Irain eskolako
Jontxu Urrosolo Elgorriaga (aipamena Maddi Igoa Apezetxearentzat). Ilustra-
zio lehiaketan, Eñaut Arburua Portu, Peru Urra Yécora, Onintze Iparragirre Iri-
goien, Ekiñe Salgado Solo, Markel Erkizia Conde, eta Naroa Garbisu Etxabide
izan ziren saridunak.

Ba al zenekien
Arkupe pilota eskolaren jaialdia uztailaren 2an,
larunbatean 16:30ean hasiko dela frontoian

?



Udaleku
irekiak, berriz,
uztailaren 4tik
29ra eginen
dituzte

Irune ELIZAGOIEN
Bertze urte batez

udal igerilekuak ateak
zabaldu ditu. Ekainaren
25etik abuztuaren 21a
arte egonen dira zaba-
lik. 
Aurten sorosle lane-

tan Alix Gereka eta Ain -
geru Olabe arituko dira
eta igerilekuen kudea-
keta lanetan berriz, (sa -
rrera, ostatua…) Aiora
Danboriena eta Beñat
Iparragirre.

Udaleku irekiak
Etxalarren udaleku

irekiak uztailaren 4tik

29ra eginen dira esko-
la zaharrean, astelehe-
netik ortziralera goizez,
10:00etatik 13:00etara.
Lehengo urtean beza-
la, aurten ere haurrek
aukera izan dute hama -
bortzaldika izena ema-
teko. Lehen hamabor -
tzaldirako 12 haur apun-
tatu dira, eta bigarrene-
rako 17.
Begiraleak Maialen

Iantzi eta Aiora Danbo-
riena izanen dira. Eder-
ki pasako dute uztaile-
ko hilabetea, txangoak,
antzerkiak, jokoak eta
bertze hainbat ekitaldi
eginez.

Uztaileko mendi
irteerak
Larraburua elkarte-

ak antolatuta, hauek iza-
nen dira Zan-
pingorri mendi

taldeak uztailean egi-
nen dituen mendi irtee-
rak:
- Uztailak 3 Bidan-

diz. 08:00etan
- Uztailak 10 Bera

(pos tas ,  I ba rd i n )
08:00etan.
- Uztailak 17 Baztan-

darren Biltzarra 7:30ean.
- Uztailak 24 Irati

07:00etan.

- Uztailak 31 Denbo-
raldi bukaerako ibilal-
dia.
Irteera guztiak herri-

ko plazatik abiatuko di-
ra aipatutako orduan.
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Udal
igerilekuetan
ateak ireki
dituzte bertze
urte batez
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ARGAZKIA. REBEKA ARANZADI

Haurraren Eguna
Aurreikusitako ekitaldi guztiak betez, giro ederrean joan zen Haurraren eguna.
Ekainaren 19 igandean XXVIII. Ipuin topaketa ospatu zen eta jende andan hur-
bildu zen plazara eskolako haurreko irakurri zituzten ipuinak entzutera. Eguer-
diko bazkaria ere arrakastatsua izan zen eta arratsaldeko kontu eta kantu ikus-
kizuna eta berenduarekin bukaera bikaina eman zioten eskolako gaztetxoek
beren egunari.

Ba al zenekien
Itsaso Elizagoienek Euskal Herriko trikitixa el-
karteak urtero burutzen duen “Geure Kolko-
tik” proiektuan parte hartu duela. 3 pieza be -
rri grabatu ditu Irune Elizagoien, Mattin Arbe-
laitz eta Egoitz Telletxea lagun dituela. Diskoa
urria alderako entzungai izanen da.

?

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Udal igerilekuak ekainaren 25ean ireki zituzten eta abuztuaren 21era bitarte egonen dira
zabalik.
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Patioan gela
berria eta
idorpea eginen
dituzte

Nerea ALTZURI
Jakina denez, eskola

ttiki gelditzen ari da. Joan 
den abenduan, eskola
haunditzeko eskaera egin
zuen Udalak Nafarroako
Gobernuko Hez kuntza
departamentuan eta Par-
lamentuan eta eskaerak
erantzuna jaso du.
Lanak uda honetan

hasiko dituzte eta pixka-
naka eginen dituzte. Pa-
tioan, orain frontoi ttikia
dagoen tokian, gela be -
rria eginen dute eta orain -
go patioan idorpe bat egi-
nen dute frontoia harat
mugituz. Lan hauek
%100 ean Nafarroako
Gobernuak ordainduko
ditu. 

AIO HUNKIGARRIA
41 urte irakaskun -

tzan… Bada zerbait. He -
rriko haur aunitzen lehen-
biziko andereñoa izan da
Petriseneko Juanita La -
rralde Ibarrola. 1975ean
hasi zen irakaskuntzan
eta ikasturte honetan
erre tiroa hartu du. Auni -
tzentzat oraindik andere -
ñoda, lehenbizikoande-
reño. Hasierako urteak
berekin egin dituz te hain -
bat haurrek, ikas tolan ha-
sieran eta eskolan gero.
Omenaldi hunkigarria

jaso zuen Juanitak ekai-
naren 9an. Eskolako gim-
nasioan bildu ziren de-
nak, bere etxekoak bar-
ne. Zapela, lore sorta eta
argazki bilduma oparitu
zizkioten. Bertso ederrak
kantatu ondotik, Aitziber
eta Gaizka, bere alabak
eta semeak panderoa eta
akordeoia hartu eta guztia
girotu zuten. 

Mila esker andereño! 

IKASTURTE AKABAILA
Ikasturte akaberare-

kin batera, hainbat eki-
men egin dituzte eskolan .
Ekainaren 16an, Lesaka-
ko Kultur Etxean izanda-
ko Antzerki Topaketan
parte hartu zuten Lehen
Hezkuntzako ikasleek Ura
da gu garaantzezlanare-

kin. Ekainaren 20an, be -
rriz, ikasturte akabailako
txangoa egin zuten Hon -
da rribi aldera. Ekainaren
21ean, ikasturteko hon-
darreko egunean, patio
orduan, gosa ria eta txo-
kolatada izan zi tuzten.
Ondotik, ttikienek film bat
ikusi zuten eta zaharre-
nak mahai jokoetan jos -
tatu ziren.

Telefono gida
Herriko telefono gida

be rritu du Euskara Ba -
tzor deak, 2009an argita-
ratutakoa eguneratuz.
Udalak sostengatu du
ekonomikoki, baita herri -
ko hainbat ostatu, enpre-
sa eta elkartek ere.  Ekain 
hondarrean banatuko di-
tuzte herritarren artean.

GIZARTEA � GOBERNUAK %100EAN FINANTZATUKO DU

Eskola
haunditzen
hasiko dira udan

ARGAZKIAK: MARTIN LEGARRA

Eskolako kanpaldiak eta ikasbidaia
Urtero bezala, eliza garbitzeagatik sari gisa, berendua eta bidaia izan
dira. Jendeak  bietakoren batean parte hartzeko aukera zuen. Ekaina-
ren 7an, 31 lagun berentzera  bildu ziren Zahar Txokon. Aurten, herri-
tarrak eta igantziarrak elkarrekin izan ziren. Bidaiari dagokionez, 43 la-
gunek hartu zuten parte. Ekainaren 9an Oñatira joan ziren eta gidari
baten azalpenekin lagunduta, bisitaldia egin zuten. Arantzazura ere
joan  ziren. Han bazkaldu ondotik, Arrikutz kobak ikustera joan ziren.
Gero, Oñatiko inguruetan ibili ziren eta iluntzerako etxera itzuli ziren. 

ARGAZKIAK: IGOR UGALDE

Antzerki arrakastatsua
Haur, gazte eta heldu, ehun lagun baino gehiago elkartu ziren joan
den ekainaren 19an frontoian, Patata  Tropikala  taldearen Azken Eguzki-
lorea antzezlana ikustera. Jendea gustura gelditu zen.

ARGAZKIA: ARANTZAKO ESKOLA

Goiko argazkian eskolako irakasleak, tartean Juanita andereñoa. Beheitiko argazkia eskolako
ikasleak Ura da gu gara antzezlana Lesakan egin zutenekoa da.
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Ikasleek 100
euroko fidantza
ordainduko
dute irailean,
eta ikasturte
bukaeran
itzuliko zaie 

TTIPI-TTAPA
Urrats handia ema-

nen du Bortzirietako
eus kalduntze-alfabeta -
tze sistemak irailetik ai -
tzinera, eta Nafarroa
osoan aitzindari izanen
den proiektua paratuko
du martxan. Bortzirie-
tako Euskara Manko-
munitateak orain arte in-
darrean egon den beka
sistema orokortu egi-
nen du, eta Bortzirietan
erroldatuta dauden he -
rritar guztiei irekita ego-
nen da.
Ikasleek 100 euroko

fidantza ordaindu be-
harko dute irailean, eta
bueltan jasoko dute
ikasturte bukaeran
gutxieneko asistentzia
betetzen badute. Zail-
tasun ekonomiko larri-
ak dituzten ikasleen ka-

suan, 50 eurokoa iza-
nen da fidantza.
Bi arrazoi nagusiren-

gatik erabaki du euska-
ra mankomunitateak
ikasleei klaseak debal-
de eskaintzea: alde ba-
tetik, matrikulazioari
bultzada eman nahi dio-
te, inor bazter utzi ga-
be. Bertzetik, euskara
ikastea herritar guztion
eskubidea den heinean
ez lukeelako ikasi nahi
duenarentzat kostu eko-
nomikorik ekarri behar.
Hiru urteko probal-

dia ezartzea erabaki du
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak, eta
sistema berriak ematen
dituen emaitzen arabe-

ra erabakiko du aitzine-
ra segitu ala ez. Ahale-
gin ekonomiko handia
suposatuko du, edo ha-
la nahiko luke manko-
munitateak (herritar as-
kok izena eman duten
seinale). Horregatik,
bortziritarrei inplikazio
berezia eskatzen die
mezua zabaldu deza-
ten, ingurukoei, dela lan-
kide, bizilagun, senide,
egitasmoaren berr i
eman diezaioten.
Alfabetatzean arreta

berezia paratu nahi du
mankomunitateak. Sa -
rritan kanpainek euskal-
duntzeari baino ez dio-
te erreparatzen, eta eus-
karaz ongi solastu bai-

na idatzi eta irakurtze-
ko zailtasunak dituen
jende aunitz dago Bor -
tzirietan.
EkainetiK hasi da

kanpaina egiten euska-
ra mankomunitatea.
Bortz herrietako euska-
ra batzordeen bidez ha-
si da mezua zabaltzen,
eta aurtengo Euskalte-
giko ikasleekin ere izan
dira heldu den urteko
egitasmoa azaltzen.
Udan ahoz ahokoari es-
ker ahalik eta jende ge-
hienarengana iristea es-
pero dute. Irailean sar-
tuko dira matrikulazio
kanpainan, bai IKA eus-
kaltegia bai euskara
mankomunitatea bera.

GIZARTEA � EUSKARA MANKOMUNITATEAREN EKIMENA

Bortziritarrek euskaltegia doan
izanen dute heldu den ikasturtean

BORTZIRIAK

Alba Sistiagak prestatu du kanpainarako logoa. Bortz biribil berdeek bortz herriak
irudikatzen dituzte, eta Bidasoa ibaiak zeharkatzen ditu. Ibai horrek markatzen du
euskarara doan bidea. Hitz jokoa argia da, bide hori doan egiteko aukera izanen baitute
bortziritarrek heldu den ikasturtean. 

TTIPI-TTAPA
Tranbus titulu kon-

binatu berria abian ja -
rri zuten ekainaren
20an eta horrek Eus-
ko Jaurlaritzaren es-
ku dagoen Euskotren
garraioetan Nafarroa-
ko bizilagunentzat
dauden bidaia titulu-
en eskaintza zabal -
tzea ekarri du.
Tranbus-ak Iruñea

eta Gasteiz edo Bilbo
artean bidaiatzeko au-
kera ematen du, La
Unión eta La Burun-
desa konpainietako
autobusetan, eta era
berean Euskotreneko
tranbien zerbitzuak
erabiltzeko Gasteiz
eta Bilbon. Tranbus-
ak nagusientzako ta-
rifa dauka, Joaneko
eta Joan-etorriko mo-
tetan, erabiltzailearen
jatorria/helmuga ara-
bera, eta Iruñeko,
Gasteizko eta Bilbo-
ko La Unión eta La
Burundesa Autobus
Konpainiako geltokie-
tako txarteldegietan
salgai egonen dira. 5
urte baino gutxiago-
ko haurrek doan bi-
daia dezakete, bai
Euskotrenen bai La
Unión eta La Burun-
desa konpainietan.  
2015eko irailaren

7tik aurrera Bortziri ti-
tulu konbinatua ere
eskaintzen du Eusko -
trenek Bortzirietako
bizilagunendako. Az -
ken honek Topoko
(Hendaia–Lasarte)
trenbide l inea eta
Bortzirietako herrien
artean bidaiatzeko au-
kera ematen du, La
Burundesako auto-
bus zerbitzuen bidez. 

EUSKOTREN

Titulu eskaintza
zabaldu die
Nafarroako
bizilagunei
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Eskualdeko
udal ordezkari
ugari izan ziren
Iruñean

TTIPI-TTAPA
Lanbide Heziketa eta

enplegu politika batera
lantzeko beharrezko
neurriak ezartzea eska-
tu zion ekainaren 16ko
batzarrean onartutako
ebazpenean Nafarroa-
ko Parlamentuak Go -
ber nuari.  Ebazpen ho -
rren bigarren puntuan,
«Baztan-Bidasoa-Urda-
zubi-Zugarramurdi es-
kualdearen erdian Lan-
bide Heziketako zentro
integratu berria eraiki -
tzea» ere eskatu zioten
Nafarroako Gobernua-
ri. Baztan, Bortziriak,
Malerreka eta Xareta al-
deko ordezkariak izan
ziren Parlamentuan,

ebazpenari  babesa
emanez.
Lanbide Heziketa

Zentro berri horrek es-
kualdearen errealitate
sozioekonomikoa kon-
tuan har dezala ere es-

katu dute, «tokiko be-
harrei egokitutako kali-
tatezko formakuntza es-
kainiz». Era berean, zen-
tro berriak «euskarazko
eskaintza bermatzea»
ere eskatu du Parlamen-

tuak, «eskualdeko herri -
tarren ezaugarri eta be-
har soziolinguistikoak
kontuan hartuta».
Geroa Bai, EH Bildu,

Podemos-Ahal Dugu
eta I-E laukoak bultzatu -

tako ebazpenak dioe-
nez, Baztan-Bidasoa-
Ur dazubi eta Zugarra-
murdi eskualdeako lan -
bi de heziketa «egoera
negargarrian dago, bai
azpiegitura mailan, bai-
ta antolaketa eta eskain -
tza akademikoari dago-
kionez» eta horregatik
planteatzen du garaia-
ri egokitutako zentro
berriaren eraikuntza.
Testuinguru honetan,

Nafarroako Gobernua-
ren inplikazioa ere es-
katu dute, «azken ha-
markadan inbertsiorik
ez delako egin eta Lan-
bide Heziketarako eta
enplegurako erreferen -
tzia izanen den zentro
honen hornidurarekin,
garapen sozialean eta
ekonomikoan laguntze-
ko». Parlamentuak azpi-
marratu du eskualdeko
udal guztiak proiektua-
ren alde daudela.

HEZKUNTZA � EKAINAREN 16AN EGIN ZION AHOBATEZ NAFARROAKO PARLAMENTUAK GOBERNUARI

Baztan-Bidasoan Lanbide Heziketa
Zentro berria eraikitzeko eskaria

GIZARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan-Bidasoaldeko udal ordezkariak, Nafarroako Parlamentuan, Lanbide Heziketa
Zentro integratu berriari babesa ematen.

Abeltzaintza
espedienteak
kudeatzen
dituzten
bulegoak ere
bisitatu zituen 

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Landa Garapen,
Ingurumen eta Toki Ad-

ministrazio departa men -
tuak Elizondon eta Do -
nezteben dituen bu le -
goak eta Bidasoa-Lei -
tza aldeko basozain hor -
nidura bisitatu zituen
ekainaren 20an Isabel
Elizalde kontseilariak. 
Bidasoa-Leitzaldeko

oihanzain taldeari da-
gokionez 17 lagunek
osatzen dute (14 Ber-
tizko Jaurerrian dago-

en bulego nagusian eta
3 Leitzan) eta lur-orota-
riko hameka ibilgailu
erabiltzen dituzte.
Oihangintza arloan,

Nafarroa osoan jardue-
ra gehien duen eremue-
tako bat da (bulegoa-
ren lanaren %56 arlo
horri dagokio). Habita-
tarekin lotutako gaiak
(bertako faunaren ja rrai -
pena eta kanpoko es-

pezie exotikoen kontro-
la) eta ehiza, arrantza
eta ingurumen kalita-
tearekin lotutako gaiak
ere kudeatzen dituzte.
Ingurumen Departa-

mentuak Elizondon eta
Leitzan dituen bulegoei
dagokienez, gehienbat

abeltzaintzarekin zeri-
kusia duten espedien-
teak kudeatzen dituzte,
azienden altak eta ba-
jak, lekualdatzeak, gi-
dak, etab…). Elizondo-
ko bulegoan 5 langile
ari dira eta Leitzakoan
7 langile.

GIZARTEA � EKAINAREN 20AN EGIN ZUEN ISABEL ELIZALDE KONTSEILARIAK

Bidasoa-Leitzaldeko
basozainen lana bertatik
bertara ezagutzeko bisita

UTZITAKO ARGAZKIA

Isabel Elizalde kontseilaria basozainekin Bertizen.



ttipi-ttapa | 665 zk.

2016.06.30 HERRIZ HERRI | 25

Koro Elizondo
eta Migel
Antzizarrek
irabazi zuten
gazta lehiaketa

Maider PETRIRENA
Asteburu Kulturala

giro ederrean joan zen
ekainaren 17tik 19ra.
Nahiz eta eguraldiak ez
lagundu, partehartze
handia izan zen.
Ortziralean, txokola-

tadaz eta Jokulandiaz
gozatzeko aukera izan
zuten haurrek. Heldu-
ek, Antonio Andevalo-
ren eskutik magia eta
umorez nahasitako
emanaldia ikusteko au-
kera izan zuten eta on-
doren afari autogestio-
natua egin zuten. Mus
txapelketan 13 bikotek
parte hartu zuten. Ju-
len eta Urko Ibarra izan
ziren irabazleak, biga -
rrenak Koro Zelaieta eta
Ruben Irigoien, hiruga -

rrenak Timo eta Iñaki
Etxeberria eta lauga rren
Joxe Mari Alzuri eta An-
der Lizarralde.
Larunbatean, kuadri -

la batek Suspirorako
mendi itzulian parte har-
tu zuen eguraldi kaxka -
rrari aurre eginez. Sus -
piroko bordan gosari
eder bat egin zuten.
Goiz-arra  tsaldean Jo-
kulandiaz gozatzeko au-
kera izan zuten berriz
ere haur eta gaztetxoek.
I lunabarrean Mendi
Abesbatzak emanaldi
ede rra eskaini zuen eli-
zan. 11 kanta abestu zi-
tuzten ipuin baten in -
guruan. Haurrak lotarat-
zeko soinuak abestian
herriko bi txistularik par-
te hartu zuten, Markel
Agestak eta Egoi Irigoie-
nek. 
Igandean, berriz, be-

deratzigarren urtez se-
gidan Artisau feria eta
Gazta lehiaketa egin zi-
ren. Eskulangile aunitz
bildu ziren frontoian eta

horien artean herriko ta-
logileak zeuden. Herri-
ko gaztetxoek 900 bat
boleto saldu zituzten eta
zare eder horren ira-
bazlea Urtzi Larzabal
izan zen. Gazta onena-

ren saria, berriz, Koro
Elizondo eta Migeliko
Antzizarrek eraman zu-
ten (bertan ez zeudenez
beraien biloba Oier eta
Naroa Pe trirenak jaso
zuten saria), bigarrena

Xibolako Xanti Espelo-
sinek eta hirugarrena
Pixarnekobordako Jua-
na Mari Migeltorenak.
Eguerdi partean herri-
ko dantzariek emanal-
dia eskaini zuten. 

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 17TIK 19RA

Giro ederra
Asteburu
Kulturalean

SUNBILLA

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Latsako eskolako garaiak gogoratuz
Sunbillan orain dela urte aunitz Latsako eskolan ikasten zuten inguruko baserri -
etan bizi direnak. Zazpigarren urtez Ariztigain kanpinean bazkari ederra egiten
dute, garai haiek gogoratuz. Argazkian ikusi daitekeen bezala kuadrila ederra
elkartu ziren giro ederrean bazkariaz gozatzeko. 47 lagun elkartu ziren.

ARGAZKIAK: AMAIA ARRETXEA

Sunbildarrak dantza erakustaldian
Ekainaren 18an, Lesakako Harriondoan ikasturte
osoan Rebeka dantza eskolan ikasitakoa erakutsi
zieten bertaratutakoei. Tartean Haizea Larzabal A -
rri  ola, Maialen Maritxalar Ibarra, Sara Gartzia Sanz -
berro eta Argia Agirre Arretxea sunbildarrak zeuden.

M. PETRIRENA
Ariztigain kanpinak Mus tximista

txapelketaren bigarren edizioa an-
tolatu du uztailaren 2an, larunbate-
an 16:30ean hasita. Izen ematea
uztailaren 1a arte egin daiteke, edo
egunean bertan 16:15 arte kanpine-

an bertan, 10 euro ordainduta.
Iaz bezala, sari potoloak izanen

dira. Txapeldunek 320 euro eta txa-
pela lortuko dute; txapeldun orde-
ek 160 euro eta gazta; hirugarrenek
80 euro eta ardoa; laugarrenek 40
euro eta ardoa, eta abar…

UZTAILAREN 2AN JOKATUKO DA

Ariztigaingo mus tximista txapelketa larunbatean

ARGAZKIAK: GARI LARRABURU ETA MAIDER PETRIRENA
Asteburu osoan hainbat ekitaldi egin ziren eta eguraldi euritsu eta tristeari aurpegi alaia
paratuz, jende aunitzek parte hartu zuen guztietan.



Astelehenetik
ortziralera
eskolako
gimnasioan

Marga ERDOZAIN
Uztailaren 5ean ha-

sita, eta bi hilabetez, irai -
laren 6ra arte, udako lu-
doteka izanen da. Lu-
doteka  eskoletako gim-
nasioan astelehenetik
ortziralera burutuko da.
Aurten berrikuntza ba -
tzuk ezarri dira umeen
adinari  dagokionez
(2007-2013 bitarteko
umeendako zerbitzua
izanen baita). Prezioei
dagokionez aipatu be-
har da uda osorako zer-
bitzua 160 eurokoa iza-
nen dela eta 90 euro or-
dainduko dutela hilabe-
te batez zerbitzua nahi
dutenek. Prezio hauei
hainbat deskontu egi-
ten ahal zaizkie berezi-
tasun batzuk betez ge-
ro: %25a familia unita-
te bereko 2. haurraren -
tzat, %50a familia uni-
tate bereko 3. hau rra -
rentzat, %20a familia
ugariarentzat (3. bere-
zitasuna 1. eta 2. bere-
zitasunarekin baterae-
zina da). Udalak 12 pla-
za eskaini ditu eta bi-
garren taldea sortu ahal
izateko bertze 12ko ko-
purua osatzeko ezin-
bertzeko baldintza iza-
nen da.

Ikastetxeek ateak
itxi dituzte
San Migel ikastetxea

eta Mendaur institutu-
ko ikasleek udako opo -

rrak hartu dituzte. Ikas-
turtea ongi akitzeko txi-
kiek bi besta polit izan
zituzten. Ekainaren 19an
Erreka guraso elkarte-
ak antolatu zuen urtero
egiten duen besta. Ber-
tan bazkaria, jokoak,
musika eta apar bestaz
gozatzeko aukera izan
zuten bertaratu zirenak
(100 lagun baino gehia-
go). Ekainaren 21ean,
berriz, Haur Hezkuntza-
koek eta Lehen Hezkun -
tzako 1.,2.,3. eta 4. mai-
lakoek magiaz gozatze-
ko aukera izan zuten. 
Bosgarren eta seiga -

rren mailakoak, berriz,
Iruñera joan ziren Sal-
ting egitera. Ikastetxe-
ak ateak itxiko dituzte
udako mantentze lanak
buru tzeko eta irailaren
1erako dena prest iza-
teko.

Igeriketa
ikastaroak eta
aquagym
Igeriketa ikastaroak

uztailean eginen dira eta
bi txanda antolatuko di-
ra: lehendabizikoa uztai -
laren 4tik 15era eta bi-
garrena 18tik 29ra. In-
teresatuek izena igeri-
lekuan bertan ematen
ahal dute. Klaseak goi-
zetan emanen dira eta
ordutegiak osatutako
taldeen araberakoak
izanen dira. Aquagym
ikastaroa ere uztailean
eskainiko da. Aurreko
urtean bezala, eta tal-
dea osatzen bada, arra -
tsaldez ikastaro hau es-
kainiko da. Interesatu-
ak igerilekuan apunta -
tzen ahal dira.
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GIZARTEA � UZTAILAREN 5ETIK IRAILAREN 6RA

Udako ludoteka
martxan jarriko
dute

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriarteko pilota txapelketaren finala jokatuko du Doneztebek
Doneztebek eta Iruñeak jokatuko dute uztailaren 2an, larunbat goizean Labrit
pilotalekuan Nafa rroako Herriarteko Pilota txapelketaren finala. Herriko talde-
ak txapelketa bikaina egin du eta lehen fasean bere multzoan lehenbizikoa izan
ondotik, finalerdietako kanporaketa 3-1 irabazi zion Berari ekainaren 19an.
2011. urtean lortu zuen lehen aldiz Nafarroako Herriarteko pilota txapelketa ira-
baztea eta Euskal Herrikoa ere irabazi zuen orduan. 2012an errepikatu zuen
balentria. Ea aurten ere txapelarekin bueltatzen diren!

Liburutegian
udako ordutegia
Uztailean eta abuztu-
an liburutegiak udako
ordutegia eskainiko du.
Astelehenetik ortzira-
lera 10:30etik 13:30era
ateak zabalduko ditu. 

Turismo Bulegoa
zabalduko da
Uztailaren 4an turismo
bulegoa zabalduko da.
11:00etatik 13:30   era
eta 17:00etatik 19:30 -
era eskainiko da zer-
bitzua. Astelehenetan
itxia egonen da. Aur-
tengo berrikuntza iza-
nen da bulegotik her-
riko bisita gidatuak bi-
deratuko direla.

EGA ikastaroa
abuztuan
IKA Euskaltegiak EGA
ikastaroa antolatu du
abuztuaren 8tik iraila-
ren 2ra. Interesatuak
abuztuaren 3ra arte
apunta daitezke 948
451555 edo malerreka
@ikaeuskaltegiak.eus.

� FLASH

M. ERDOZAIN
Maiatzaren  bukaeran hasita eta ekainean ze-

har herriko establezimendu gehienek (56 ko-
mertzio) eskualdean Denok Bat Federazioak bul -
tzatuta egiten ari den Herri bizi nahi dut eta zuk?
kanpainarekin bat egin dute. Kanpaina honekin
eskualdeko herritar guztiei ohartarazi nahi zaie
zein eginkizun garrantzitsua duten komer tzioek,
zerbitzuek zein ostalaritzak gure he rrian, karri-
ketan argia, poza eta bizia ematen baitigute. Ma-
iatzaren 25, 26 eta 27an erakusleihoak bel tzez
agertu ziren. Ondortik panel beltzak, berdeak,
laranjak eta gorriak izan dira erakusleiho eta he -
rriko hainbat tokitan agertu direnak. Kanpaina
honekin gure eskualdean itxi diren merka taritza
eta denden kopuruari arreta jarri nahi izan dio-
te (120 itxi baitira 10 urtez), bertako merkatari -
tzak sortzen dituen lanpostuak ere azpima rratu
nahi izan dituzte. Kanpaina informatibo honekin
eskualdeko komertzioen inguruko datu eta haus-
narketak kalera-
tu dituzte. Kan-
painak sare so-
zialetan ere be-
re oihartzuna
izan du, eta aka-
bailako bideo
bat ere kaleratu-
ko dute.

MAIATZA ETA EKAINEAN

‘Herri bizi bat nahi dut, eta zuk?’
kanpainarekin bat egin dute
herriko 56 komertziok
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Hamahiru
aizkolari ariko
dira hiru
txartelen bila
eta bigarren
kanporaketa
abuztuaren
28an izanen da
Lakuntzan

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko hiru-

garren mailako aizkora
txapelketaren lehen
kanporaketa jokatuko
da uztailaren 2an, larun-

bat 12:00etan Donezte-
beko Bear-Zana pilota
plazan. Denera 27 aiz-
kolari ariko dira maila
honetan eta bi kanpo-
raketa eginen dituzte,
larunbatekoa Donezte-
ben 13 aizkolarirekin eta
abuztuaren 28an La-
kuntzako plazan 14 aiz-
kolarirekin. Lau kanaer-
diko moztea izanen da
kanporaketetako lana
eta bakoi tzetik hiru le-
henbizikoak sartuko di-
ra finalean.
Doneztebeko kanpo-

raketari dagokionez, es-
kualdeko lau aizkolari
ariko dira: Beintza-La-

baiengo Migel Angel
Etxeberria eta Jon Te -
lletxea, Zubietako Mi-
kel Indakotxea eta Zi-
gako Jose Antonio Etxe -
berria. Arostegiko Oier
Kañamaresek osatuko
du Nafarroako ordez -
kari tza; beraiez gain,
Joxe Felix Zubizarreta,
Jokin Alkizalete eta Ju-
len Aranberri gipuzkoa -

rrak; Aitor Jauregi eta
Eloy Corchero araba -
rrak eta Beñat Lekue,
Aritz Irazabal eta David
Naredo bizkaitarrak ari-
ko dira.
Lakuntzako kanpo-

raketan, Patxi Mindegia
zubietarra, Asier Pelle-
jero aresoarra eta Ene-
ko Saralegi leitzarra iza-
nen dira eskualdeko aiz-

kolariak. Nafarroako or-
dezkaritza Iban Resa-
nok, Goizeder Beltzak,
Iker Gorritik eta Josu
Agirrek osatuko dute;
Gipuzkoatik Aitor Urtea-
ga, Urtzi Olasagasti eta
Unai Otaegi; Bizkaitik
Aritz Oregi, Xabier Gar-
cia eta Done Itxausi eta
Arabatik Iñaki Kintana
ariko dira.

KIROLA � UZTAILAREN 2AN

Euskal Herriko 3.
mailako aizkora
kanporaketa
jokatuko da 
Bear Zanan

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Erreka hirugarren Bartzelona-Donostia mendi bizikleta proban
Barcelona-San Sebastian non stop 2016 mendi bizikleta proba gogorra egin
zen ekainaren 10etik 12ra. Txirrindulariek 770 kilometroko ibilbidea osatu be-
har zuten, gelditu gabe. Erreka taldeak Igor Agesta, Ibai Ordax eta Sergio Mo-
rate txirrindulariekin parte hartu zuen, erreleboka. Hamabosgarren izan ziren
sailkapen orokorrean, baina Donostiako velodromoko podiumera ere igo ziren,
hirugarren izan baitziren Enbaxadoreak kategorian.
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Irailaren 7ra
arte agurtu
dute eskola

Arkaitz MINDEGIA
Urte guztian buru-

belarri lanean aritu on-
dotik, ekainaren 21ean
Pulunpako eskolako ira-
kasle, haur eta guraso-
ek kurtso bukaerako
bes ta ospatu zuten.
Goizetik ekitaldiz betea
izan zuten eguna. Jo-
koak, herri kirolak, aur-
pegi margoketa, bazka-
ria, puzgarria eta aki -
tzeko apar besta. Egun
paregabea pasatu zu-
ten. Uda ona pasa eta
irailaren 7ra arte!

San Juan Suak
San Juan bezperan

urtero bezala Iturengo
plazan 20:30ean xin gar
eta txistor jatea egin zu-

ten eta ondotik su sal-
toak egin zituzte. Eta
Aurtizen, berriz, Bete-
neko atarian elkartu zi-
ren mahai inguruan afal-
du eta ondotik su sal-
toak egitera.

Bestetako bilerak
Udala eta herritarrak

herriko bestak antola -
tzen ari dira. Dagoene-
ko bilerak eginak dituzte
eta hu rrengo alean egi-
tarauaren berri izanen
duzue.

Maika Ariztegi
sanferminetan
Sanferminetako he -

rri kirol saioetan parte
hartuko du aurten ere
Maika Ariztegik. Bi  saio
eginen ditu: uztailaren
12an ingude altxatze
txapelketa eta uztaila-
ren 13an aizkora era-
kustaldia eskainiko du.

Bertze aldetik, joan den
igandean Abaltzisketan
apustu berezi bat joka -
tzekoa zuen. Irune Izkue

labaiendarrarekin bate-
ra, Iñaki Aierbe ataun-
darraren kontra aritze-
koa zen: bi emakume

txanda librean esku ba-
karrez aritzekoak ziren
gizasemearen kontra,
lau kanaerdikotara.

ITUREN

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 21EAN

Ikasturte
bukaerako
besta egin dute
Pulunpakoek

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bistan da giro ederra izan zutela ikasturte bukaerako ospakizunean.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Kultura Zu-

zendaritza Nagusiak antolatutako Kultur
programak ekainaren 17tik irailaren 10era
musika, dantza eta arteko 41 emanaldi
prestatu ditu. Eskualdeko lehen ekital-
dia Leitzan egin zen ekainaren 18an, He-
sian taldeak eskaini zuen kontzertuare-
kin eta Peru Harriko bisita gidatuarekin.
Eskualdeko hurrengo ekitaldia uztai -

laren 7an, San Fermin egunean izanen
da Zugarramurdin. Alde batetik, ortze-
gunean 18:00etan Alduideko Izarrak folk
taldeak emanaldia eskainiko du lezee-

tan. Aitzinetik, 16:00etan, Zugarramurdi
zentzumen guztietatik ordubeteko bisi ta
gidatua eskainiko dute Zugarramurdiko
plazatik abiatuta. Gehienez ere 60 bisi-
tari onartuko dituzte (Prezioa: 3,50 euro
helduek eta 2 euro 6-12 urte arteko nes-
ka-mutikoek. Edabe magikoa ere dasta-
tuko dute. Aitzinetik erreserba egiteko
eta sarrerak hartzeko Sorginen Museo-
ra joan behar da (info@zugarramurdi.es
edo 948 599004 telefonoa).
Uztailaren 22an, ortziralean, 21:00etan

Berako Herriko Etxeko Plazan Animal
Blues talde nafarrak kontzertua eskaini-

ko du. Emanaldi honekin loturik, Lesa-
kako Burdinaren Museora bisita gidatua
eskainiko dute 12:00etan. Gehienez ere
10 bisitari onartuko dituzte eta ordube-
teko bisita izanen da (2 euro). Erreser-
bak Lesakako Udaleko Kultura eta Tu-
rismo Bulegoan egin daitezke (kultura@
lesaka.eus edo 948 638007).
Abuztuaren 5ean Elizondon eta 25ean

Donamarian izanen dira kultur ekitaldiak
eta bisitak. Bertizko Natur Parkean ere
erakusketa zabalduko da uztailaren 20tik
irailaren 4ra. Hauen berri zehatzagoa hu -
rrengo aleetan emanen du TTIPI-TTAPAk.

UZTAILAREN 7AN ZUGARRAMURDIN ETA 22AN BERAN

Ekitaldiz beteta dator Kultur programa eskualdera datozen hilabeteetan
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40 bat lagun
bildu ziren
bazkarian eta
egunpasa
ederra eginez

Fermin ETXEKOLONEA
Uritzako fiesta ongi

joan zen ekainaren 11n.

Berrogei bat lagun bil-
du ziren bazkarira eta
giro bikaina izan zen.
Bazkariaren aitzakian
egun osoa ematen da
iturri inguruan: etxola
osatzeko aitzakiarekin
gosaria, gero bazkaria
(pael la egiten Iñaki
Santxez eta Mixel Ge-
reka eta oilaskoa parri -

llan prestatzen Mikel Lo-
iarte aritu ziren) eta so-
beran gelditutakoarekin
afaria. Musikarekin
Joxe mari eta Mikele ari-
tu ziren eta bertsotan
Gorosterrazu anaiak eta
Alazne Untxalo.
Antolaketa lanen ar-

dura handiena Mikel
Loiart e, Iñaki Santxez

eta Mari Joxe Otxando-
renaren gain joaten da
eta estimatzekoa da be-
raien lana, baina gaine-
rakoek ere eskua bota -
tzen dute.

Joaldunak lanean
Joaldunek Kukai ikus-

kizunean parte hartu zu-
ten Donostiako Txillida
Lekun, Jon Maia dan -
tzari ezagunarekin. Do-
neztebeko San Pedro
bestetan ere aritzekoak
dira eta udako beste
ateraldi batzuk ere egi-
nen dituzte.

ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 11N

Giro bikaina izan dute
Uritzako festan

UTZITAKO ARGAZKIA

Tomasa Gorosterrazu omendu du Udalak
Tomasa Gorosterrazu Ezkurrak 100 urte bete zitu-
en maiatzaren 15ean. Domintxenea etxean bizi da.
Zubietako Udalaren eta herriaren izenean, ekaina-
ren 18an joan ziren omentzera Ernesto Dominguez
alkatea eta Leire Bazterrika zinegotzia. Zubietako
Udalak, familiari eskertu nahi dio egindako harre-
ra.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 11N

Herritarren
dantza saioa
plazan

URROZ

Udazkenaz
geroztik ikasi
dutena erakutsi
zuten bazkaria
baino lehen

Joseba URROTZ
Ekainaren 11n besta

eguna izan zen herrian.
Herri bazkariaren aitzi-
netik, berrikuntza beza-
la, udazkenaz geroztik
euskal dantzak ikasten

aritu den taldearen era-
kustaldia izan zen. Ez
zen plaza ikuslez bete,
baina holako ekintzak

Urrozen izatea, bada
zerbait.
Ondotik, erran beza-

la, 80 lagun inguru el-

kartu ziren bazkaltzeko,
Irazu eta Zubeldia ber -
tsolari eta Salaberri mu-
sikariekin lagunduta.

ARGAZKIA: ANDREW SMITH
Mahaitik altxatu eta dantza ere egin zuten batzuk Uritzako festan.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Aspaldiko partez, herriko dantzariak ikusteko aukera izan zen plazan.
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Herri-lurretan
eraiki eta
herritarren
diruarekin
ordaindu zen

Fernando ETXEBERRIA
Udal artxiboan bada

Santa Kruz ermitaren
eraikuntza eta jabetza-
ri buruzko informazioa
biltzen duen dokumen-
tazioa. Bertan, irakur li-
tekeenez,  garai batean
ermi ta  ba t  zegoen
Baztanea bordaren in -
guruan, egungo hilerri-
tik hurbil. Denbora pa-
sa ahala eta behar be-
zala zaintzen ez zutela-
ko, erortzeko zorian ze-
goen eta hori ikusita,
elizgizonek herriaren ir-
teeran ermita berri bat
egitea exijitu zuten, Le-
itza eta Goizueta joate-
ko bidean.

1721EAN KONPONTZEKO
LEHENBIZIKO AGINDUA
Lehenbiziko doku-

mentua, 1721eko urria-
ren 4koa da eta bertan
probintziako bisitari ge-
neralak Ezkurrako alka-
teari eta bertako erre-

gidoreei ermita kon-
pontzeko agindu zien
egoera oso txarrean,
erortzeko zorian... ze-
goelako. Gainera, lanak
egiteko 6 hilabeteko
epea eman zien eta ape-
zari bertan mezarik ez
emateko agindu.  Obrak
epe horretan egiten ez
baziren, basilika erabat
itxiko zela zioen.
Herriko agintariek

baina, ez zioten kasu-
rik egin eta hauen ja -
rrera ikusita, bikario je-
neralak Ezkurrako alka-
te, epaile eta herritarrei
zuzendutako gutun bat
idatzi zuen. Santa Kruz
ermita egoera oso txa -
rrean zegoela azal tzen
zuen bertan eta eror -
tzeko zorian sei urte bai-
no gehiago zeramatza-
la. Horregatik, bertan ez
zen mezarik ematen. Er-
mita berria eraikitzeko
eskatu zuen, eraikina-
ren egoera txarraz ga-
in, herritik urrun zegoe-
lako eta bertara joate-
ko bidea egoera pena-
garrian. Euriteen ga -
raian, via crucisa egitea
arriskutsua eta ia ezi-
nezkoa zen. Horregatik,
herritarren diruarekin eta
ongileek emandako li-

mosnekin eraikin berria
egiteko agindua eman
zuen. Herri-lurretan erai-
kiko zen, horrela jendea
mezara joan etavia cru-
cisaegingo zuelako. Er-
mitak berak, ez zuen
xentimorik, lanparako
olioa ere partikularrei es-
ker mantentzen zuten.
Gainera, urtebeteko
epea eman zien ermita
berria eraiki eta beste

ermita zegoen tokian
gurutze bat jartzeko. Es-
karia betetzen ez ba-
zen, zegozkion neurri-
ak hartuko zituztela ai-
patzen zuen. 
Azkenean, herrita -

rren diruarekin eta on-
gileen limosnekin erai-
ki zen ermita eta 1727ko
apirilaren 26an sinatu-
tako dokumentu bate-
an gotzainak Lorenzo

de Oronoz prioreari er-
mita berria bedeinka -
tzeko baimena eman
zion. 
Hiru dokumentu hau-

ek arretaz irakurriz ge-
ro, honako galdera hau
sortzen zaigu: nor da
herri-lurretan eta herri-
ko bizilagunen eta on-
gileen diruarekin eraiki
zen Ezkurrako Santa
Kruz ermitaren jabea? 

EZKURRA

HISTORIA � ARTXIBO HISTORIKOEI BEGIRA

Nor da Santa
Kruz ermitaren
jabea?

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiko argazkian, ermita kanpotik eta behekoan barrutik. 
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ARKUPEAK

Elkarteko 139
kide joan ziren
Galiziara eta 84
mendizale
Frantziara 

Fernando ETXEBERRIA
Ekainaren 2an Arku-

peak taldeko 139 kide,
72 plazako bi autobu-
setan banatuta, Galizia
aldera abiatu ziren. Bi-
dean, Avilesen egin zu-
ten bazkaltzeko geldial -
dia eta iluntzean iritsi zi-
ren A Coruñako Riazor
hotelera.
Hurrengo egunean bi

talde osatu zituzten
Santiago de Compos-
tela, Muxia, Camariñas,
Finisterre, Lugo, Carno-
ta eta Muros bisitatze-
ko. Ikusi zituzten toki-
en artean deigarriene-
takoa Ribadeoko itsa-
sadarra izan zen. Ber-
tan katedralen hondar -

tza dago, mundu mai-
lan ezaguna den txo-
koa.  35 metro baino ge-
hiagoko altuera duten
itsaslabar ikusgarriak
daude bertan, itsasoak
eta haizeak eraldatuta-
ko paisaia aldakorra, ka-
tedral bat gogorazten
duena.   
Finisterre eta Carno-

tak ere txundituta utzi
zuen bat baino gehia-
go. Bertan dago Carno-
tako garaia (hórreo),  Ga-
lizian dagoen mota ho-
netako eraikinik handie-
netakoa, 35 metroko lu-
zera duena. Horretaz
gain, 7 kilometroko hon-
dartza ederra ere badu.
Azken egunean, bi-

daiari behar bezalako
bukaera emateko ma-
riskada egin zuten. Tal-
dean zeuden adituek
esan zutenez, sekula
jandako itsas kirik eta ri-
beiro xuririk goxoenak
dastatu zituzten.

BIDAIA GAZI-GOZOA
Elkarteko 84 mendi-

zalek egin zuten ekai-
naren 18an Gavarnie eta
Tourmalet inguruak eza-
gutzeko antolatu zen ir-
teera. Eguraldia, gora
behera, ezin izan zuten
nahi adina gozatu. Eu-

ria egin zuen joaneko
bidaia guztian zehar eta
Gavarniera iritsitakoan
atertu eta 12:30 aldera
eguzkia atera zela iku-
sitakoan, animatu egin
zen bat baino gehiago.
Ur-jauzira iritsi bitarte-
ko ibilbidean ez zuen

euririk egin eta paraje
eder hartaz gozatu ahal
izan zuten, tartean elu -
rrak xuritutako kaxko-
ak ikusiz.
Tourmaleta bisitatze-

ko ordua iritsi zenean,
ordea, ezin izan zuten
goiti igo, behe laino itxia
zegoelako. Horren or-
dez eta aurrez prestatu
gabe egon arren Lour-
desera joan ziren. Ber-
tan zorte pixka bat izan
eta ez zuen euririk egin
haitzuloa bisita tzetik
atera arte.

IRTEERA � EKAINAREN 2 ETA 18AN

Gavarnie
inguruan eta
Galizian izan
dira erretiratuak

F. ETXEBERRIA
Azken urteetan be-

zalaxe, Arkupeak El-
karteko kideek barru-
an duten artista aza-
leratzeko aukera iza-
nen dute. Literatur le-
hiaketa izan da egin
duten lehenbizikoa
eta parte hartu nahi
zutenek maiatzaren
30era arteko epea
izan dute  lanak aur-
kezteko. Euskarazko
eta gaztelerazko la-
nak aurkez zitezkeen
poesia eta narrazio la-
burrak. Aurrerago
emanen dizuegu ira-
bazleen berri.
Argazki, margo eta

marrazketa lehiake-
tan parte-har tzeko au-
kera dago oraindik eta
anima tzen direnek
irai laren 30era arteko
epea izanen dute be-
raien lanak aurkezte-
ko. Lanek bete beha -
rreko baldintzak elkar-
teko kideen artean ba-
natutako boletinean
eta web orrian kon -
tsulta litezke. Lehen-
biziko sariak 200 eu-
rokoak izanen dira eta
bigarrenak 150 euro-
koak. 

IRAILAREN 30 ARTE

Argazki, margo
eta marrazketa
lehiaketak
martxan daude

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goian Gavarniera joan zen taldea eta Gavernie ikus litezke
eta azken bietan Galizia aldean ibilitakoak.
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LEITZA

Amazabalgo
DBH1eko
ikasleek egin
dute material
bilketa 

JM BARRIOLA
DBH1eko ikasleek

Udalaren eta Zaporeak
proiektuaren laguntzare-
kin, material bilketa egin
zuten ekainaren 6tik 11ra
arte Siriako errefuxiatuei
lagun tzeko. Azkenean,
Tona bat material jarri du-
te Greziara bidean.
Ebaluazioan zehar,

etorkinei buruzko aurre -
iritziak landu dituzte, bi-
deo desberdinak eta da-
tuak ikusiz eta elkarren
artean asko hitz eginez.
Horrekin lotuta, Siriako
errefuxiatuen kasua az -
tertu zuten, eta gerra  zer-
gatik sortu zen aztertu.
Ikasturteari amaiera
emateko, ekintza bat ja -
rri behar zuten martxan
ikasleek eta proposamen
desberdinen artean  ma-
terial bilketa izan zen,
bozkatuena. 
Kanpaina hasieratik

bukaerara landu zuten
Amazabal eta Erletako
zuzendariei jakinarazpe-
nak egin, Karra pe irrati-
an eta Ttipi-Ttapa al-

dizkarian kanpainaren
berri eman... Institutuko
sarreran, kontenedore
hori bat jarri  zuten gero,
jendeak bertan materia-
la utz zezan. Egunero
egunero, ikasleak ardu-
ratzen ziren almazen txi-
ki batean hustu tzeaz eta
txukuntzeaz.
Aitziber Lekuona ira-

kasleak azaldu digunez
«pozik egin duten lana
izan da, motibaturik egin
dute. Eta larunbatean,
jende ugari hurbildu zen
plazara. Material kilo pi-
loa bildu dugu. Parde-
lak, umeentzako esne
hautsa eta bodyak, haur
eta gaztetxoentzako
barru ko arropa, higiene-
rako materiala eta janari 
piloa».
Jendearen parte har -

tzea handia izan da eta
ikasle-irakasleek ez ezik,
uste dute Siriako errefu-
xiatuek ere benetan es-
kertuko dutela ekintza
xume honekin lortuta-
koa. Zaporeak proiektu-
koak bildu zuten mate-
riala Greziara eramate-
ko.
DBH1eko ikasleen

eta institutuaren izene-
an eskerrak eman nahi
dizkiete euren laguntza
eman  du ten
guztiei.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

VIII. Sagardo Eguna arrakastatsua izan zen
Ekainaren 18an ospatu zen zortzigarren Sagardo Eguna. Eguraldia ere alde, egu-
nean zehar euria egin bazuen ere  ateri egon baitzen dastaketako garaian. 550 eda-
lontzi inguru banatu ziren eta 23 sagardogileren zukuak edateko aukera izan zen
karrapean eta plazan. Gainera, herriko zenbait ostalari eta tabernarik txorizo ego-
si, tortilla eta gazta pintxoak prestatu zituzten, sagardoa edaten zutenek moka-
dutxoa jan zezaten. Sagardoa banatzen, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoatik sagar-
dogileak eta  herritarrak ere laguntzen aritu ziren, 40 lagun inguru. Ondoren Hesi-
an taldeak kontzertua eskaini zuen.

GIZARTEA � ELKARTASUN KANPAINA

Siriako
errefuxiatuentzat
mila kilo material
bildu dituzte 

ARGAZKIA: IRAKURLE TALDEA

Irakurle taldeak ikasturte bukaera ospatu zuen
Ekainaren 8an egin zuten ikasturte honetako azken saioa irakurle taldekoek.
Paco Rocaren Zimurrak liburuari buruz aritu ziren hizketan eta ondoren, behar
den bezala bukatzeko afaria egin zuten. Hirugarren denboraldia izan da aurten-
goa eta dagoeneko 23 liburu irakurri dituzte, denak euskaraz.

ARGAZKIA: AMAZABAL INSTITUTUA

Material bilketa arrakastatsua eginda, tona bat material jarri dute ikasleek Greziara bidean.

Ba al zenekien
Torrea Libre eguna ospatu zutela ekainaren
18an. Urtea pasa da Estatuko Auzitegi Nazio-
nalak sententzia kaleratu zuenetik. Aldarrika-
pen egun borobila izan zen: mural margoketa,
bazkaria, mosaikoa, afaria, parranda... 

?
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ARESO

Azken bi
urteetan ez dira
ospatu

Juana Mari SAIZAR
Azken bi urtetan San

Pedroak ez dira antola-
tu baina aurten Lagunar-
teak festa berreskura -
tzea erabaki du. Azken
urteetan antolatu ez iza-
naren arrazoiak desber-
dinak izan zirela aipatu
dute Lagunartekoek
«baina batez ere,  festak
inertziaz prestatu eta ilu-
sioa galtzen ari zela iku-
si genuelako hartu ge-
nuen erabakia». Aurten
ordea, gogotsu zeuden
eta hau idazterako ga-
raian, oraindik ospatze-
koak baziren ere, herri-
tarrak animatu eta giro
bikaina sortuko zela es-

pero zuten. San Pedro
aurreko asteburuan os-
patu dituzte, ekainaren
24 eta 25ean. Hurrengo
aldizkarian emango di-
zuegu zehatzago honen
berri.

Egur lote berezien
banaketa
2016ko egur loteen

artean haritz egurrezko
8 lote banatu behar di-
ra. Ahalik eta era egokie-
nean banatzeko udalak
erabaki zuen interesa
zuenari eskaera egiteko
aukera ematea. Izen-
emateko epea bukatu da
eta datozten asteetan ja-
kinaraziko dute nori ego-
kitu zaizkion. Eskaera es-
kaintza baino handiagoa
edo txikiagoa bada, ba-
naketa jendaurreko

zozketa bidez egingo de-
la ere aipatu du udalak.

Hitzaldi interesgarria
Guraso Elkarteak an-

tolatuta, Nola saihestu

eguneroko gatazkak hi -
tzaldia eskaini zuen Ne-
rea Mendizabal psiko-
pedagogoak. Guraso eta
hezitzaile batzuk joan zi-
ren eta oso interesgarria
izan zen. Bi zati izan zi-

tuen teorikoa eta prakti-
koa. Praktikoan bakoi -
tzak bere eguneroko ga-
tazkak aipatu zituen. Bi
ordu eta erdi iraun zuen
 saioak eta jendea oso
gustura egon zen.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 24 ETA 25EAN

Sanpedroak
berreskuratu
dituzte
Lagunartekoek

ARGAZKIAK: NAZABAL ESKOLA

Eskolako haur eta gaztetxoek primeran pasa zuten Donostian
Ekainaren 6an Nazabal eskolako 26 ikasle eta 4 irakaslek txangoa egin zuten
Donostiara. Goizean, 09:00etan abiatu ziren herritik eta 16:30ean itzuli ziren Are-
sora. Hasteko, Ondarreta hondartzara joan ziren eta han karramarroak hartu zi-
tuzten. Horietako 8 koxkorrak eta herrira bueltatu aurretik libre utzi zituzten har-
tu zituzten toki berean. Futbolean eta parkean jolastu eta batzuk uretan ere sar-
tu ziren giro frexko xamarra egon arren. Ondoren, Alderdi Ederrera joan zinen
bazkaltzera, zerua beltz eta Kontxako aterpe bila. Paseo zoragarria egin zuten
Ondarretatik Alderdi Ederrera. Bazkaldu eta gero, bertako parkean jolastu eta
Boulebarrean izozki bana jan ondoren etxera bueltatu ziren. Gainera, eguraldia
lagun izan zuten, lainotuta egon arren, euria Aresora iritsitakoan hasi baitzuen.

GIZARTEA � ‘NOLAKO ARANO NAHI DUZUE HEMENDIK URTE BATZUETARA BERTAN BIZITZEKO?’

Herriaren etorkizunaz hausnartuko
dute herriko haur eta gaztetxoek

ARANO

Uztailaren 1ean
10:00etan
egingo dute
saio berezia 

Ainhoa ANSA
Arano etorkizun ba-

tean irudikatzeko egite-
koa izango dute gure
txikiek. Konturatu gabe
euren gain hartzen ari

dira herrian garrantzia
handia duten ohitura
batzuen jarraikortasu-
na eta bizirautea.
Horregatik, herriaren

etorkizuna bermatuko

duten gaztetxoei galde-
tuko diegu, nolako Ara-
no nahi duten hemen-
dik urte batzuetara ber-
tan bizitzeko. Hortik ate-
ratako ondorioak hur-

rengo saio batean, gai-
nerako herritarrei azal-
duko dizkiete. 
Herriko elkartean,

10:00etan egin dute hi -
tzordua. Animatu!
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GOIZUETA

Mendi
ustiapenagatik
diru-sarrerak
murriztu dira

TTIPI-TTAPA
Ia urte erdia pasata

onartu ditu aurrekontu-
ak Udalak, 1.027.966,50
eurokoak, maiatzeko
batzarrean. Diru sarre-
rak mu rriztu izanak zail -
tasunak eragin ditu au -
rrekontua ixteko. Izan
ere, Udalaren sustengu
nagusian jaitsiera na-
barmenak izan dute:
mendi ust iapenean
300.000 euroko iraba-
ziak izatetik 60.000 eu-
rokoak izatera jaitsi da. 
Bestalde, partikula -

rrek aurreko urteetan
baino mendi gehiago
atera dituztenez, men-
di pisten erabileragatik
eza rritako zergaren kon -
tzeptupean aurreko ur-
tean 2.000 euroko diru
bilketa egitea espero ze-
na, orain, 29.000 euro-
koa da.
Sarreran jaitsiera bai,

baina zorrik ez du Uda-
lak eta zenbait urtez au -

rreztutako dirua ere ba-
du: 1.700.000 euro. Au -
rrekontuak itxi ahal iza-
teko inbertsio bat au -
rre kontuan jaso gabe
utzi dute (mendi inber -
tsioetarako 300.000 eu-
ro) eta behin behin-be-
tikoz onartuta dagoe-
nean aurrekontu-alda-
keta egingo dute, au -
rreztutako dirutik finan -
tzatuko dena.
Beste inbertsio po-

toloa plazako zolaketa-
rena da, 318.450 euro.
Baina gastutik, 55.450
euro besterik ez ditu ja -
rriko Udalak, bes tea Na-
farroako Gobernuak di-
ruz-lagundua egongo
baita. 
Egingo den beste in-

bertsioa Tifanitxoko tei-
latua eta lau paretak be -
rritzea izango da (67.000
euro) eta herritarren es-
kakizunei erantzuten
dioten inbertsio txikiak
ere badaude. Horieta-
ko batzuk urte bukae-
ran egin zen herri ba -
tzarrean proposatuta-
koak: gimnasioaren
konponketa eta bide-
gorrian hesia jartzea.

GIZARTEA � MAIATZEKO BATZARREAN

Milioi bat euro
pasatxoko udal
aurrekontua
onartu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Sukaldaritza ikastaro arrakastatsua aurten ere
Umore Ona elkarteak antolatutako sukaldaritza ikastaroa arrakastatsua suerta-
tu zen. Maiatzean hiru saio edo jardunaldi egin zituzten. 12 lagunek parte har-
tu zuten Fagollagako Maria Angeles Huizi sukaldariarekin eta balorazio positi-
boa egin dute denek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jose Manuel Zubiri udal langilearen erretiroan omenaldia
Jose Ramon Zubiri 16 urtez aritu da Udalarentzat lanean. Alguazilaren laguntzai-
le gisa edo era askotako lanetan. Maiatzaren 31n zuen azken lan eguna eta ekai-
naren 4an, lehengo eta oraingo lankideak eta udalkideak hamaiketako eder ba-
tera gonbidatuz eman zion amaiera bere ibilbide honi. 

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Egunsentiak kantari Hernaniko festetan
Umore abesbatza Hernaniko San Joan festetan izan zen, Ereñotzuko Ozenki
abesbatza eta Hernaniko Kantuzekin batera, kalez kale Aurorak edo Egunsen-
tiak kantatuz ekainaren 19an, azken urte hauetako ohitura jarraituz. Ekainaren
25ean Igeldon kantatzekoa zen eta uztailaren 17an Kaskanteko auroroen bilku-
ran parte hartuko du.

TTIPI-TTAPA
Umore Ona elkartearen atal ezberdinek bere

eguna ospatuko dute uztailaren 3an. Aurretik,
uztailaren 2an, larunbatean 18:00etan, Umore
Ona eta herriko gazteen arteko areto futbol par-
tida jokatuko dute. Igande goizeko 11etan pilo-
ta partidak jokatuko dituzte Umore Onako pilo-
tariek eta ondoren, Umore Ona Abesbatza eta
dantza taldearen emanaldia herrian zehar.
14:00etan bazkaria izanen dute elkartean.

UZTAILAREN 3AN

Umore Ona elkartearen eguna
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2016an ere ez
dagoela inolako
neurririk
aurreikusita
salatu dute

TTIPI-TTAPA
Nafarroako 31 uda-

lek Belate eta Alman-
dozko tunelen arrisku
maila handia eta era-
biltzaileen segurtasun
eza salatuz ins tantzia
erregistratu zuten ekai-
naren 21ean Nafarroa-
ko Gobernuko Garapen
Ekonomikorako presi-
dente ordetzan, Herri-

lan zuzendaritza nagu-
sian, Kontserbazio Zer-
bitzuan eta Bide Segur-
tasunerako atalean. 
Hain zuzen, Atarra-

bia, Burlata, Baztan,
Ezkabarte, Olaibar,
Odieta, Ultzama, Este-
ribar, Anue, Lantz, Ba-
saburua, Bertizarana,
Doneztebe, Elgorriaga,
Zubieta, Ituren, Eratsun,
Ezkurra, Saldias, Bein -
tza-Labaien, Oiz, Urroz,
Donamaria, Sunbilla,
Igantzi, Arantza, Etxalar,
Lesaka, Bera, Urdazu-
bi eta Zugarramurdiko
udalek sinatu zuten ida -
tzia.

Idatziak gogoratzen
duenez, 2015ean 500
metro baino gehiago di-
tuzten tuneletan egin
zen arriskuen azterke-
tan «arrisku handiko -
tzat» jo zituzten Alman-

doz eta Belatekoak eta
azpimarratu zen behar
beharrezkoa zela neu -
rriak hartzea. 
Baina urtebete bai-

no gehiago pasa eta ge-
ro, «ez tunel hauen se-

gurtasun arduradunak,
ezta Nafarroako Gober-
nuak ere, ez dute ino-
lako neurri zuzentzaile-
rik hartu».  2016an ere
ez dago inolako neurri-
rik aurreikusita.

GIZARTEA � EKAINAREN 21EAN IRUÑEAN

Belate eta
Almandozko
tunelen arrisku
maila salatu
dute 31 udalek

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Benito Lertxundik Zigako plazan kantatuko du abuztuaren 7an
Abuztuaren 7an, igande ilunabarreko 21:30etan Zigako plazan Benito Lertxun-
diren kantaldia izanen da, sarrerak aurrez 15 eurotan eta egunean 18 eurotan
(uztailetik aintzinera jarriko dira salgai eskualdeko hainbat tokitan). Aspaldi da
Benitok ez duela plaza batean kantaldirik eskaintzen. «Zigetarron ilusioa errea-
litate bihurtzera doa. Horretarako zonaldeko hainbat enpresetan borondate
ekonomikoa eskatu dugu. Horren truke egunean bertan eta sare sozialetan
enpresaren iragarkia zabalduko dugu. Borondatea emateko epea ekainaren
30a arte luzatu dugu. Oraindik ez bagara zure negoziotik pasa, edo partikular
bezala kontzertu honetan ekonomikoki lagundu nahi baduzu jarri harremane-
tan ziga.herria@gmail.com helbidean». Argazkian ageri denez, zigatarrekin bil-
du dira Benito Lertxundi eta Olatz Zugasti kontzertua prestatzeko.



Modu berean,
ikastetxearen
lehen harria
ezarri zutela
125 urte bete
direla ere
gogoratu zuten

TTIPI-TTAPA
Lekarozko ikasle

ohiek urteroko bilkura
egin zuten ekainaren
19an. Aurtengoa bere-
zia izan da, ikasle ohi-
en elkartea sortu zene-
tik ehun urte bete dire-
lako alde batetik eta
ikastetxearen lehen har-
ria duela 125 urte ezar-
ri zutelako, bertzetik.
Gerora ezagun egin

den jende aunitz pasa-
tu zen bere garaian Le-
karozko ikastetxetik eta
horietatik aunitz buel-
tatzen dira urtero. Aur-
ten, Mexikotik Josetxo
Barberena etorri zen,
baita Jose Antonio Zal-

dua (FC Barcelona fut-
bol taldean eta Espai-
niako selekzioan aritu
zen baztandar bakarra),
Pedro Miguel Etxenike
fisikari ospetsua eta ora-
indik famatuagoa den
Martin Berasategi su-
kaldaria ere, bertzeen
artean. Denera, berre-
hun ikasle ohi baino ge-
hiago.
Gaur egun Bilboko

gotzaia den Mario Ize-
tak eman zuen meza Eli-
zondoko elizan. San Mi-
gelen irudia ere bertan
izan zuten. Ondotik, Le-
karozko txokoan segi-
tu zuten bestarekin. Ar-
gazki zaharren erakus-
ketan aunitzek beraien
erretrato zaharrak ikus-
teko aukera izan zuten
eta Joseba Aristizaba-
lek zuzenduta, ikasle ohi
talde batek prestatuta-
ko dokumentala ere iku-
si zuten. Lekarozko tor-
tilla dastatzeko
aukera ere izan
zuten.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 19AN

Lekarozko
ikasle ohiek
elkartearen
mendeurrena
ospatu dute

UTZITAKO ARGAZKIAK

Baztango Emakumeen I. Bizikleta Ibilaldia egin dute
27 emakumek parte hartu zuten Baztanen ekainaren 19an eginiko emakume-
en bizikleta ibilaldian. Mujeres en Bici/Bizikume izan da antolatzailea, emaku-
me bizikletazaleak biltzen dituen elkartea da eta 120 kide dira dagoeneko. Ibi-
lialdi ederra egin zuten Baztango 15 herrietatik pasatuz. Gero Erratzuko kan-
pinean bazkaldu zuten. Gustua ematen du emakumeen pelotoi gero eta han-
diagoak karreteran ikusteak!!! Animo txirrindulariak!

Ba al zenekien
Belate eta Erdizeko udako alalekuetan sartu
direla aurten ere aziendak. Erdizen 450 buru-
tik goiti eta Belaten 200 inguru sartu dira.

?

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Lekarozko ikasle ohiak, garai bateko elizaren aitzinean.
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Igandeko patata
tortilla
lehiaketako
irabazleak 100
euroko saria
eskuratuko du

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz gainezka da-

tor San Fermin bes te -
tako egitaraua Azpilkue-
tan, Iruñeari edo Lesa-
kakoen inbidiarik gabe.

ASTEAZKENA, 
UZTAILAK 6
• 18:30ean Txupinazoa
bestei hasiera emate-
ko.
• 19:00etan Frontenis
txapelketako final han-
dia. 
• 21:00etan Ezkil jotzea.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak Herri-Arte elkar-
tean.
• 00:30etik aurrera dan -
tzaldia Joxe Anjelek
alaiturik.

ORTZEGUNA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNA
• 11:00etan Meza na-
gusia San Fermin sain -
duaren omenez.
• 12:00etan Luntxa He -
rri Arte elkartean.
• 16:30ean Mus txapel-
keta.
• 20:00etan Kantaldia
Aire Ahizpen eskutik.
Ondotik, Azpilkueta-
ko Enara Arregik kan-
taldi txiki bat eskaini-
ko du.
• 21:45ean Dantza-Jazz
erakustaldia Azpilkue-
tako neskatxen esku-
tik.

ORTZILERIA, UZTAILAK 8
HAUR ETA GAZTEEN
EGUNA
• 10:00etan Argi soinu-
ak.
• 11:00etan herriko mus
txapelketa.
• 14:00etan herri bazka-
ria trikitilariekin.
• Arratsaldez umeen
parkea ,  kar ts  e ta
gaztelu haizatuekin.

• Arratsaldez eta gauez
dantzaldia Txingudi
Deejaysekin.

LARUNBATA, UZTAILAK 9
ZIKIRO JATE EGUNA
• 8:30ean Gosaria.
• 14:30ean Zikiro jatea
Frantzisko akordeoi-
lariak alaiturik.
• 21:30ean Zikiro afa-
ria.
• 00:30etik aurrera dan -
tzaldia Hauspolariak
taldearekin eta bestak
akitzeko Gaixoa Ni.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 6TIK 9RA

Azpilkuetan ere
Sanferminak
ekitaldiz
gainezka datoz

UTZITAKO ARGAZKIAK

Haur, gazte, nahiz heldu, ongi pasatzeko aukera izanen da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasturte bukaera
ospatu dute
Baztango AEK
euskaltegian ere
Ekainaren 3an, Baztango
AEK euskaltegiak ikastur-
teari akabaila emateko afa-
ria egin zuen Elizondon.
Trikipoteoa izan zuten arra -
tsaldeko 7:30ean hasita eta
ondotik 22 lagun elkartu
ziren afaltzeko eta ikas -
turte ko gorabeherak giro
ede rrean komentatzeko.

Eskoletako jangelen diagnosia
Zer jan, halako Baztanproiektuaren barnean, Uda-
lak eskoletako jangelen inguruko diagnosia egin
du. Hau ezagutzera emateko hitzaldi-mahaing -
urua burutu zen ekainaren 22an Arizkunenean.

Afera sozioekonomikoetarako batzordea
Afera sozioekonomikoetarako udal batzorde in-
formatiborako kideak onartu ditu Balleko Etxeak
ahobatez: EHBilduko Joseba Otondo eta Mikel
Or tega, UPNko Jose Javier Agirre eta Begoña
Sanz berro, Geroa Baiko Ruben Ziganda, Baztan-
go Ezkerrako Iñigo Iturralde eta Auzolanean tal-
deko Alejandro Martin dira izendatutakoak.

� FLASH
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BAZTAN

KULTURA � FELIX ETA ITZIAR MENA ANAI-ARREBEN ESKUTIK

Bidasoko Trenaren mendeurrena
ospatzeko liburua argitara
Felix Mena
Martin beraien
birraitatxiak
trenbidearen
inaugurazio
egunean
argitaratutako
bilduma
berrargitaratu
dute

TTIPI-TTAPA
1916ko maiatzaren

28an ailegatu zen lehen
aldiz Bidasoko Trena Eli-
zondora. Eta mendeu -
rrena ospatzeko, libu-
ruxka bat argitaratu du-
te Elizondoko Mena ar-
gazki dendako Felix eta
Itziar Mena Barberena
anai-arrebek. Liburu
berria baino berrargital-
pena dela ere erran dai-
teke, beraien birraitatxi
zen Felix Mena Marti-
nek ere argazki-bilduma
batean bildu baitzuen
Bidasoko Tren Txikito-
ren lehen bidaia hura.
Ez da Felix eta Itziar

Menak argitaratu duten
lehen liburua. Duela hi-

ru urte, Erratzu eta Eli-
zondoko 1913ko uhol-
deen mendeurrenean
ere orduko argazkiak bil-
du zituzten liburu bate-
an eta urtebete beran-
duago Elizondoko txo-
ko eta uneak I liburua
argitaratu zuten. Orain
dator Recuerdo de la
inauguración del ferro-
carril del Bidasoa Irún-
Elizondo 28 mayo de
1916 liburuxkaren fak-
simile hau, 15 eurotan

salgai jarri du-
tena.
Mena  a r -

gazkidendak
129 urte bete
ditu Elizondon
eta hain zuzen,
Burgosen sor-
tutako Felix Mena Mar-
tinek ireki zuen. Ondo-
tik, Victorio Mena San-
ziñena semeak eta ho-
nen emazte Graciana
Irigoien Dualdek hartu
zuten lekukoa. 1948tik

2012an hil zen arte Fe-
lix Mena Irigoienek egin
zuen lan hori eta orain,
honen seme-alabek, Fe-
lix eta I tziarrek segitzen
dute familiaren ofizioa-
rekin.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Itziar eta Felix Menak, birraitatxik erabilitako argazki-makina, ateratako argazki eta argi-
taratu zuen liburuxkaren berrargitalpenarekin.

Iruña Hiria 
Nazioarteko
Olerki lehiaketan 
saritua
Jon Barberena Ibarra
elizondarrak irabazi du
Iruña Hiria Nazioarte-
ko Poesia lehiaketaren
hamargarren edizioa,
euskarazko atalean,
bertze gaien artean he-
riotza eta Al zheimerra
lantzen duen Malatsa
poesia bil dumarekin.
Gisa honetara, 3.000
euroko saria eta bere
lana Denonar tean
argitale txearen bidez
argitaratuko du. Epai-
mahaiak Barberenaren
lanaren batasuna eta
euskara azpimarratu
ditu, «bertsoak aitzine-
ra doaz, bada progre-
sio bat. Euskara a rras
zuzena erabiltzen du,
naturala, ez barrokoa,
ulergarria eta ederra».
Jon Barberena bertso -
lari moduan egina da
ezagun eta Nafa rro a -
ko txapelketan txapel -
dunorde ere izan zen
2007 eta 2008an.  Lite -
ratur arloan, Iruñeko
Udalak antolatzen di-
tuen lehiaketetan sari-
tua izan da behin bai-
no gehiagotan. 2004
eta 2005ean bertsopa-
peretan lortu zuen le-
hen saria eta 2011 eta
2015ean olerk ian.
Iazko Nafarroa Oine-
zeko kantuaren le tra
ere berak osatu zuen.
Lehiaketaren gaztele-
rako atala Jaengo (Es-
painia) Tomas Hernan-
dezek  i rabaz i  du ,
174517 (El corazón del
pájaro) lanarekin.

Pertsonaia
Jon BARBERENA
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Lehenbizikoak
balio duela eta
lanak legalki ari
direla egiten
dio alkateak

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Admi-

nistrazio Auzitegiak al-
kateak Bostargi enpre-
sari emandako bigarren
obra lizentzia bertan be-
hera uztea erabaki du
maiatzaren 16an eman-
dako ebazpenean. Uda-
la gogor kritikatzen du,
izan ere, lehenbiziko li-
zentzia anulatzen zuen
2015eko azaroaren
11ko ebazpenaren au -
rrean, «Herriko Etxeak
Auzitegi honek balioga-
betzen zuen lizentzia ba-
ten ordezko obra lizen -
tzia berri bat ematen
duenaren itxurak egiten
ditu». Nafarroako Admi-

nistrazio Auzitegiak
Bos targi eta Udalaren
jarduna ez egokitzat jo -
tzen du, «ez da zuzena
berrikuspena eskatzea
eta aldi berean balioga-
betua izan den lizentzia
berbera bigarren aldiz
ematea, aldaketarik egin
gabe proiektuan».
Santiago Villares al-

kateak, ordea, zera adie-
razi du: «2015eko otsai-
lean emandako lehen li-
zentzia baliogabetu zu-
en Nafarroako Adminis -
trazio Auzitegiak azaro-
an, baina nahasi egin
zen altuerak irakurtze-
rakoan eta gero onartu
du bere akatsa eta be -
rriz ere baimena eman
du aurtengo apirilean.
Bitartean gertatu zen
ezbehar larri hura, bai-
na hark ez zuen baime-
narekin zerikusirik izan,
istripu bat izan zen».
Erre kurtsoak jarri zituen 

Udalak eta egun ba tzuk
beranduago, abendua-
ren 4an, orain berri ro au-
zitegiak baliogabetu du-
en lizentzia berria eman
zion Udalak Bostargiri.
«Lizentzia lehenbizikoa-
ren berdina dela erra-
ten du NAAk orai, eta
anulatzen dutela, baina
guk erraten dugu: ‘le-
henbizikoak ba lio bal-
din bazuen, bi ga  rrenak
ere, berdina izanik, ba-
lio beharko luke’. Dena
den, lehenbizikoa mar -
txan da eta lanak legal-
ki egiten ari dira».
Urdazubi Elgarrekin

taldearen ustez, ohikoa

da alkatearen aldetik
ebazpen honetan isla -
tzen den jarrera. Urda-
zubi Elgarrekin taldeak
zalantzan jarri zuen
abenduaren 4an eman-
dako lizentzia berri ho -
rren legezkotasuna, eta
idazkariari ere txostena
eskatu zitzaion zentzu
hortan, gaur arte inola-
ko erantzunik jaso ez a -
rren.
Urdazubi Elgarrekin

udal taldearen errane-
tan, «berriro ere, auzi-
tegiek agerian uzten du-
te alkateak hartzen di-
tuen erabaki arbitrario
eta okerrek Urdazubiko

herritarren etorkizuna
larriki hipotekatzen du-
tela. Izan ere, komeni ez
zaizkion lege, ordenan -
tza eta araudiak behin
eta berriro urratzen bai-
titu. Urtero, Udalak
130.000 eurotik goiti
erabili behar ditu ahol-
kularitza juridikoak na-
hiz urbanistikoetan,
epaiketa eta txosten ju-
ridiko edo hirigintzazko-
ak ordaintzeko. Eta ho-
ri dena, helburu bakar
batekin, Azkar taldea-
ren helburuak lortzea,
horretarako auzitegien
gainetik igaro behar ba-
da ere».

GIZARTEA � NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIAK

Dantxarineko
eraikinaren
bigarren
lizentzia bertan
behera utzi du

URDAZUBI

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Espainiako Vueltako etapa hasiera eta bukaera Dantxarinean
Espainiako Vuelta txirrindulari itzulian protagonismo berezia izanen du Urda-
zubik. Izan ere, Dantxarinean bukatuko da irailaren 2ko hamahirugarren etapa,
etaparik luzeena, 212 kilometrorekin (Bilbo-Dantxarinea) eta bertatik abiatuko
da Pirinioetako Aubisque-Gourette kaxko mitikoan bukatuko den hamalauga -
rren etapa ere, Vueltako etapa erregina. Halaxe aurkeztu zuten ekainaren 17an
Kultur Etxean. Ekitaldian izan ziren Manu Ayerdi, Nafarroako Gobernuko Ga-
rapen Ekonomikorako presidenteordea, Javier Guillén Vueltako antolakuntza-
ko zuzendari nagusia, Santiago Villares alkatea eta Miguel Indurain txirrindu-
lari ohia, bertze hainbat ordezkari eta agintarirekin batera.
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SENPERE

Postakutxa berria
eman dute 
Aintzirako aparkaleku
handian postakutxa
berria jarria dute. Au-
zokideei eskainitako
zerbi tzu berriarekin,
ibilgailu gutiago pila-
tuko dira karrika nagu-
siko postetxearen in -
guruan.

ARGAZKIA: F. DOLOSOR

Balore
haundiak eta
konpromiso
sutsua izan
zituen gudaria

Franck DOLOSOR
Victor Iturria gudari

saratarra zena omendu
dute Larreko aretoan,
Catherine Marchand,
bere biografia moldatu
duen berriketariaren in -
guruan. Pierre André
Durand prefetaz gain,
Pierre Marie Nousbaum,
Pierre Hirigoien eta Ba -
ttitt Laborde Senpere
eta Sarako auzapezek,
Pierre Chabot korone-
lak eta Arretxea kole-
gioko ikasleek parte har-
tu zuten omenaldian.

NORTASUN HAUNDIKO
GIZONA
Victor Iturria norta-

sun haundiko gizona
izan zen. 1940ean mun-
duko bigarren gerla den-
boran, Charles de Gau -
lle jeneralarekin bat egin

zuen kontrabandista
ohiak. Gaitzeko ibilbi-
dea izan zuen Iturriak
eta bere gora beherak
miatu, aztertu eta argi-
taratu ditu liburu eder
batean Catherine Mar-
chand La Semaine du
Pays Basque astekari-
ko kazetariak. Kattali-
nek idatzi duen biogra-
fian argiki ikus liteke ba-
lore haundiak eta kon-
promiso sutsua izan zi-
tuela Victor Iturria sara-
tarrak. Churchill eta Ei-
senhowerrek lapurtarra
aipatzen dute beren me-
morietan. Achille Mu ller
Biarnoan bizi den Lor-
raine eskualdeko guda-
ri ohiak ongi ezagutu zu-
en Iturria saratarra eta
bere lekukotasun bizia
biziki interesgarria izan
zen. Mulleren arabera
lapurtarra «paregabea»
zen eta hoberena gra-
nadak botatzeko. Pilo-
taria izaki erakasle in-
glesak baino hobea zen
euskalduna. 
Sarako plazan ageri

den oroitarriak Iturria-

ren ekarpena aipatzen
du pilotari eta soldadu
batek keinu bera egiten
baitute, pilota eta gra-
nada botatzen dituzte-
larik. Misio guzietan be-
ti gehiago egiten omen
zuen saratarrak baina
ez zuen eskerrik edo
ohorerik galdetzen, egi-

ten zuen guzia norma-
la zelakoan oraino pis-
kor dabilen gudari xa-
harraren erranetan. 
Goizaldia bururatze-

ko Magali Zubillagak
kantatu zituen Mixel Ur-
bistondo saratarrak
moldatu zituen bertsu-
ak:

Gerla hitzak  sartzen
baitu, bihotz guzietan

pilpira.
Entzun orduko

 jartzen gira, bake onari
begira. 

Bakearen ildoa,
jakin izan duzu nola bira,
Oh Bittor Iturria zu,

handietan handia zira.

OMENALDIA � INSTITUZIOEN PARTE HARTZEAREKIN

Victor Iturria
zena omendu
dute Larreko
aretoan

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Larreko aretoan bildu ziren prefeta, auzapezak, koronelak eta Arretxea kolegioko ikasleak.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Kezka eta haserrea piztu ditu urrea ustiatzeko proiektuak
Herritar eta hautetsi ainitzen kezka eta haserrea piztu ditu Sudmine enpresak
Lapurdiko lurren azpian izan liteken urrea miatzeko abian jarri nahi duen proi-
ektuak. Hunkituak diren hamaika herrien artean zortzik proiektuaren kontra
bozkatu dute jadanik eta Sylviane Alaux Lapurdiko diputatu sozialista ere ideia
horren kontra altxa tu da. 
Ekainaren 10ean, berrehun bat lagun bildu ziren herriko pilota plazan egun be-
rean proiektuaren sustatzaileek bilkura egin behar zutelako ondoan den hotel
batean. Azkenean, bilkura bertan behera utzi zuten baina CADE talde ekolo-
gistaren ingurukoek mobilizazioarekin aitzina segitu zuten argi uzteko kalteak
bertzerik ez dituela ekarriko Ezpeletako piperra ekoizten den eskualdean. 
Laborarien arabera, enpresak lan egiteko baimena erdietsiko balu gero noiz
nahi edozoin lur ustiatzen ahalko luke. EH Bai eta Lurzaindia taldeko kideez
gain, Senpereko hautetsi batzuek ere parte hartu zuten protesta euritsuan.
Enpresariak guzti honen aitzinean dio 10-20 hektara bertzerik ez lituzkeela era-
biliko eta natura zain tzea dela bere lehentasuna.
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Uztailaren 1etik
agorrilaren 31
arte dantza eta
kantu talde
mistoari
buruzko
erakusketa
izanen da Lur
Berri gelan

Joana GERENDIAIN
Uztailaren 11n Ere-

soinkaren, Espainiako
gerla zibila denboran
osatutako kantu eta
dantza talde mixtoaren,
80 urteak ospatuko di-
ra Saran.  

Ekitaldia 16:00etan
hasiko da Eresoinkako
parte hartzaileei harre-
ra ona eta Jose Anto-
nio Aguirreri omenaldia
eginez. 16:30ean min -
tzaldi bat izanen da tal-
dearen historia konda-
tuko duena Saran osa-
tu zenetik Europan bar-
na egindako ibilaldira
arte. 17:00etan Sarako
dantzari batek Antton
Bastida Eresoinkako
txistulariak lagundurik
aurresku bat dan tzat -
uko du taldeko kide ohi-
en aitzinean. Ondotik
Eresoinkaren zortziko
sorkuntza ikusten ahal-
ko da. Eguna zin tzur
bustitze eta afari baten

inguruan bukatuko da.
Bertzalde, uztailaren

1etik agorrilaren 31 a ar-
te Lur Berri gelan, Ere-
soinkari buruzko era-
kusketa izanen da eta
argazkiekin batera ga-
raiko grabaketa batzuk
ere entzuten ahalko di-
ra. 

Kantaldia
Uztailaren 7an, oste-

gunarekin 21:30ean
Azkaineko Larrun Kan-
ta abesbatza mistoak
kantaldi bat emanen du
elizan. Sar tzea 10 eu-
rotan da eta urririk 14

urtez azpiko haurren -
tzat. Xehetasun gehia-
gorentzat Beti Gazte el-
kartearekin harremane-
tan sartu behar da.

Kermeza
Uztailaren 10ean ker-

meza ospatuko da pla-
zan. Goizeko 10:30 ean
meza izanen da, ondo-
tik 11:30ean pilota par-
tida. Eguerdi eta erdie-
tan deneri idekitako
bazkari bat antolatua da
plazan berean, menu
ona pentsatua izan da:
salda, entsalada ahuntz
gasna beroarekin, idi-

kia saltsan patatekin,
gasna eta txokolate eta
udare biskotxa, arnoa
kafea eta ttotta, hori de-
na 20eurotan helduen -
tzat eta 8 euro haurren -
tzat. Jatekoa etxera era-
mateko aukera ere iza-
nen da. Eguerditan
Ipotxek haurrentzako
animazio bat antolatu-
ko du. Arra tsaldean,
16:30etik aitzinera ber -
tze pilota partida bat jo-
katuko da. Egun oso-
an, selauru huste bat
izanen da plazan. Euria
egiten badu Lur Berri
gelan eginen da.

GIZARTEA � UZTAILAREN 11N

Eresoinka
taldearen 80.
urteurrena
ospatuko dute

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Espainiako Gerla zibila denboran osatu zen kantu eta dantza talde mistoa Saran,
erbesteratutako gizon-emakumeek osatua.
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Aitor DANBORIENA ALZUGUREN
Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an

Irribarretsu bezain lotsati
mutil ederran ospea

esku langile, bihotza zabal
gainezka borondatea

umetan bere altzoan hartzen
zintun “kanaka” maitea
zenun kuttun ta maitea

eskabadora ta kamioi zale
amets ederrez betea

guk badakigu eta nahi dugu
hau zuk ere jakitea

zu maitatzea zein errexa den
ez da zaila esatea

ta zein zaila den errex da ulertzen
zuri alde egiten uztea.
GARAZI ETA IRATI

Aitor 
DANBORIENA ALZUGUREN
Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an

Zu ezagutzea plazer bat izan da. 
Beti gure bihotzean 
eramango zaitugu.
Ikusi arte lagun.

ZURE BERAKO LAGUNAK

Aitor 
DANBORIENA ALZUGUREN
Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an

Aitor, 
Toki Onan ikasle moduan hasi zinen, 

eta denoi irakasten bukatu duzu. 
Beti gure bihotzetan egonen zara.

TOKI ONA INSTITUTUA

Jesus Mari ARGAIN LARREGI
Narbarten, 2016ko ekainaren 6an, 70 urte zituela

Bizitzeko gogo eta ilusioz beterik
ez zaigu iruditzen

aldegin duzunik gure ondotik.
Baina izar bat ari da dizdizka zerutik

ziur gaude aintzina segitzeko
ez zaigula faltako argirik.

Beti gure gogo eta pentsamenduan,
ez zaitugu utziko gure bihotzetik.

ZURE FAMILIA

Aitor 
DANBORIENA ALZUGUREN
Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an

Izarren hautsa egun batean
bilakatu zen bizigai,

hauts hartatikan ustekabean
noizbait ginaden gu ernai.

IÑAKI ETA GORETTIREN LAGUNAK

Aitor 
DANBORIENA ALZUGUREN
Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an

Zure galerak sortzen digu gaur
tristura eta negarra,

baina beti izango dugu guk
gurekin zure irrifarra.

MIRANDAKO FAMILIA
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HERIOTZAK
Jose Miguel Sansiñena Martiarena,
Elizondokoa, ekainaren 8an, 66 urte.
Tomas Taberna Petrirena, Arantza-
koa, ekainaren 11n, 85 urte.
Julian Elizondo Lukanbio, Arantza-
koa, ekainaren 11n, 59 urte.
Aitor Danboriena Alzuguren, Etxalar-
koa, ekainaren 13an, 21 urte.
Isabel Belarra Gaztañaga, Urrozkoa,
ekainaren 13an, 85 urte.
Pedro Martikorena Irigoien, Elizon-
dokoa, ekainaren 16an, 80 urte.
Margarita Olabe Viela, Elizondokoa,
ekainaren 17an, 88 urte.
Luis Fagoaga Garcia, Leitzakoa, ekai-
naren 17an, 84 urte.
Luis Baraibar Ezkurdia, Leitzakoa,
ekainaren 18an, 81 urte.
Luis Unsion Pastor, Berakoa, ekaina-
ren 17an, 82 urte.
Ana Maria Iriarte Arretxea, Sunbilla-
koa, ekainaren 19an, 81 urte.
Juanita Muru Etxegoien, Iruritakoa,
ekainaren 19an, 98 urte.
Javi Bayona Iturbe, Etxalarkoa, ekai-
naren 20an, 47 urte.
Michelle Le Lièvre, Sarakoa, maiatza-
ren 28an, 64 urte.
Marie Louise Camino, Sarakoa, ekai-
naren 3an, 72 urte.
Jean Mestelan, Sarakoa, ekainaren
10ean, 81 urte.

Nora Otxandorena Petrirena, Oro-
noz-Mugairikoa, ekainaren 4an.
Oihan Olaskoaga Albisu, Goizueta-
koa, ekainaren 13an.
David Zesar Pop, Doneztebekoa, maia-
tzaren 24an.
Oneka eta Garxot Arex Fernandez,
Iturengoak, ekainaren 2an.

EZKONTZAK

SORTZEAK

Jon Narbarte Etxegia eta Itziar Urroz
Eizagirre, Goizueta eta Gaztelukoa,
ekainaren 11n Goizuetan.
Julien Marcel eta Stéphanie Larza-
bal, Sarakoak, ekainaren 11n.
Santiago Aragon Garcia eta Lara Vi-
cente Mira, Irun eta Barakaldokoa,
Etxalarren ekainaren 11n.
Julen Zubieta Rodriguez eta Mireia
Malaxetxebarria Elordi, Bera eta Be-
rriatukoa, Etxalarren ekainaren 18an.
Beñardo Petrikorena Etxarte eta
Edurne Huitzi Eratsun, Igantzikoak,
Igantzin ekainaren 11n.
Javier Arenaza Zabaltza eta Idoia Be-
reau Sein, Burgi eta Igantzikoa, Igan-
tzin ekainaren 18an.

.

Tomas
TABERNA PETRIRENA

Arantza, 1930/09/25-2016/06/11

Beti dena emateko prest.

Ez zaitugu sekula ahaztuko.

ZURE FAMILIA

Iñaki 
ONSALO ALDABE

Areson, 2015eko ekainaren 25ean
I. URTEURRENA

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin 

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ETXEKOAK

Javier
BAYONA ITURBE

Etxalarren, 2016ko ekainaren 20an

“Estarás siempre 
en nuestros corazones”
Uxaneko zure lagunak 

bihotz-bihotzez;
Te queremos / Maite zaitugu

UXANEKO ZURE LAGUNAK

Julian
ELIZONDO LUKANBIO

Arantzan, 2016ko ekainaren 11n, 58 urte zituela

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin.
Indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

ZURE FAMILIA
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Errekakoak
hirugarren izan
ziren taldeka
Enbaxadoreak
kategorian

TTIPI-TTAPA
Barcelona-San Se-

bastian non stop 2016
mendi bizikleta proba
gogorra egin zen ekai-
naren 10etik 12ra. 50
ordu zuten gehienez
txirrindulariek 770 kilo-
metroko ibilbide gogor-
ra osatzeko eta Asier
Valverde Ugalde bera-
tarrak 46 ordutan egin
zuen, laugarren postua
eskuratuz bakarkako la-
nean.

Doneztebe eta Do-
nostia arteko azken eta-
pan familia izan zuen
animatzen Hondarribi-
an, Guadalupen Jaizki-
bel aldera eta azkene-
an Donostiako belodro-
moan argazkia atera zu-

ten elkarrekin. Proba go-
gorra izan zen, ez bai -
tzuen lo egiteko auke-
rarik ere izan eta ana-
iak asistentzia egin zion:
«Asistentzia ere oso go-
gorra izandu zen, 7 eta-
patan antolatua zen eta

nere helburua etapaz
etapa anaia eta nere bi-
zikletaz arduratzea zen,
lo egin gabe». 
Aipatzekoa da talde-

ka, Enbaxadoreak ka-
tegorian hirugarren izan

zela Doneztebeko Erre-
ka taldea, Igor Agesta,
Ibai Ordax eta Sergio
Morate txirrindulariekin.
Hamabosgarren izan zi-
ren sailkapen orokorre-
an.

MENDI BIZIKLETA � EKAINAREN 10ETIK 12RA

Asier Valverde beratarra
laugarren izan da
Bartzelona-Donostian 

Horretaz gain,
Nafarroako goi
mailako jokalari
izendatu dute

TTIPI-TTAPA
Iaz urtea beltz hasi zuen Asi-

er Arretxea Narbarteko errug-
bilari gazteak, urte hasieran
belauneko lotailuak hautsi eta
5 hilabetez geldirik egon be-
har izan baizuen. Gainera, ez
zioten rugbian jarraitzeko es-
perantza handirik eman. Bai-
na lan gogorraren ondorioz le-

siotik errekuperatu eta  errug-
bian jolasten ere hasi zen. Den-
boraldi honetan, Baztango
Menditarrak BRT taldearekin
Play-offean jokatzeko aukera
izan zuen eta joan den urteko
taldearen, alegia Ordiziko
errug bi taldearen deia izan zu-
en Euskal Herriko lehen  mu-
garteko txapelketan aritzeko.
Aukera ederki aprobetxatu zu-
en narbartearrak eta maila ona
erakutsi zuen. Egindako en -
tseiua eta euskal selekzioaren
deia izan ziren bere lanaren
emaitza. Azkenik, ekainaren
4an Euskal selekzioak jokatu-

tako Galeuskat rugby cup txa-
pelketarako deitu zuten. Eus-
kal selekzioak Galiziaren aur-
kako norgehiagokan 20-12ko
emaitzarekin nagusitu ziren.
Arretxeak, bigarren zatian jo-
katzeko aukera izan zuen. Gus-
tura geratu zen erakutsitako
mailarekin eta bizitako espe-
rientziarekin. Gainera, harmai-
lan lagunen babesa izan zuen
Narbartearrak. 
Hori nahikoa ez eta Nafa -

rroako Gobernuak, bertze ha-
inbat kirolarekin batera Nafa -
rroako goi mailako kirolari izen-
datu du Asier Arretxea.

ERRUGBIA � EKAINAREN 4AN GALIZAREN KONTRA

Asier Arretxea narbartearrak
euskal selekzioarekin jokatu du

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitian, Asier Valverde Donostiako Velodromoko helmu-
gan. Ondoan, beratarra Jaizkibelgo maldetan lanean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Asier Arretxea narbartearra baloia
lortzeko borrokan, euskal
selekzioak Galiziaren kontra jokatu
zuen partidan.
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Senior mailan,
iaz bezala,
Oberenako
Asier Ansa
suertatu zen
txapeldun 

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erreka

elkarteak 26. aldiz an-
tolatutako Josetxo
Ezkurra Memoriala es-
kuz banakako pilota txa-
pelketako finalak joka-
tu ziren ekainaren 11n
Doneztebeko Ezkurra
pilotalekuan. Buruz bu-
ruko txapelketa nagu-
siko finalez, gain, Erre-
ka elkarteko pilotarien
barneko txapelketako-
ak ere jokatu ziren.
Benjaminak: Oihan
Etxeberria (Arkupe), 18
– Oier Ibarluzea (Urre -

txu), 14.
Alebinak: Beñat Zubi-
zarreta (Lapke), 18 – Ar-
kaitz Eskuza (Orozko),
10.
Infantilak: Xabier Abu-
ruzaga (Oiarpe), 11 –
Aingeru De la Fuente
(Esteribar), 18.
Kadeteak: Julen Egi-

guren (Ilunpe), 18 – Ena-
itz Telletxea (Erreka), 8.
Jubenilak: Ivan Garcia
(Oberena), 18 – Alaitz
Ruiz (Tafalla), 3.
Seniorrak:Antton Aran-
buru (Eple), 14 – Asier
Ansa (Oberena), 18.
Erreka elkartearen

barne ko txapelketako

finalei dagokienez, hau-
ek izan dira emaitzak:
Benjaminak 3B: Ibai
Elizondo, 18 – Mikel  U -
rreaga, 8.
Benjaminak 3A: Iker
Anzizar, 7 – Javier Za-
bala, 18.
Benjaminak 2C:Oinatz
Madariaga, 10 – Oihan

Elorza, 18.
Benjaminak 2B:Hodei
Iriarte, 18 – Mattin Ages-
ta, 9.
Benjaminak 2A: Endi-
ka Santesteban, 6 – Oi-
han Sarratea, 18.
Alebinak 2: Aitor Ages-
ta, 15 – Mikel Mikelare-
na, 18.

PILOTA � EKAINAREN 11N ESKUZ BANAKA

Josetxo Ezkurraren omenezko pilota
txapelketaren finalak jokatu dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Txapelketako txapeldun eta finalistak, antolatzaile eta laguntzaileekin batera.

Finalean 25-35
irabazi zieten
Urriza eta
Zalduari

TTIPI-TTAPA
Gipuzkoako Foru Al-

dundiaren 2016ko Sa-

ria – VII Erremonte Ko-
pa irabazi zuten Xanti
Uterga doneztebarrak
eta Aizpuru III.ak. Ekai-
naren 11n Zumarraga-
ko Beloki pilotalekuan
jokatutako finalean 25-
35 irabazi zieten Urriza
eta Zalduari.
Aitzineko koadroe-

tan berdintasun handia
izan zen gaur egungo bi
izarren artean, baina gi-
belean Aizpuru III nagu-
situ zitzaion Zalduari eta
hor erabaki zen partida.
Lehenbiziko erdian ber-
dindua joan zen parti-

da, Urrizak aunitz lagun-
du zuelako gibelean ere,
baina azkenean urdinak
erraz nagusitu ziren.
Gisa honetara, fron-

toi laburrean Urrizak eta
Utergak zuten berdin-
keta doneztebarraren

alde hautsi da. Izan ere,
Urrizak Madrilgo txapel-
keta irabazi zuen eta
Utergak Iruñeko Alde
Zaharrekoa. Orain, Gi-
puzkoako Diputazioa-
ren txapela ere jantzi du
Utergak.

ERREMONTEA � EKAINAREN 11N ZUMARRAGAN

Gipuzkoako
Kopa irabazi
dute Utergak eta
Aizpuru III.ak UTZITAKO ARGAZKIA

Uterga eta Aizpuru III.
txapeldunak eta

Urriza eta Zaldua 
txapeldunordeak.
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Erakusketak
SARA
Eresoinkaren 80.
urteurrenaren harira

Uztailaren 1etik 31ra arte
Lur Berri Gelan. Dantza eta
kanta taldearen argazkiak
eta garai hartako grabaketak

ikusgai izanen dira.

Ikastaroak
LEITZA
EHUko uda ikastaroa

Uztailaren 15ean harriaz eta
harriarekin Iñaki Perurenare-
kin. Izen-ematea: 948
219511 edo info@uik.eus. 

DONEZTEBE
EGA ikastaroa

Abuztuaren 8tik irailaren
2ra klase presentzialak edo
online autoikaskuntza. Do-
neztebeko IKA euskaltegiak
antolatuta. Izen-ematea
abuztuaren 3ra arte: 948
451555 edo malerreka@
ikaeuskaltegiak.eus.

ESKUALDEA
Igeriketa ikastaroak

Uztailean eta abuztuan
eskualdeko hainbat herritan.
Xehetasunak aldizkari 
barrenean.

Tailerrak
ARANO
Herriaren etorkizunaz
hausnarketa haur eta
gaztetxeoentzat

Uztailaren 1ean elkartean,
10:00etan. Ateratako ondo-
rioak herritarrei azalduko
dizkiete. 

Lehiaketak
ESKUALDEA
Euskal preso eta iheslarien
aldeko argazki lehiaketa

Uztailaren 1era arte aurkez
daitezke presoetaiheslariak
etxera@gmail.com-era  bidaliz.

ESKUALDEA
Udako argazki lehiaketa

Irailaren 11ra arte aurkez
daitezke erran.eus atarian.
TTIPI-TTAPAk hartzen duen
eremuan sortu edo bizi eta 
16 urtetik goitikoentzat da.
Argazkiak eskualdean atera-
takoak izan behar dute. 

ESKUALDEA
Argazki, margo eta
marrazketa lehiaketa
Arkupeak-eko bazkideentzat

Irailaren 30era arte aurkez
daitezke. Lehiaketako oina -
rriak arkupeak.com-en.

Ospakizunak
GOIZUETA
Umore Ona Elkartearen
Eguna

Uztailaren 3an goizez pilota
partidak, abesbatza eta
dantza taldearen emanaldia
eta bazkaria. Bezperan,
 arratsaldez, areto  futbol
 partida. 

SARA
Kermeza

Uztailaren 10ean meza, 
pilota partidak, bazkaria, 
haurrentzako animazioa... 

Goiz-arratsaldez. 

SARA | 2016
Astelehenero eta ortziralero artisau eta
ekoizleen azokak 

Astelehenetan artisau eta merkatarien
azoka egiten da Sarako plazan, 09:00etan,
eta ortziraletan, berriz, bertako ekoizle-
ek euren produktuak ateratzen dituzte
frontoira, 16:30etik 20:30era. 

Azokak

GOIZUETA | 2016.07.02-03
Kirola eta festa 
Umore Ona Elkartearen Egunean

Uztailaren 2ko arratsaldean areto futbol
partida jokatuko dute eta uztailaren 3an,
goizez, pilota partidak eta Umore Ona abes-
batza eta dantza taldearen emanaldia.
Guztia borobiltzeko bazkaria elkartean.

Ospakizunak

ESKUALDEA | 2016.06.16-2016.09.11
Udako argazkirik onenak sarituko ditu
aurten ere erran.eus webguneak

TTIPI-TTAPAk hartzen duen ere muan sortu
edo bizi eta 16 urtetik goitikoei zuzendua
da eta argazkiak eskualdean ateratakoak
izan behar dute. Irailaren 11ra arte aurkez
daitezke erran.eus-en. Sariak izanen dira.

Lehiaketak

ekainak 30 - uztailak 14

PROPOSAMENA
LESAKA
Kolore zuri-gorriak nagusi

Sanjuanak eta sanpedroak pa-
satuta, sanferminek hartu ko
dute lekukoa. Bai Azpilkue tan
eta bai Lesakan ere, uztai la ren
6an botako dute bestei hasie-
ra emanen dieten altxaferoa.
Azpilkuetan, lau egunez, haur,
gazte eta helduendako ekital-
diak prestatu dituzte, eta tar-
tean, Aire Ahizpek kon tzertua
eskaini ko dute. Lesa kan, egun
bat gehiago luzatu ko dira eta
uztai laren 10era arte kolore zu -
ri-gorriak nagu situ ko dira. Ai -
tzineko urteeta ko joera ri segi-
tuz, aurten ere jendetza bildu-
ko da, batez ere asteburuan.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Eresoinkaren 80.
urteurreneko ospakizunak

Uztailaren 11n 16:00etatik
aitzinera harrera, omenaldia,
mintzaldia, dantzak eta 
zintzur bustitzea.

ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra

Uztailaren 17an. 
Xehetasunak hurrengo alean. 

Dantzak
SARA
Herri kirol eta dantza saioa

Uztailaren 12an 20:00etan
frontoian.

Kontzertuak
LESAKA
Korrontzi dantza taldea eta
Lesakako Musika Bandaren
saioa

Uztailaren 1ean. Eguraldi
onarekin 22:00etan frontoiko
aparkalekuan. Eguraldi txa -
rra egiten badu, bi saio fron-
toi barrenean, 19:30ean eta
22:30ean. Sarrerak salgai.

SARA
Larrun Kanta abesbatza

Uztailaren 7an 21:30ean
 elizan. Sartzea 10 euro, 
14 urtez beheitikoek urririk.

Bestak
ERRATZU
Sanpedroak

Ekainaren 28tik uztailaren
2ra. Xehetasunak 664.
 alean.

DONEZTEBE
Sanpedroak

Ekainaren 28tik uztailaren
2ra. Xehetasunak 664.
 alean.

SENPERE
Herriko bestak

Uztailaren 1etik 3ra. Xehe-
tasunak 664.  alean.

AZPILKUETA
Sanferminak

Uztailaren 6tik 9ra. Xeheta-
sunak 37. orrialdean.

LESAKA
Sanferminak

Uztailaren 6tik 10era. Xehe-
tasunak 10-17 orrialdeetan.

ITUREN
Herriko bestak

Uztailaren 15etik 18ra.

Azokak
SENPERE
Azoka larunbat goizero

Urte osoan elizako plazan.

SARA
Artisau eta merkatarien
azoka

Astelehenero 09:00etan
plazan.

Bertako ekoizleen azoka

Ortziralero 16:30etik
20:30era frontoian.

Mendi ateraldiak
ETXALAR
Zanpingorri taldearen
irteerak

Uztailaren 3an Bianditzera
08:00etan plazatik abiatuta.
Uztailaren 10ean Berara
08:00etan plazatik abiatuta.

SARA
Kontrabandoari lotuta mendi
irteerak

Uztailaren 8an eta 15ean
09:00etan lezetik abiatuta.
Erreserbak: (0033) 559
542014.

Ekitaldi gehiagoren  berri
 izateko, begiratu:

erran.eus

Beran sortua da Asier eta egun Oiartzunen bizi bada ere,
«beratarra naiz ni» dio argi. Bizikleta gainera igotzen

denean egin ohi du batetik bertzerako bidea «Aiako ha -
rrietatik barna, Bera eta Lesaka ingurura etortzen naiz en-
trenatzera». Duela hamar urte inguru sartu zen konpetizio
munduan «lehengusuarekin ziklokrosean hasi nin tzen eta
geroztik, batez ere, mendiko bizikletarekin ibili naiz». 
Bartzelona eta Donostia ar-
tean egiten den Non Stop
proba egin du ekainean
«erron ka bezala, aurten ba-
karrik ateratzea erabaki nu-
en noraino iri tsiko nintzen
ikusteko». Ongi bete zuen 
erron ka «pozik nago oso,
proba bukatu eta laugarren
postuan iri tsi nintzelako». 46
orduko proba da eta «lorik
egin gabe, 40 minutuko ku-
luxka bat eginda» osatu zu-
en. Halako proba gogorrak aurrez ongi entrenatzea eska -
tzen duela aitortu digu «proban gauez ere ibili behar du-
gunez, gauez entrena tzen aritu nintzen». 
Egunak argitu aurretik bizikleta gainean ibiltzea, ordea, ez
da kontu berria beraren tzat «asteburuetan goizaldeko lau-
rak aldera ateratzen naiz entrenatzera, familiakoak lo dau-
den bitartean. Horrela, kirola egin eta esna tzen direnean
elkarrekin gozatzen dugu egunaz». Gainera, urte gutxi ba -
rru agian bidelaguna izanen duela erran digu «hau rra ere
kirolaria atera zaigu oso. Bizikletan oso gustura ibil tzen da
eta judoan ere aritzen da. Amarengandik datorkio judora-
ko afizioa, Gipuzkoako txapeldun izandakoa da bera». Da-
tozen hilabeteetan ez da bizikleta gainetik jeitsiko «eta etor-
kizunean ere pedalei eragiten segitzea espero dut». 
Amets bat ere badu, munduko txapelketan lehengusuaren
alboan egotea «elite mailan bere azken txapelketa izan li-
teke eta». 

«Familiakoak lo dauden bitartean
ateratzen naiz entrenatzera»

Nire aukera

Asier VALVERDE UGALDE
Txirrindulari beratarra

«Erronka bezala
 aurten bakarrik
 ateratzea erabaki
nuen noraino iritsiko
nintzen ikusteko».
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alokatzeko pisuan.
�651 513651. 

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. Bortzirietako
bi neska pisukide bila
Iruñean. 4 logela eta bi
unibertsitatetatik hurbil,
ongi komunikatuta.
�697 220915 / 638
161881.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Lokala salgai,
bizitza egiteko aukera-
rekin. Aukera ona. �943
291768 (arratsaldez dei-
tu). 

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. 80 m2ko lokal ko-
mertziala errentan ema-
teko. 290 euro. Legia
1en. �639 423061 /696
030394.

LUR-EREMUAK
salgai

IGANTZI. 19.000 m2ko
lur-saila borda batekin
salgai. �650 831395  /
662 386899.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Berako 20 urteko nes-
ka euskalduna ekain
erditik aitzinera euska-
ra, ingelesa, gizarte eta
literaturako klase parti-
kularrak emateko prest.
Haurrak ere zaintzen di-
tu. �638 200575.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Altzate karrikan
pisua errentan emate-
ko. 2 logela, bainugela
konpletoa, sukalde-jan-
gela handia terraza eta
lorategirako irteerare-
kin, berogailu zentrala,
hiri-gasa, dena kanpo-
ra begira. �650 981950/
948 631658.
EZKABA. Iruñetik 5 mi-
nutura, 80 m2ko etxebi-
zitza errentan emateko.
2 logela, egurrezko be-
rogailua, 18 m2ko terra-
za. Sanferminetan aste -
buruak edo aste osoak.
�601 141671.

DANTXARINEA ON-
DOAN. Apartamentua

egongela. Laugarren pi-
sua, igogailuarekin. Be-
rogailu zentrala barne.
Ikasleentzako ezin ho-
bea! �679 512963.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartu nahi dugun 2 nes-
ka arduratsu gara, mo-
bleztatua eta egoera
onean egotea. Biak la-
nean. 400 euro. �627
086071 /  663 420685
(deitu 20:00etatik aitzi-
nera).
ESKUALDEAN pisua
errentan hartu nahi dut
(Baztan, Malerreka, Bor-
tziriak...). Bi txakur di-
tut eta beraz animaliak
onartu beharko lirateke

errentan emateko. Su-
kalde egongelarekin,  lo-
gela bat eta trastelekua.
�690 388134 / 948
599045.
BERA. Legia 21en, pi-
sua errentan emateko.
100 m2, 3 logela, sukal-
dea, egongela, garbi-
gailuaren gela, balkoi
ederra. Igogailuarekin.
� 639 423061 /696
030394.
DONOSTIA. Etxebizi -
tza errentan emateko,
Antigua auzoan, udan.
Dena kanpora. Bi loge-
la bikoitzak, sala-sukal-
dea, bainua eta balkoia.
Igogailua du eta Onda-
rreta hondartzatik ger-
tu dago. Ekaina-Abuz-
tu tarterako, asteka alo-
ka t zen  da .  � 615
307973.
IRUÑEA. Nafarroako
Unibertsitate Publikotik
bost minutura pisua
errentan emateko. Era-
bat berritua: lau logela,
sukaldea, komuna eta

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.

ELIZONDO. Akullegi
karrikan 2 logelako pi-
sua salgai. Prezioa:
59.900 euro.  � 646
774117.
IRUÑEA. San Juan au-
zoan pisua salgai. Be-
rritua. 122.000 euro.
�628 032558.

ETXEBIZITZAK
erosi

BERA. Etxe bat edo
etxea  eraikitzeko lurra
erosiko nuke. �684
092142/ beraetxea@
gmail.com.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
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
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 37 €

Zerri gizena
1,208 € kiloa. 

Zerramak:
0,610 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,16   
1.koa 3,93  
2.koa 3,75  
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,24 
1.koa 3,97 
2.koa 3,80 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   140,00 
idixkoak  238,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04

Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,40
8-10 kilokoak: 4,80/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)
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LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko, zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean espe-
rientzia duen sukalda-
r ia behar da. �948
599039. 
BAZTAN. Estetika da-
kien neska bat behar da
denda batean. �948
581905 / 636 142890
(Eguerditan deitu).
Garbiketa lanetan ari -
tzeko, emakume bat
lan bila. Garbiketa la-
netan esperientzia due-
na. Etxeak garbitzen,
portalak, os tatuak gar-
bitzen... �662 356181.
LESAKA .  I rene i le-
apaindegian ile-apain -
tzailea behar da. �948
638186 / 610 256557.
BERA. Jatetxe batean
sukalde-laguntzaile be-
har da eta fregaderan
lanean aritzeko ere bai.
�948 630967 (09:00-
16:00).
ZUGARRAMURDI. Al -
tzatenea jatetxean zer-
bitzaria behar da, espe-
rientziarekin eta fran -
tsesez dakiena. Aste-
buruetan abuztuan lan
egiteko, eguerditan.
�948 599187.
Kontabilitate kontuak
eramaten dakien langi-
lea behar da goizez,
egun erdiz lanean aritze -
ko, astelehenetik larun-
batera. Interesatuek bi-
dali curriculuma: 
ferlaitz@gmail.com.

LANA
eskariak

URDAZUBI eta ZUGA-
RRAMURDI aldean,
neska gazte batek hau-
rrak zainduko lituzke,
uztailean eta abuztuan
ordu batzuz.  � 630
222681.
32 urteko emakume
arduratsua eta zintzoa
zonaldean lan bila. Adi-
nekoak eta haurrak zain -
tzen esperientzia han-
dia. Adinekoak edota

haurrak zaintzen intere-
satua. �602 524401.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN lan bilaketan. Os-
talaritzan, sukaldari-la-
guntzaile, saltzaile, haur
zaintzan eta garbiketa
lanetan esperientzia
handikoa. Alor hauetan
interesatua nago lan bi-
la. �660 818256.

MOTORRAK
salgai

Remolkea salgai, bol-
kete hidraulikoarekin.
�659 285620.

Multivan T5 salgai,
109.000 km. 131 zaldi.
Arras ongi zaindua.
�699 375558.

Mercedes Vito 639D
115 CDI salgai. 152.000
km, modelo luzea, 150
CV, 2004koa. 13.500 eu-
ro. �650 645782.

ANIMALIAK
salgai

Ahari mutur gorriasal-
gai, 2 urtekoa. �606
019337.

DENETARIK
salgai

ORONOZ. Egurra xe-
hetua salgai. Pagoa eta

hari tza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
boro bila. �948 585036.
Kotxeko bolan jartzen
den bizikleta-eramate -
koa salgai. Hiru bizikle-
tarentzat. Berri-berria.
Seinalizatzeko panela
barne. �610 213326.

5 bero-metagailu (aku-
muladore) salgai, Ther-
mo Technik TTB marka-
koak. 50 euro bakoi tzak.
Beran jasotzeko. �687
337001.

DENETARIK
galdu-aurkituak

Giltza sortaaurkitu du-
te Alkaigan, Karrika Na-
gusian. �662 243734.
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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

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

AINITZE eta AMAIUR MARTINEZ

OLAZABAL Lesakako bikote alai
honek ekainaren 16an 8 urte bete
ditu. Muxu haundi-haundi bat
amatto eta attattoren partetik eta
aunitz urtez, uda honetan bai
gozatuko dugula!

Zorionak Ezkurrako XABIER

AZKUNE ZABALO ri uztailaren 19an
27 urte beteko dituelako. Muxu
haundi bat etxeko bi sorginen par-
tetik, batez ere Olaiaren partetik!!!!

Berroetako EIDER
MIGUELTORENA

ARRETXEAk urtea
beteko du uztai la -
ren 2an. Zorio nak!
Narbarte eta Be -
rroetako familia
eta atta tto, ama -
txo eta Aieko. 

Ekainaren 26an Berako ALAIN eta
OSKITZek 2 urte bete dituzte.
Zorionak eta muxu haundi bat
amatto, attatto, atatxi, amatxi eta
bereziki Aner anaiaren partetik.

AMETS eta MAREN OLAIZOLA k 4
urte bete dituzte ekainaren 17an.
Zorionak bikote eta muxu asko
etxekoen partetik.

Urdazubiko aitatxi-biloba bi PABLO
hauei aunitz urtez! Ekainaren
29ko partez. Familiaren partetik.

MADDI ANE SAINZ
ETXABIDEk ekai -
na  ren 20an lehe-
nengo urtea bete
du. Aunitz urtez
bihotza!! Muxu
haundi haundi
bat atta eta
amaren partetik!!

Zorionak ARHANE

mattea! Le henbi -
ziko urtea! Ze
mo mentu po littek
bizi dittun zu re kin.
Amona xa rra,
osa ba, attuna ,
amo na, Iosu, Ai -
tzi ber eta Aintzira. 

JUAN
PETRIRENAk
uztailaren 5ean
59 urte beteko
ditu. Zorionak
lagunen
 partetik! 

Lakuntzako 
AI TZOL SAN SE -
BAS TIAN ARRAIZAk
zazpi urte beteko
ditu uztailaren
27an. Zorionak
eta besarkada
haundi bat familia
guztiaren partetik.

ANTTON IPARRAGIRRE ITURZAETAk
urteak beteko ditu uztailaren 2an.
Aunitz urtez!!! Moxu potolo-poto-
loa!!! Aupa Reala!!!

Berako CORO

ARTIEDAk 
uztailaren 5ean
59 urte beteko
ditu. Aunitz
urtez eta ongi
pasa!

Sunbillako NEREA PETRIRENA

GOROSTERRAZUk uztailaren 4an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta
 berexiki Iraide eta Garaine ilobak
eta Ibai semearen partetik. Ongi
pasatu eguna. Muxuak.

BEÑAT eta MIKEL PORTU

BARINAGAREMENTERIA leitzarrek 
8 urte beteko dituzte ekainaren
29an. Zorionak eta zortzi muxu
haundi familia osoaren partetik 
eta bereziki Lesaka, Leitza eta
Manzanoseko lehengusuen 
partetik.

Leitzako NAROA eta UXUE

MARIEZKURRENA ALDUNTZINek 9 eta
7 urte beteko dituzte uztailaren 4
eta 13an. Zorionak eta muxu
haundi bana! Ederki ospatuko
ditugu!

ENERITZ ITURRALDE EZCURRAk 
uztailaren 10ean 7 urte beteko
ditu. Aunitz urtez zure familia
 guztiaren partetik, eta muxo haun-
di bat Aurkene, atta eta amaren
partetik!! Ongi pasa zure eguna.
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