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Ernesto PRAT URZAINKI    |   Lekarozko idazlea
«Herritarren Baztan ageri da, ez lainoen 
azpiko Baztan bukoliko eta turistikoa» 

Telleria eta gero, zer? izenburupean, bere hirugarren 
eleberria kaleratu du Lekarozko idazleak Elkar 

argitaletxearekin. Nobela beltza da eta bere 
hitzetan, Aroztegiko proiektuarekin 

paralelismo handia du. Horrekin batera, 
liburuan herri mugimenduaren Baztan 

ageri dela azpimarratu nahi izan du.

ELKARRIZKETA ➜ 3

Itzala ez denean
norberaren isla

Beltza edo zuria. Zakila baduzu gizonezkoa zara; eta ez baduzu, 
emakumea. Genitalek markatzen dute oraindik orain gure ge-
neroa. Batzuetan, ordea, pertsona batek sentitzen duen sexua 
ez dator bat genitalen arabera ezarritako sexuarekin. Badira 
zakila duten neskak eta alua duten mutilak. Ikerketa berrienen 

arabera, mila pertsonatik bat egonen litzateke transexualitate 
egoeran.  Gaiari buruz solasteko Amaia Sagastibeltza pediatra 
leitzarrarekin bildu da TTIPI-TTAPA. Gaia gizarteratzeko premiaz 
hitz egin du: «haur hauek beraien burua gehiago maitatu eta 
hainbat arazo ekiditeko modua izan daitekeelako». 

ERREPORTAJEA ➜ 4-5

HAURREN TRANSEXUALITATEA

GALDEKETAK ➜ 24

3.493 lagunek 
eman dute botoa 
herri-galdeketan
Bortzirietan 1.914 la-
gunek eman dute bo-
toa eta 1.579k Leitza, 
Goizueta, Areso eta 
Aranon. Antolatzaileek 
balorazio baikorra egin 
dute: «bide berri bat 
hasi dugu Nafarroan».
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G. PIKABEA | LEKAROZ
Nolatan eman zenuen
liburua idazteko pau-
soa?
Iheseannintzela,2009an,
Aroztegia…etagerozer?
plataformaren eskuorri
bat ailegatu zitzaidan.
Baldintza haietan zaila
nuenegitasmoespekula-
tzailearenkontrakoborro-
kanpartehartzea,etazer
edo zer idatz nezakeela
pentsatunuen.Lehenzi-
rriborroaordukoada,es-
kuz idatzia. Prentsatik
bildutakoartikuluakerabili
nituen dokumentazio gi-
sa.Ondotik, (H)ilbeltzare-
kin lotua joan da zirribo-
rroen garapena eta Eus-
kalNobelaBeltzarenAs-
teetanikasitakoaislatzen
ahalegindunaiz.Protago-
nistari, errate baterako,
ItxaroBordarensolasaldi
batenondotikaldatuniz-
kion sexua eta joera se-
xuala.JonAlonsorenBel-
tzaren koloreak liburua
ere lagungarria izan da.
Aroztegiko proiektuari
erreferentziaegitendio-
la pentsa daiteke izen-
burua irakurrita...
Izenburuakhelburubikoi-
tzadu.Batetik,Aroztegi-
kogatazkarekinparalelis-
moa bilatzen du eta ber-
tzetik, irakurlearen jakin-
minapiztunahidu,galde-
raren erantzuna bila de-
zan. Edozein modutan,
irakurleak argi eduki be-
har du nobela dela, fik-
zioa,ezAroztegiariburuz-
kosaiakerabat.Protago-
nistak pakete arraro bat
aurkitukodueta,jakingo-

sez,nondikateradenar-
gitzen ahaleginduko da.
HerritarrenBaztanage-
ridelanabarmenduna-
hi izanduzu,ezlainoen
azpikoBaztanbukoliko
eta turistikoa. ...
Usuliteraturaklanduedo
sortuduenBaztanezzait
interesatzen,aregutiago
denapostalturistikobila-
katzekojoerakontsumis-
ta.Kanpotiksortutakoiru-
dia dela erranen nuke.
Nik ezagutzen dudan
Baztan agertu dut nobe-
lan. Berriki, Elurre Iriarte
Bañezen Landa eremua
etaBaztanliteraturakkon-
tatualiburuxkairakurrita,
nolako Baztan agertzen
zengaldetunionnirebu-
ruari, etaherrimugimen-
duaren Baztan ageri de-
la ohartu nintzen: gaz-

tetxeroa,bestazalea,bo-
rrokalaria…Orokorrean,
literaturak ezagutzen ez
duen Baztan.
Zerduasmatutiketazer
egiazkotik liburuak?
Dena da asmatua, egia
dena izan ezik [kar-kar-
kar].Liburubatirakurtzen
dudalarik errealitatearen
etafikzioarenartekomu-
ganondagoenezjakitea
gustatzenzait.Horrek,ni-
reirudiko,erakargarriegi-
ten du liburua. Nire libu-
ruetanerehorrekin jolas-
tendut, irakurleakondo-
riopropioakateraditzan.
Nobela beltza dela ere
azpimarratu izan duzu,
ez dela poliziakoa...
Nikmaiteditudannobela
beltzeneskemaklasikoa
honakoada: zerbait ger-
tatzen da, bertsio ofizia-

lak gertaera azaltzen du,
norbaitek (detektibeak,
kazetariak,herritarrak…)
ez du bertsio ofiziala si-
nesten eta egiaren bila
abiatzenda.Egianobela-
ren bukaeran jakiten da,
bertsioofizialarengaine-
tik. Polizia nobeletan, al-
diz, zerbait gertatzen da
(hilketabatnormalki),eta
gertaeraargitzekoikerke-
ta abiatzen du protago-
nistak (polizia batek nor-
malki). Arras modu sin-
plista eta eskematikoan
azaldudut,etaezdabeti
horrela, baina gehiene-
tanbai.Nidaltonikoanaiz
poliziekinetaezditutbe-
ren koloreak desberdin-
tzen.Nireustez,poliziek
ezdutesinesgarritasunik
(gutiago Euskal Herrian)
egiarenbilaibiltzeko,ezta
literaturan ere.
Izenburuak badu eran-
tzunik?
Zementuzaleak aseezi-
nak dira. Gure gurasoei
erranzietenLemoizgabe
kandelekinargitukogeni-
tuela etxeak. Itoitz gabe
pikutarajoanenzirelagu-
re nekazariak. AHTgabe
Europatikzokoratuakgel-
dituko ginela. Baztanen
ere, Belaungo errepidea
behar omen genuen, Er-
dizkoharrobia,Elizondo-
kosaihesbidea,Arraiozko
merkataritza-gunea,
Aroztegia… Telleria eta
gero, zer? galderaren
erantzuna zentzurik ga-
beko garapen kapitalis-
tak emanen du, lanaren,
turismoaren eta espiritu
santuarenizenean.Amen.

Telleria eta gero, zer? izenburupean, bere
hirugarren eleberria kaleratu du Ernesto
Prat Urzainki baztandarrak Elkar argitale-
txearekin. Bere hirugarren eleberria da eta

bere hitzetan, «herritarren Baztan agertu
dut liburuan, ez lainoen azpiko Baztan
bukoliko eta turistikoa». Izenburuak «helbu-
ru bikoitza» omen du: Aroztegiko proiektua-

rekin paralelismoa bilatzen saiatu dela
adierazi digu, baina gisa berean, jendearen
jakin-mina piztu nahi izan duela ere aitortu
digu, galderaren erantzuna bila dezan.

Ernesto PRAT URZAINKI | ‘Telleria eta gero, zer?’ liburuaren egile baztandarra

«Orokorrean literaturak ezagutzen
ez duen Baztan ageri da nobelan»

MUSIKA LIBURUAN
«Musika denon egu-
nerokoan dago txer-
tatua, uste duguna
baino gehiago.
Autoan, ostatuan,
dendan, sakelekoan,
bankuan, telebistan,
lanean, irratian…
Ez gara ohartzen
baina musikak gure
bizi miserableen
isiluneak betetzen
ditu. Nobelaren esze-
na nagusietan dago-
en musikak lekua
edota egoera deskri-
batzen du. Normala
denez, bertako musi-
ka taldeak agertzen
dira kontakizunean».

UTZITAKO ARGAZKIA

Ernesto Prat Urzainki bere azken liburua eskuetan duela.
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Eneritz IRAOLA
Beltza edo zuria. Zakila ba-

duzu gizonezkoa zara; eta ez
baduzu, emakumea. Genitalek
markatzen dute oraindik orain
guregeneroa.Batzuetan,ordea,
pertsona baten genitalak eta
identitate sexualaezdatozbat;
hori da, transexualitatea.

Transexualitatea betidanik
egondenegoera izandelaazal-
du du Amaia Sagastibeltza pe-
diatrak «horren inguruan plan-
teamendu eta teoria desberdi-
nak egon dira, okerreko gor-
putzean jaiotako pertsonak zi-
rela, gaixotasuna zela... Dena

den, gaur egun badakigu, ez
dela horrelakorik, sexu norta-
sunaren beste aldaera bat de-
la baizik».

NOLA IDENTIFIKATU?
Ikerketa desberdinak egin

izan dira gaiaren inguruan eta
gehienen arabera «haurtzaro-
antransexualitatemodura iden-
tifikatutako ume asko, nerabe-
zaroedohelduaroanezdiraha-
la sentitzen. Dena den, bene-
tantransexualitateegoerandau-
denektxikitatikgarbiadierazten
dutedirena».Horidelaeta,hau-
rrek dituzten joera desberdinei

«adi egotea» garrantzitsua da
Amaiarenustez«baina,argiedu-
kirik mutilen jolasak gustatzen
zaizkion neska, nesken soine-
koak jantzi nahi dituen mutila,
neskekin jolastea gustuko du-
en mutila... ez dela transexua-
la». Transexualitatea dagoela
esateko,ezinbestekoada:«hau-
rrak, bere burua, beste sexua-
rekin identifikatzea, ‘neskanaiz’
edo ‘mutila naiz’ esanen du».

LAGUNTZA
Haurrari lagundu ahal izate-

ko, egoera ulertzea funtsezkoa
deladio«gaiaren inguruaneza-

gutzaminimobatzukedukitzea
garrantzitsua iruditzenzaithau-
rrakadierazidezakenariadiego-
teko eta transexualitate egoe-
ran badago, ulertua edo onar-
tuasentitudadin,ahaliketamo-
dunaturalenean».Horretarako,
garrantzitsuena behaketa egi-
tea da «haurrari entzun, beha-
tu eta adierazten dituen seina-
leei adi egotea, baina, ezer in-
posatu edo beraien emozioak
eta sentimenduak alde batera
edo bestera zuzendu gabe».
Prozesua, ez da egun batetik
bestera ematen «ez dago pre-
saka erabakirik hartu beharrik,
haurrak, bera den bezala onar-
tzendutelaetamaitedutelasen-

GIZARTEA � HAURREN TRANSEXUALITATEA

Sexu-identitatea ez dago
hankartean, buruan baizik
Argi diote adituek: «transexualitatea sexu nortasunaren beste aldaera bat da»

Batzuetan pertsona batek sentitzen duen sexua ez dator bat
genitalen arabera ezarritako sexuarekin. Badira zakila duten
neskak eta alua duten mutilak. Ikerketa berrienen arabera,
mila pertsonatik bat egonen litzateke transexualitate

egoeran. Gaiari buruz solasteko Amaia Sagastibeltza pediatra
leitzarrarekin bildu da TTIPI-TTAPA. Gaia gizarteratzeko
premiaz hitz egin du, «haur hauek beraien burua gehiago mai-
tatu eta hainbat arazo ekiditeko modua izan daitekeelako».

DATUA

2-3
URTETAN

haurrak beraien identitate sexuala
agertzen hasten dira. Bere burua,
beste sexuarekin identifika deza-
kete, ‘neska naiz’ edo ‘mutila

naiz’ esanen du.

«Zorionez, gaiaren inguru-
an geroz eta gehiago eza-
gutzen ari gara arlo des-
berdinetan: medikuntzan,
hezkuntzan, legeak ere
aldatzen ari dira... Horrek
guztiak egoera normaliza-
tzea dakar».
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titu behar du eta hortik aurrera,
denborarekin, bere sexu-iden-
titatea definitzen joanen da».

EZ DA FENOMENO BERRIA
Gaur egun eta arlo desber-

dinetanpuri-puriandagoengaia
izan arren, betidanik ezagutu-
tako fenomenoa da, «1750an
jadanik,Hammurabikodeanai-
patzen dira sexu-aldaketaren
inguruko erreferentziak, kultu-
ra eta garai desberdinetan izen
desberdinak erabili dira egoe-
ra hau izendatzeko eta norma-
lean estalia, patologizatua eta
estigmatizatua izan da». Gaur
egun,aurrerapausoakemandi-
rela uste du «zorionez, gaiaren
inguruan geroz eta gehiago
ezagutzen ari gara arlo desber-
dinetan:medikuntzan,hezkun-
tzan, legeak ere aldatzen ari di-
ra... Horrek guztiak egoera
normalizatzea dakar».

GAIA GIZARTERATZEA
Haur transexualenetaberai-

en hurbilekoen egoerak hobe-
raegiteko,ezinbestekoadagaia
gizarteratzea: «orainarte,egoe-
ra hau estali, ezkutatu eta gai-
xotasunmodura hartu izan de-
nez,gauregunhelduaroandau-
den pertsona askok arazo as-
ko eduki dituzte haurtzaro eta
nerabezaro garaian. Gizartetik
kanpo sentitu izan dira, jende-
ak onartu edo ulertuko ez bali-
tu bezala. Gizarte-mailan zen-
bat eta gehiago ezagutu gaia,
ulertuak,maitatuak eta onartu-
ak sentituko dira. Eta hala, be-
raien burua ere gehiago maita-
tukoduteetahainbatarazoeki-
diteko modua izan daiteke».

OSASUN ARLOKO
PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA

Gainerako esparruetan be-
zala, osasunarloanere, gai ho-
nen inguruanezjakintasunhan-
dia egon dela uste du Amaiak,
«zorionez,geroetagehiagoeza-

gutzen ari gara. Gaur egun, ka-
su hauen jarraipena egiteko,
profesionaldesberdinezosatu-
tako unitate bereziak sortuta
daude dituzten beharrei aurre
egiteko».

Haur bakoitzak behar des-
berdinak senti ditzake: batzuk

beren gorputzak bere horretan
onartzen dituzte eta beste ba-
tzuk,gorputzeanaldaketakegi-
tea erabakitzen dute «sentitu-
takosexuarenaraberakoezau-
garriak lortu nahi badituzte, en-
dokrinologo, ginekologo, ziru-
jau, psikologo, psikiatra... pro-

fesional askoren laguntza du-
te». Pediatra edo familia-medi-
kuek unitate hauek ezagutzea
garrantzitsua da, «kasu hauen
arreta ahalik eta egokiena izan
dadin eta beraien zalantza eta
nahiak ahalik eta modu one-
nean ase daitezen».

Irurtzungo Osasun Zentroan lan egiten du
Amaia Sagastibeltzak eta haur transexual ba-
tekin eta haren familiako kideekin hartu-ema-
na izateko aukera izan du. Kasua eramatea ez
zela zaila izan aitortu du: «haurrak txiki-txiki-
tatikgarbi adierazi zuensentitzenzuena,egoe-
raguztiakhorialdarrikatzekobaliatzenzituen».
Haurrari entzutea nahikoa omen zen ohartze-
ko, «nik hasieran mutil modura ikusi arren, be-
rak garbi esan izan du kontsultan ‘ni neska
naiz’. Behin eta berriz, urtetan zehar, ulertua
ez sentitzeak nahigabea, haserrea, gose fal-

ta... eraginarte». Amaiarenustez, ttikitatikego-
ten dira zantzuak, baina ez dira nahasi behar
rol jolasekin «noizean behin beste sexuko jo-
lasetan ibiltzea, jantziak janztea, ametsak iza-
tea, neska edo mutila izatea gustatuko litzai-
dake esatea... ohikoa da. Eta hori ez da naha-
si behar transexualitatearekin. Transexualak
diren haurrek garbi adierazten dute, ez diote
‘gustatuko litzaidake’, ‘neska naiz edo mutila
naiz’ esaten dute». Ez dira nahi, amets edode-
sira baten inguruan hitz egiten ari; errealitatea
azaltzen baizik.

BIZI IZANDAKO ESPERIENTZIA

«Nik hasieran mutil modura ikusi arren, berak garbi esan
zidan kontsultan: ‘Ni neska naiz’»

«Gizarte-mailan zenbat eta
gehiago ezagutu gaia,
ulertuak, maitatuak eta
onartuak sentituko dira.
Eta hala, beraien burua ere
gehiago maitatuko dute eta
hainbat arazo ekiditeko
modua izan daiteke».
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Adinekoen egoeraren inguruko gogoeta Bidelagun-en eskutik
Duela hamar urte, jendeak adinekoen egoeraren inguruan gogoeta egiteko hel-
buruarekin, Etorkizunik?… Zure esku izeneko kanpaina abian jarri zuen Bide-
lagunBoluntariotza Elkarteak. Izan ere, IsidroHerguedas koordinatzaileak TTIPI-
TTAPAri aipatu zionez, «inguruan adineko aunitz dagoelako, eguneko zentro bat
beharko genuke«. Datu zehatzagoak ere eman zituen Herguedasek: «Xaharren
kopurua hagitz altua da, Baztan-Urdazubi eta Zugarramurdiko kopurua Nafa-
rroan dagoena baino bortz puntu altuagoa da: biztanleriaren%23k 65 urte bai-
no gehiago ditu, horietatik %16k 85 urtetik goiti».

Osasuntsu egoteko,medikubati aholkua es-
katzen badiogu: behar den bezala jan, eta
behar den bezala lo egiteko erantzunen

digu. Hau da, «lo eta jan».
Lo eta jan, lo eta jan, lo eta jan… yin eta yang…
kontxo, gure lo eta jan, txinatarren yin eta yang-
en gisakoak ote dira?
Wikipediara jo dut, eta hau da konprenitu duda-
na: bizitzaren bi indar edo hastapenak direla. Yin-
a lurraren irudia da, emea, iluna, pasiboa eta xur-
gatzailea. Yang-a berriz, zerua da, arra, argia, ak-
tiboa eta sarkorra.
Eta orain gure ‘lo eta jan’era itzultzen bagara, de-
finizio horiek franko ongi heldu direla ikus daite-
ke. Hasteko, egia da lo egitea eta jatea bizitzaren
bi indarrak direla. Eta konparazioarekin segituz, lo
gaudenean (yin), iluntasunean eta pasiboki gau-
de. Jan (yang) egiten dugularik berriz, aktibo gau-
de eta ahotik sartu eta sartu.
Hau guztia, zuetako aunitz,i seguraski, zozokeria
hutsa idurituko zaizue, baina niri gauza bitxia eta
interesgarria iduritu zait, eta zuekin konpartitu
nahi izan dut.

Lo eta jan

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Tomas REKONDO
Musika bandak omendua

Lesakako Musika Ban-
dak ezusteko omenal-
di hunkigarria eskaini
dio, 65 urtez klarinetea
joduenmusikariari.Ko-
tetoEzkurra lagunaketa
hainbat erremontelarik
ere parte hartu zuten.

Elixabet BADIOLA
Donamariko idazlea

Sortzezdonostiarraeta
aspaldian Donamarian
bizi den idazleak Aita,
aún quedan nueces
azken liburua aurkeztu
du. Sei kontakizun bil-
tzen ditu, Esther Fer-
nandezen ilustrazioekin.

Maika ARIZTEGI
Koxkor biltzen txapeldun

Nafarroakokoxkorbiltze
txapelketa irabazi du
berriz ere Iturengo kiro-
lari handiak. Urteekin,
arerioak aldatzen doaz,
batzutan estu hartzen
dute, baina txapelak
janzteazezdaaspertzen.

Hemendituguherrietakobestaketa, nahiz eta
urtetik urtera prezioak garestitu, berriz ere
igo egiten da bere kontsumoa, gero eta adin

ttikiagoan hasita gainera. Osasunean eta sakelean
kalte egiten digutela jakin badakigu, baina inoiz
baino gehiago denon begibistan ditugu eta ezin
egonprobatugabe.Gogoanhartu,ongi pasa,pasa
gabe barraka, txurro-denda eta tiropitxonetan ere.

Ongi pasa, pasa gabe

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Familiaren definizioa ematerakoan, zerbait arbitra-
rioa dela erraten ahal dugu, afektibitate eta emo-
zio loturak dituzten pertsonak biltzekomodu bat,

gizarteak horretarako dituen moduetako bat. Baina,
gaur egun, familia hobekien definitzen duen hitza, se-
guruen, Aniztasuna izango da; familiak gaur egun ez
baitu erranahi bakar eta erabatekorik. Jendearen izae-
raugariaetaaskotarikoadenneurrian,biltzengaituzten
familiak ere, ondorioz, ugari eta askotarikoak izanen
dira. Ikuspuntu horretatik, beraz, logikoa da familia-
egitura horiek osatzen ditugun gizon-emakumeen be-
har eta desio aldakorretara egokitzea familia deitu izan
dugun hori.
Horrela bada, gaur egun familia aipatzen dugunean,
modu “naturalean” sortutako seme-alabak dituzten
guraso heterosexualak baino zerbait gehiago ari gara
izendatzen. Familia-egitura, dagoeneko, ez baita ez
bakarra ez kolore bakarrekoa. Bertzeak bertze hauek
aipatzen ahal ditugu: Familia nuklear klasikoa; Gura-
sodibortziatuedobanandutakoakdituen familia; Berro-
satzen den familia (umeak badira gehien bat). Hemen
ezindu edo eri dagoen senitarteko bat aldi baterako
zure etxean hartzea; Seme-alabarik gabeko familia;
Izatezko familia; Guraso bakarreko familia: Harrera fa-
milia eta Adopzio familia; Guraso homosexualek osa-
tutako familia; Etnia eta kultura desberdinetako gura-
soak dituen familia; ….
Ikusten denez, ugariak dira familia-aukerak.

FFaammiilliiaa,, kkuullttuurraarreenn eettaa ggiizzaarrtteeaarreenn iikkuussppuunnttuuttiikk bbee--
ggiirraattuuttaa 
Seme-alabekin bizi diren aita batek eta ama batek osa-
tutako familia nuklear klasikoan, hainbat elementu bil -
tzen dira: heterosexualitatea, ugalketa, ernalketa, ezkon -
tza, filiazioa (seme edo alabari gizon bat eta emaku-
me bat adjudikatzea aita eta ama modura), eta etxe
berean elkarrekin bizitzea. Familia-modu berriek, or-
dea, hautsi egiten dute elementu horien batuketa, eta
jada ez da beharrezkoa denak batera gertatzea talde
hori familiatzat hartzeko. Ezkontzarik egon ez arren fa-
milia izan daiteke, edo ugalketarako sexualitaterik ga-
be, edo etxe berean bizi gabe… 

FFaammiilliiaarreenn hhiissttoorriiaa:: bbiillaakkaaeerreenn hhiissttoorriiaa ddaa   
Familia kontzeptuak azken 30 urteotan izan duen al-
daketarik nagusiena familia ulertu eta bizitzeko ber -
tzelako moduak gero eta gehiago onartzea eta ones-
tea izan da. Horixe gertatu da berrosatutako familia-
tan, adopzio-familien kasuan nahiz harrera-familiene-
tan; bai gizarteak bai legeek poliki-poliki onespena eta
zilegitasuna eman baitiete. Era beran, erran bezala, fa-
milia-egitura berriak azaldu dira. Azken hiru hamarka-
datan, familiak osatzeko moduan eragin zuzena duten
hainbat aldaketa gertatu dira legerian, gizartean eta
ekonomian edo demografian; aldi berean, lagunduta-

Familia ereduak 
eta gizarte aldaketak
Alizia SAGASETA IRIGOIEN 
(Bortzirietako Harrera eta Orientazio Programa)

Kolaborazioak

ko ernalketarako teknologia berriak agertu dira eta Ema-
kume Feministen Mugimenduak eta Gay eta Lesbia-
nen askapenetarako Mugimenduak landutako asmo
eta baloreek eragin nabarmena izan dute giza eta ja -
rreren aldaketan. 
Azken hamarkadatan gertatu diren aldaketa hauek
guztiek gure ideia, sentimendu eta jokamoldeak alda-
razi dituzte, bai familiari edo ezkontzari dagokionez, bai
sexualitate edo guraso izateari buruz, nola beste hain-
bat gaitan. Bilakaera hauek talde eztabaida eta gogoe-
ta ugariren emaitza izan dira, bai eta norbanakoen pix-
kanakako bilakaera prozesuen fruitu, jende askok egin
behar izan baitio aurre hainbat bizipen familiar edo per -
tsonalari, hastapenetan behintzat, gatazkatsuak izan
ohi direnak: Nork ez du ama/aita bat, lagun bat, anai/
arreba/ahizparen bat, lehengusu-lehengusina bat, ba -
rride bat…, labur erranda, gertuko pertsona bat, une
jakin batean honelako erabaki baten berri eman digu-
na: banandu egingo naiz, lesbiana naiz eta bi seme-
alaba ditut, ume bat adoptatuko dut? 
Eztabaida eta erronka interesgarriak planteatu ditu fa-
miliak azken hiru hamarkadatan eta horrela izango da
datozen urteotan ere.  

HHoorrrreenn aaiinnttzziinneeaann::  FFAAMMIILLIIAA BBIITTAARRTTEEKKAARRIITTZZAA
Hemen Bortzirietan, bertze tokietan bezalaxe,  hainba -
tetan ematen dira senideen arteko gorabeherak edota
gaizki ulertuak: etxekoren bat eritu edota ezindu dela,
guraso dibortziatu edo bananduta dituen familia edo
familia berrosatzen den kasuetan, bitartekari baten be-
harra antzematen da. 
Nafarroako Gobernuak Familia Bitartekaritzako Zerbi -
tzua eskeintzen du aspaldian eta erraten ahal dugu  ge-
ro eta gehiago erabiltzen den zerbitzua dela.  Hona he-
men Bitartekaritzaren ezaugarri garrantzitsuenak: 

ZZeerr ddaa FFaammiilliiaa BBiittaarrtteekkaarriittzzaa??
- Familia egoerak auzitara eraman gabe konpontzeko
Nafarroako Gobernuak eskaintzen duen Zerbitzua. Bor -
tziri mailan udal  gizarte zerbitzu bulegoetan   nola osa-
sun etxean eskatzen ahal den  tresna da. 
- Debaldekoa da, eta hura jasotzea borontatezkoa.
- Bitartekaritza-lana familiaren  eta bikotearen inguru-
an garatzen da. 
- Disziplina anitzeko bitartekariek osatzen dute lan-tal-
dea (arlo sozial, psikologiko eta juridikoak).
- www.cfnavarra.es/serviciomediacionfamiliar
Zer eskeintzen du Bitartekaritzak?
- Informazio juridikoa, psikologikoa eta soziala, bitar-
tekaritzaren barruan.
- Esparru neutral bat, familia  egoeraz edota bikote
egoeraz  solastu ahal izateko. 
- Helburua da familia gatazkei aurre egiten laguntzea
eta haiei buruzko komunikazioa erraztea.
- Adostutako konponbideak bilatzen laguntzen du. 
- Prozesuak kontu emozionala eta gatazka gainditze-
ko denbora gutxitzen du, familia harremanak auzitara
eramatea saihesteaz gain. 
Informazio gehiago eskuratzeko edota baliabidea es-
katu ahal izateko gizarte langilearekin harremanetan
jarri: 
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak, tel.  948 635 036 edo
Lesakako osasun etxea:  tel. 948 638 000
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Ongi pasa
pasatu gabe
Baztan, Bortziriak eta
Malerrekako gizarte
hezitzaileak

Gure gizartean aisia
eta drogen kontsumoa
erlazionaturik daude.
Uda garaia dator, eta
gaz teen aisialdi denbo-
ra handitzen da. Hone-
kin batera, herrietako
bes tak hasten dira. Ho-
nakoa, familia askoren
kezka eta gatazka itu rri
izan daitekenez, garran -
tzitsua da drogen kon -
tsumoari eta preben -
tzioari buruz solastea. 

DDrrooggaakk hhaarr ttzzeekkoo
mmoodduuaakk ggaauurr eegguunn::

1. Adina: Kontsumi -
tzen hasteko adina jai -
tsi egin da. Nafarroan
14,8 urtekoa da bataz
beste esaterako alko-
hola kontsumitzen has-
tearen adina. Honekin
lotuta, arriskuaren per -
tzepzioa gero eta txikia-
goa da, nerabeen gara-
pen ebolutiboan eragin
zuzena izanik. 

2. Edateko modua:
Kontsumo konpultsibo
eta intentsiboak (den-
bora gutxian kantitate
asko). 

3. Substantzien na-
hasketa, polikontsu-
moa: Edari alkoholdu-
nak, estimulatzaileak di-
ren drogak (tabakoa,
speed-a, kokaina...),
eratorri kannabikoak, di-
seinu drogak... 

ZZeerr  eegg iinn  ffaammii ll ii aa
kk oo nn tt ee ss tt uu tt ii kk  PPRREE --
BBEENNTTZZIIOO aarrllooaann??

-  Denbora eskaini
eta bere inguruneaz in-
teresatu: Denbora egon
badago. Antolatu eta le-
hentasunak jarri eta era-
ginkortasunez komuni-
katu. 

- Maitasuna eta ba-
besa eman arauak eta
mugak jarriz: Mugak eta

arauak segurtasun eta
kontrol sentimendua
sorrarazten diete, be-
ren jokabidea bidera -
tzen eta porrotari aurre
egiten laguntzen diete,
bai eta beren jokabide-
ak beraiengan zein bes -
teengan dituen ondo-
rioak aintzat hartzen ere. 

- Ordutegia eta dirua
adinaren arabera ego-
kitu.

- Seme-alabei era-

baki propioak hartzen
erakutsi: Lagun taldetik
etor daitezkeen presio-
ak gestionatzen lagun-
du.

- Gurasoak eredu ga-
ra: Egiten dugun hori
beraiek ikusi, natural -
tzat jo eta ikasiko dute. 

- Seme-alabei dro-
gei buruz hitz egin: Egu-
nerokotasuneko mo-
mentuak aprobetxatu
gaiaz hitz egiteko. 

- Aisialdi eta jai giro
osasungarria sustatu.

ZZaallaannttzzaakk bbaaddiittuu--
zzuu…… hheemmeenn ggaauuddee

Bestelako informa-
ziorik behar izanez ge-
ro, Baztan, Bortziri eta
Malerrekako Gizarte
Zerbitzuetan ateak za-
balik aurkituko dituzue. 

Ongi pasa pasatu ga-
be!

Irakurleak mintzo

Komikia

Zintzurretik iragana
ez dudanez iragana,
bertsoetan banan bana
konfesatu nahi dut drama.
Ametsetan niregana
Aita dator… ai ai ama!

Urte batek zenbat negu,
zenbat arren ta erregu
ez zen Aita, zen Belzebu,
nire zoru haren zeru.
Behar zuen hark eredu,
bizi oso bat erre du.

Garai hartan, haur bat nintzen
ilusio ta aski sen.
Hasi zinen, “zera” gizen,
eskuekin erabiltzen.
Juan Kruz ez al duzu izen?!
Ez dut deuse konprenitzen.

Nola a(ha)ztu begirada,
zure ahots, zure aba.
Sotanaren azpi-laba
Satanasen adarkada.
Maitemina zigorra da
minez maite baldin bada.

Bizitzea dut kondena,
etsipenak etsipena,
aspirina, hasperena,
zuregatik da hau dena.
Desberdina da naizena
eta izan nintekeena.

Zenioen sator-sator
«ni gabe ez zara inor».
Oroitzen dut eskua hor
mugituaz lizun, bizkor.
Ogitxoa ogi gogor
bi “ostia” dizkizut zor.

Zenioen «egon lasai
nauzulako zure artzai,
laster ere denon gotzai,
Jainkoaren pare naiz, bai!«
Baina nik ez nuen… ai, ai…
zure bildots bihurtu nahi.

Nik «ez, ez, ez», zuk «oi, oi, oi»
Zuk otoitza, ta nik «otoi»
Hankarteko zeruak goi,
bilakatu ninduzun lohi.
Sexu-grina bada pozoi
arrak beti du arrazoi.

Zure boto, zure barau
bihurtuak nire birau.
Ez nintzen bat, ez ginen lau;
infernuak luze dirau.
Agintzea zure arau
Mandamendu bat al zen hau?

Opa dizut: ez za(ha)rtzea,
zure jaunak ez hartzea,
sekula ez barkatzea,
kontzientziak bakartzea,
gurutzea ta iltzea,
gurutzeak zu hiltzea.

Gauez busti ohi dut muda,
baina xorta hau da muga.
Salatzeko guzi hura
azpian da sinadura.
Joan zaitez Infernura!
Nirea gaur akautu da.

Aita dator… 
ai, ai ama!!!

Bota bertsoa
Iban GARRO ALTZURI (Lesaka) 
Doinua: Itsasoa laino dago

Baztan-Bidasoko 30. Bertsopaper lehiaketan 1. saria (18 urtetik goiti)



Prentsatik bildutakoak

«Hagitz kontent
gaude denok
Euskadi-Murias talde-
ak Kontinental
Profesional mailara
salto eginen duelako,
sari bat da. Oraindik
ez dakigu segituko
dugun edo ez, baina
motibazio bat da.
Nere aldetik, lanean
ongi segitu eta Jon
Odriozolaren konfi-
dantza irabazi nahi
nuke Muriassen segi-
tzeko, hori gustatuko
litzaidake».

Beñat TXOPERENA
Igantziko txirrindularia
D. VASCO 2017.06.17

«375 kilometro koa-
droko bailaran 1.628
kilometro bide ditugu-
la erraterakoan, ez da
gehiago azaldu beha-
rrik. Azpiegiturak
mantendu ahal izate-
ko toki finantziazio
sistema aldatu behar-
ko litzateke eta auni-
tzetan aipatu diogu
Gobernuari. Baztanek
16 eskola ditu, 6
mediku-kontsulta, 18
frontoi, 27 ur-deposi-
to… eta hori kontuan
hartu behar da».  

Joseba OTONDO
Baztango alkatea
D.NOTICIAS 2017.06.19
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11 galdera labur

NNoorr dduugguu LLeeiirree BBaarrrreenneettxxee??
Azpilkuetan bizi den 19 urteko
gaztea naiz.

ZZeerrggaattiikk eerraabbaakkii zzeennuueenn eerriizzaaiinn --
ttzzaa iikkaasstteeaa??

Alde batetik beti gustatu izan
zaizkidalako osasunarekin lotu-
tako gaiak eta bertzetik inguru-
koak laguntzeko aukera ematen
duen lanbidea delako.

ZZeeiinnttzzuukk ddiirraa ggaaiixxoorriikk hhoobbeerree--
nnaakk??

Onak edo txarrak denek zerbait
erakusten ahal datzute. Baina egi-
ten duzun lana estimatzen dute-
nak dira hoberen sentiarazten di-
zutenak.

ZZeerr bbeehhaarr dduuzzuu ddeerrrriiggoorr zzuurree bboo--
ttiikkiinneeaann?? 

Lasaiatasuna eta norbera zain -
tzeko denbora hartzea.

ZZeerr lliittzzaatteekkee bbiizziittzzaa mmuussiikkaa--
rriikk  ggaabbee??

Zaila da hori imaginatzea,
lorerik gabeko lorategiare-
kin parekatuko zen. 

ZZeeiinn mmuussiikkaa iinnssttrruummeennttuu
jjoottzzeenn dduuzzuu??

Zeharkako txirula eta pia-
noa jo tzen ditut, eta orain
gitarrarekin hastea pentsa-
tu dut. Ez nuke jakinen erra-
ten nondik datorkidan afizioa,

7 urterekin hasi nintzen  ikasten
eta gaur egun arte!

GGaauuzzaa bbeerrrriiaakk pprroobbaattuu zzaalleeaa zzaa--
rraa?? 

Denbora librea dudanean bai,
horregatik hasi nintzen aurten
antzerkia egiten, zerbait berria
probatzeko, eta esperientzia po-
lita izan da.

ZZeeiinn ddaa AAzzppiillkkuueettaa bbeesstteettaakkoo bbee--
rreeiizzggaarrrriiaa??

Sortzen den familia giroa.
ZZeeiinn ddaa zzuurreettzzaatt bbeesstteettaakkoo eegguu--
nniikk ppoolliitteennaa??

Lehenengo eguna. Besten ha-
siera izanda jendea gogotsuen

egoten den eguna iruditzen
zaidalako eta  baztan zo-
pak jatea aunitz gusta -
tzen zaidalako!
EEgguunneekkoo eeddoo ggaauueekkoo
ggiirrooaa nnaahhiiaaggoo dduuzzuu?? 

Biek daukate bere
xarma ba ina ,
egunekoa be-
reziagoa eta
alaiagoa da.
AAmmeettss
bbaatt??
Ba t  ba -
karrik?

� Leire BARRENETXE � Azpilkuetako gaztea



Arte
adierazpenaren
bidez oroimena
lantzeko
helburuarekin
urtebeteko
lanaren ondotik

TTIPI-TTAPA
Oroimen historikoan

oinarritutako herri-an -
tzerkia lantzen ari dira
Beran joan den urteko
ekainetik hasita. Lan
horren emaitza, ‘Harri-
tik hazia’ antzezlana es-
kainiko dute uztailaren
21, 22 eta 23an, ortzi-
rale, larunbat eta igan-
de arratsaldeko 8etan
Berako Kultur Etxean
eginen dituzten emanal-
dietan.

Berako Euskara eta
Kultura Batzordeek bul -
tzatuta, Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
tearen adostasunarekin,
Oroit(h)arri antzerki tai-
lerra 2016ko ekainaren
9an hasi zen lanean eta
urtebetean etengabe
bildu dira eta sormen
prozesu aberatsa gara-

tu dute. Horren ondo-
rioz, «harreman sendoe-
tan oinarritutako talde
trinko bat» dutela aipa-
tu digu Ramon Albistur
zuzendariak.

Talde horretan, akto-
re eta aktore musikari-
ak Axuri Zapiain, Aina-
ra Maya, Aitziber Alman-
doz, Araitz Bizkai, Aran -
tza Zubieta, Ekhiñe Za-
piain, Eneritz Zapiain,
Eugenia Arriola, Kemen
Ruiz, Jerardo Ros, Li-
zar Elexpuru, Maddi Ira-
zoki, Manex Zapiain,
Nagore Orbeltzu eta Oi-
hane Zelaieta dira. Zu-

zendaritza artistikoari
dagokionez, Esther Ca -
rrizo (adierazpen lana),
Ramon Albistur (gidoia
eta eszenan jartzea),
Araitz Bizkai (musika
sortzaile eta zuzenda-
ria), Nagore Orbeltzu
(koreografia) eta Ma ddi
Irazoki (lan plastiko eta
afitxa) ari dira. Irudi- eta
bideo-lanak Katubiko
Oier Fuentes eta Moni-
ka Agirreren esku dau-
de. Baina antzerkilari eta
zuzendaritza lanez apar-
te, antzerki bat gauza -
tzeko bertze zenbait be-
tebehar ere badaude.

Bertze lan horietarako
taldeak sortu dituzte eta
lagundu nahi duenak
badu talde horietan sar -
tzeko aukera ere. Ekai-
naren 21etik aitzinera,
elkarlanean hasteko au-
kera izanen dute. Hau-
ek dira lan taldeak: Es-
zena espazioa (antola-
mendua, tresnak eta
 atrezzoa, kokapenak…);
Jauntziak eta osagaiak;
Publizitatea eta komu-
nikazioa; Logistika eta
hornidurak eta Gidoi-la-
na (ideietan parte har-
tu, testua antolatu, ar-
gitaratu, banatu…).

ANTZERKIA � UZTAILAREN 21, 22 ETA 23AN BERAKO KULTUR ETXEAN

‘Harritik hazia’ herri-antzerkia
taularatuko dute hiru egunez

KULTURA
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UTZITAKO ARGAZKIA

Herri-antzerkia lantzen ari diren aktoreak eta zuzendariak, entsaio batean.

TTIPI-TTAPA 
Egitasmoaren Harri

batez… herri bat logoa
erabili dute lanari izenbu-
rua jartzeko. Testua ida -
tzi duen Mikel Taberna
idazleak egin zuen pro -
posamena: ‘Ha rri’ hi tzak,
‘ar’ duela bere bai tan.
«Beraz, ideia litzateke ha -
rri tik, arren historia zurru -
netik, eme hazi bat atera -
tzea, ber tzelako bizi-pro-
posamen baterako ha-
zia… Eme+Hazi». Ma ddi
Irazokik ideia ho rren in -
guruan lan grafikoa sor-
tu zuen. Azkenean, Harri -
tik hazia izenburua iduri-
tu zitzaien argiena eta ha-
la jartzea erabaki zuten.
«Berako harrobian jende
inozenteen odola isuri a -
razi zuten matxinatuen
tropek fusilamenduekin…
eta imajinatzen ahal du-
gu odol gorri horrek ha -
rriak tindatuz eta blaituz
mundu amestu baten ha-
zia garaztatu duela».

HARRI BATEZ HERRI BAT

Mikel Tabernak
testua eta
Maddi Irazokik
irudia
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UZTAILAK 7 , ORTZIRALEa
08:30 Ezpata-dantzarien meza isila. Joan-etorria Txistulari bandaren laguntzaz 
eginen da. 10:30 Udalbatza bertze agintariekin, Ezpata-dantzari eta Musika 
Bandarekin batera, herriko ikurrak aitzinean dituztela, abiatuko dira Herriko 
Etxetik elizara, Meza Nagusira. Bertan, Lesakako Abesbatzak parte hartuko du. 
Meza ondotik, Fermin Zaindariaren irudiarekin herri guzitik prozesioa. Ibilaldia 
berriro Elizan burutu ondoren, Udalbatza, lehen aipatutakoekin, mezara joan 
diren moduan jaitsiko dira Eskolttikira, Onin errekaren bi aldeetan egiten den 
Zubigainekoa dantza ikustera, XV. mendean lesakarren artean lortu zen bakea 
oroitarazten diguna. Segidan, Bandera-arbola doinuari dagokion ikurrin-agurra 
zubi gainean. Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean, ikurra Herriko-etxera igan 
aitzinean. 18:00 Bezperak. Lesakako Abesbatzak kantatuko du eta ondoren, 
ohiturari jarraituz, Ezpata-dantzari taldeak Mutil-dantza, Neska-dantza, Aurres-
kua eta Jotak dantzatuko ditu Plaza Zaharrean. 19:30 Plaza Zaharrean, bertso 
jaialdia, Arrano Elkarteak antolatua. Bertsolariak: Amets Arzallus, Andoni Egaña, 
Maialen Lujanbio, Julio Soto eta Eneko Fernandez. Gai-jartzailea: Iban Garro. 
Gauean, Musika Plaza Zaharrean Trikidantz taldearekin.

LesakaKO BESTAK
UZTAILAREN 6TIK 10ERA

EGITARAUA

uztailaK 6, ORTZEGUNA
12:00 Herriko Etxetik altxaferoa botako dute bestei hasiera emanez. 
Ordu  berean txistulariek, soinulariek, trikitilariek, Elutxa Txarangak 
eta haur ttikien danborradak girotuko dizkigute herriko kaleak euren 
soinu alaiekin.17:30: Frontoian, Tantirumairu Euskal Folklore Taldearen 
erakustaldia. 20:00: Peña guzien ordezkariek altxaferoa bota ondoren 
danborrada nagusia abiatuko da, Erraldoi eta Buruhandi, danbor-jole 
eta soinulari eta Lesakako Bandaren laguntzarekin, herri osoari itzulia 
emanen diote. Gauez  Musika Plaza Zaharrean Laiotz taldearekin.
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Garazi COndE ORUBE

kartel lehiaketako irabazlea

Hilabete baino ez da Mexikotik etorri 
zela, eta lur hartzeko asti haundirik 
izan gabe lanean hasi da 22 urteko 
lesakar gaztea: txozna batzordean, 
Gazte Asanbladan, Nafarroa Oinezeko 
Komunikazio Batzordean... Halakoxea 
baita bera, han eta hemen auzolanean 
ariz, gustura bizi dena. 
Herrian «aunitz ibiltzen» den neska iza-
teaz gain, badu maite duen bertze pasio 
bat ere, eta hala aitortu digu berak ere: 
«diseinu grafi koa aunitz gustatzen zait.
Beti gustatu izan zait gauzak eskuekin 
egitea, artea... ». Horri tiraka egin ditu 
ikasketak ere: Industria Diseinuko eta 
Produktu Garapeneko Ingeniaritzako 
Gradua egin baitu. Gainera, ikasketak 
tarteko, urruti ibili da: Mexikoko uni-
bertsitate batean egin du ikasketetako 
azken urtea: «urte bat pasatu dut han, 
eta hagitz esperientzia ederra izan da. 
Praktikak ere han egin ditut eta hagitz 
ongi ibili naiz». Orain, berriz, gradu 
amaierako lana egiten ari omen da eta 
«uztailean graduatzea espero dut». 

Aitortu digunez, «gerora diseinu grafi kora 
dedikatzea gustatuko litzaidake». Eta ba-
du artea. Lortutako emaitzak dira lekuko. 
Aurten sanferminetako kartel lehiaketa 
irabazi du, baita Arantza Rockeko kartel 
lehiaketa ere. Kartel saila egindakoa ba-
da ere, aurten lehenbiziko aldiz aurkeztu 
omen da herriko bestetako lehiaketara: 
«urtero egin behar nuela erraten nuen, 
gustatzen zaidalako eta kartel aunitz 
egiten ditudalako bertzela ere, baina 
ez nuen egiten». Aurten, ordea, eman 
du pausoa: «Mexikotik bi proposamen 
bidali nituen eta kasualitatez, niri gehien 
gustatzen zaidanak irabazi du». Saria 
«sorpresaz» hartu duela ere azaldu digu: 

«ez nuen pentsatuko lehiaketa irabaziko 
nuenik. Lesaka herri kontserbadorea 
iruditzen zait zentzu zabalean, eta kartel 
honek pixka bat modernotik badu». Baina 
lortu du saria, eta nola ez, pozik dago. 

EZPATAdAnTZARIRIk GABEkO 
kARTElA
Txupinazoko momentua ageri da kartel 
irabazlean: «azken urteetako kartelak 
beti ezpatadantzarietan oinarrituak izan 
direla iruditzen zitzaidan, eta hagitz ongi 
dago, baina niretzako ez zuten sanfermi-
nen esentzia guztia errepresentatzen». 
Hori gogoan sortu zuen bere kartela: 
«dena txupinazoarekin hasten denez, 
horrekin zerbait egitea erabaki nuen». 
Bere kartela «xumea» dela dio, hori 
delako bere estiloa: «alderdi minimalista 
gustatzen zait, gauzen kontzeptura, 
oinarrira joatekoa naiz». 

lAnA ETA BESTA
Atsegin ditu sanferminak, «herriko 
bestak hoberenak dira» beretzako, 
baina bestetan dena ez da parranda: 
«konpromiso aunitz izaten ditut, mila 
gauzetan parte hartzen dudalako. Txosna 
batzordean hagitz aktibo, Gazte Asanbla-
darekin lanean, Tantirudantzan dantzan  
nahiz eta aurten ez naizen ariko...». Baina 
gustuko tokian ez baita maldarik izaten: 
«mila kontu izaten ditugu, baina horrela 
ere gozatzen dut». Bada hutsik egiten ez 
duen ekitaldi bat ere: txupinazoa. «Ez da 
munduko txupinazorik hoberena, baina 
gurea da», dio. Hortik aparte, egunean 
egunekoarekin disfrutatu nahi izaten du: 
«egun guztiek badute zerbait gustatzen 
zaidana. Peñen Eguna ederra da, baina 
ustekabean besta ederrak egiten ditugun 
egunak ere gustatzen zaizkit».   

«Sanferminetan 
konpromiso aunitz 
ditut baina horrela 
gozatzen dut»

Garazi COndE ORUBE

«Mexikotik bi proposamen bi-
dali nituen kartel lehiaketara, 
eta kasualitatez, niri gehien 
gustatzen zitzaidanak irabazi 
du».

«Konpromiso aunitz izaten 
ditut sanferminetan, mila gau-
zetan parte hartzen dudalako, 
baina horrela ere gozatzen 
dut».



uztailaK 6, ORTZEGUNA
10:00 Gosaria eta txoznen irekiera. 

13:00 Euskal Presoak San Fermi-

netara kalejira. 21:30 Txozna-gu-

nean Fermintxo Rock: Zakill nekez, 

Kalera, Sarkor. 

uztailaK 7, ORTZiraleA
20:30 Tokan2 La Polla eta Ti-

rri&Tery taldeak txozna-gunean.

uztailaK 8, larunbatA
Egun osoan Peñen besta. 23:00 

Reimy txozna-gunean.

uztailaK 9, IGANDEA
18:00 Txozna-gunean haurren-

dako kamixeta tailerra (kamiseta 

zuria etxetik eraman). Mural ko-

lektiboa. 20:00 Bi zaldi taldearen 

kontzertua.

uztailaK 10, astelehenA
00:00 Gaixoa ni? Gaixoa zu!

   | 13

uztailaK 10, ASTELEHENA
11:00 Haurrentzako entzierroa: Ote Karrika-Plaza Zaharra. 11:30 Andra Mari 

Zahar Etxeko lorategian, Nafarroako Jotak. San Fermin Jubilatu eta Pentsio-

nisten Elkarteak antolatuta. 11:30 Gorriti eta bere animaliak Bittiriako Plazan. 

12:00 Betizuak Plaza Zaharrean, Elutxa Txarangarekin. 17:00 Haur ikuskizuna 

Harriondoa Kultur Etxearen inguruan. 18:00 Plaza Zaharrean, Nafarroako Jotak.

20:00 Txakaindik jatsiera, Zortziko doinuarekin. Arratsaldez eta gauez, 

Tximeleta taldearen emanaldia Plaza Zaharrean. 0ndotik Jai-hilak Elutxa 

Txarangarekin.
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UZTAILAK 8, LARUNBATa
09:00 Peñen gosaria.10:00 Peñen danborrada, Elutxa Txarangarekin. 11:00 

Haurrentzako entzierroa Ote kalea eta Plaza Zaharraren artean. 12:00 Betizuak, 

Plaza Zaharrean Elutxa Txarangarekin. 17:00 Plaza Zaharrean haurrentzako 

ikuskizuna. 18:00 Peñen kontzentrazioa Elutxa Txarangarekin Peñen jaitsiera-

rako. Arratsaldez eta gauez  Oharkabe taldearen emanaldia Plaza Zaharrean.

uztailAK 9, IGANDEa
10:30 Haur eta gurasoen danbo-
rrada Elutxa Txarangak lagunduta.
Goiz eta arratsaldez, Haur ikus-
kizunak Eltzeta plazan.12:00 Be-
tizuak Plaza Zaharrean Elutxa 
Txarangarekin. 18:00 Frontoian 
eskuzko pilota partidu profesio-
nalak. Arratsaldez Elutxa Txaranga 
kalez kale. Arratsalde eta gauez 
Trakets taldearen emanaldia Plaza 
Zaharrean.

EGITARAUA

TXOzNETAKO EGITARAUA



14  |  
 ttipi-ttapa | 689 zk.

2017.06.29



   | 15
 ttipi-ttapa | 689 zk.

2017.06.29lesakAKO BESTAK uztailaren 6tik 10era

Ekaitz lAndA

Txozna batzordeko kidea

«Herriari besta gune 
alternatibo oso bat 
eskaini nahi diogu, 
dagoenari deus 
kendu gabe»

Ekaitz lAndA

Elkarlanaren emaitza da Lesakako txoz-
na-gunea, «herriko eragile ezberdinek 
hartzen dute parte txoznetako batzor-
dean; gune bizia da eta bere konposa-
keta urtetan zehar aldatuz doa. Oraintxe 
bertan Buruztanka Gaztetxea, Gure Esku 
Dago, presoen aldeko mugimendua 
eta Bihozkada artisauen kolektiboa 
ari dira parte hartzen». Tartean dabil, 
Ekaitz Landa ere, «txoznekin zerikusia 
duen guztia antolatzen dugu: muntaia, 
txandak, egitaraua...» 

HElBURUAk
Bi helburu nagusi dituzte txozna gunean 
«batetik, herriari beren ekarpena egiten 
dioten talde eta eragileentzako diru-iturri 
bat izatea». Sanferminetan aterako den 
diruarekin, «Buruztanka Gaztetxeko la-
nak edota Gure Esku Dagok Bortzirietan 
egin berri duen galdeketa» fi nantzatuko 
dira, adibidez. Bertzetik, herriari besta 
gune alternatibo oso bat eskaintzea, 
herrian dagoenari deus kendu gabe ber-
tze zerbait gehituko diona, positiboan». 

Pasa den urtean lehenbiziko aldiz karpa 
bat paratu zuten txozna-gunean: «ikus-
ten genuen txozna solteek asteburuetan 
ongi funtzionatzen bazuten ere, aste 
barreneko egunetan hagitz triste gel-
ditzen zela txozna-gunea. Lesakarrek 
Sanferminetako egun guzietan gozatze-
ko moduko besta eremu alternatibo bat 
nahi genuen eta hor ateri zen karparen 
ideia». Iazko arrakasta ikusita, aurten ere, 
errepikatzeko asmoa dute: «aski kontent 
gelditu ginen. Izan ere, muntatzen du-
guna ez da karpa soil bat, besta eremu 
oso bat baizik: badu bere eszenatokia, 

bestarako argiak, dekorazioa... karpak 
elementu guzi horiek babestu eta gune 
bakarrean kokatzen laguntzen digu». 
Honek guziak jendea biltzea ahalbide-
tzen duela uste du eta ondorioz, «aste 
barreneko egunetan ere sekulako giroa 
izaten da». 

EGITARAU BEREZIA
Bestarako tokia soilik ez, egitarau be-
rezia ere prest dute eta denetarik dago: 
«Fermintxo Rock jaialdia antolatu dugu 
uztailaren 6an, asteburuko arratsetan 
kalitatezko DJ desberdinak izanen di-
tugu, kontzertu akustikoak ere bai, La 
Pollako kide ohi batzuek ere eskainiko 
dute emanaldi bat... hori musika aldetik, 
baina horrez gain,  kamiseta tailerra, 
mural herrikoia...». Ekitaldi guztiak 
garrantzitsuak direla aipatu du, baina 
bat azpimarratzekotan, «Fermintxo 
Rock jaialdia» aipatuko luke  «garrantzia 
berezia eman diogu. Pasa den urtean, 
karparen egitarauari buruz mintzatzen 
ari ginela, garrantzitsua iruditu zitzai-
gun rock jaialdi bat antolatzea, ikusirik 
programa ofi zialak ez duela halakorik 
eskaintzen». Fermintxo Rock «musika 
jaialdi sendo eta iraunkor bat izatea» 
nahi dutela ere gaineratu du, «urtero San-
ferminetako karpan antolatuko dena».
Txoznen inguruan sortzen den giro 
bereziaz ere egin du aipamena, «giro des-
berdina izaten da, bertze musika batek 
ere laguntzen duelako kontrapuntu hori 
ematen, baita bultzatzen ditugun balioek 
ere». Ez da atzendu behar, «errespetuan 
eta elkarlanean oinarrituriko gune bat 
dela, eta beraz, sexu erasoei aurre 
egiteko plan bat ere badugula». 
Uztailaren 6an, goizeko 10etan irekiko 
dituzte txosnak. Hori posible izateko, 
baina, herritarren borondatea ezinber-
tzekoa izan da «eskerrak eman nahi 
dizkiegu. Beraiek gabe ez bailitzateke 
deus posible izanen. Animatu nahi ditugu 
aurten ere beraien ekarpentxoa egitera. 
Denok gonbidatuta zaudete!»

«Txozna-gunea aitzinera ate-
ratzen da hamarnaka eta 
hamarnaka lesakarrek es-
kuzabalki bertan lan egiten 
dutelako».
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Garbiñe SARASOlA

Tantirumairu dantza taldeko 

arduraduna

«Herrian gustura bizi den lesakar bat 
naiz» erranez aurkeztu du bere burua 
Garbiñek. Herrian bizi soilik ez, herriari 
bizia emateko zenbait taldetan ere ba-
dabil. Tantirumairu dantza taldeko ardu-
raduna da eta 26 urte daramatza zeregin 
horretan «1991. urteaz geroztik». Lesa-
kako dantza taldearen sekretu gehienak 
aski ezagunak zaizkio, bera arduratzen 
baita taldeko funtzionamendurako behar 
diren hainbat gestio egiteaz: «irakasleak 
bilatu eta euren eta ikasleen arteko ha-
rremanak bideratu, irakasleekin batera 
ordutegiak antolatu, jantziak banatu 
eta jaso, irteeretako harremanak bide-

ratu eta autobusak enkargatu, gurasoei 
beharrezkoak diren  oharrak bidali…», 
emanaldi borobilak eskaintzeko guztia-
ren beharra izaten baita.  

HAndITZEn JOAn
dEn TAldEA
Iaz bete zuen mende laurdena Tanti-
rumairu dantza taldeak eta sorrerako 
testuinguruaz galdetuta azaldu digu 
Ikastolatik sortutako taldea dela, «berta-
ko ikasleek Lesakako dantzak, bereziki, 
eta euskal dantzak orokorrean ikasi ahal 
izateko sortu zen taldea». Denborarekin, 
helduen taldea ere osatu zen, Tantiru-
mairu izenarekin jarraituz, «baina izaera 
eta funtzionamendu  propioa duen taldea 
eratuz». 
Gaur egun, 167 dantzarik osatzen dute 
taldea eta urte hauetan guztietan, kide 
kopuruan soilik ez, dantzatzeko moduan 
ere izan dute eboluzioa: «Euskal Herriko 
gainerako taldeetan ere eman den 

«Gauza berriak 
probatzeko prestu-
tasunak defi nitzen 
du dantza taldea»

Garbiñe SARASOlA

«Tantirumairu Ikastolako 
ikasleek Lesakako dantzak, 
bereziki, eta euskal dantzak 
orokorrean ikasi ahal izateko 
sortu zen taldea».



antzeko fenomenoak bizitu izan dira 
gure taldean». Neskato eta mutikoen 
dantzen artean historikoki egon izan 
den banaketa orain gutxitu dela uste du: 
«duela 35 urte genero aldetik dantzak 
orokorrean gehiago bereizten ziren. Ber-
tzalde, tradiziozko dantza eta pausoetan 
oinarritutako koreografia berriak sortu 
eta lantzeko modak gure taldean ere 
indar handia izan du». Baina sustraiak 
ongi errotuak ditu taldeak «tradizioa edo  
modernitatearen arteko oreka bilatzea 
baino, emanaldi edo saio bakoitzarekin 
zer landu eta zer lortu nahi den kontuan 
izatea da garrantzitsuena. Normalean 
horrek baldintzatzen du hartuko duzun 
bidea. Edozein moduz, gure oinarrian 
ia beti tradiziozko pausoak daude». 
Bere ustez, Tantirumairu dantza taldea 
definitzerako orduan «dantzak baino, 
gauza berriak probatzeko prestutasunak 
definitzen du taldea. Antzerkiarekin 
jolastu du, musika berriak probatu ditu, 
olerkietan oinarritutako emanaldiak 
eskaini...».

Herriko bestak ailegatzen direnean arro-
pa zuri-gorriak jantzi eta ekitaldi batetik 
bertzera ibiltzen da Garbiñe. Tantirumairu 
dantza taldeko zereginak ere izaten 
ditu tartean: «uztailaren 6an jaialdia 
izaten dugu frontoian eta altxaferora 
joan ondotik, arratsaldean goiz xamar 
dantzariak prestatzera joaten naiz». Dena 
ez da lana ordea, «emanaldiaren ondotik, 
16 urtetik goitiko taldekideekin afaltzera 
joaten gara». Uztailaren 7an, ez du hutsik 
egiten dantza emanaldietara «goiz eta 
arratsaldez joaten gara dantzak ikustera» 
eta uztailaren 8an peñen danborradan 
atera izan da «nahiz eta azken urteetan 
aukerarik ez dudan izan. Aurten ere ez 
naiz aterako Nafarroa Oinezeko dendan 
egonen naizelako». Danborradan aterako 
ez bada ere, etxeko ttikienekin beteko 
du urteroko ohitura «semeekin barreratik 

xexenak ikustera joaten naiz eta eurekin 
zerbait hartzen dut». Posible duenean 
peñakoekin bazkaltzen du «eta arratsal-
dez dantzan ibiltzen naiz txarangarekin». 

Uztailaren 9an, etxekoekin osatzen du 
egun osoko plana «semeekin xexenak 
ikusi eta beraientzako prestatuak izaten 
diren ekitaldietara joaten gara. Gorriti 
eta bere animaliak, ikuskizunen bat... 
eta barraketara ere bueltaren bat egin 
behar izaten da. Egun horretan, kanpoan 
afaltzen dugu etxekoekin». Eta bestei 
bukaera borobila emateko, uztailaren 
10ean danborra gogor astinduko du, 
«danborradan atera eta xexenak ikus-
ten ditugu goizean. Zerbait hartu eta 
bazkaltzera joaten gara. Azken urteetan 
Txakainen eta iaz eta aurten etxean,.
Arratsaldez Txakaingo jeitsiera ikusi eta 
kanpoan afaltzeko ohitura dugu».

EGITARAUARI ERREPASOA
Garbiñeren ustez, egun guztiak badute 
berezitasunen bat, «baina egia esan 
neretzat aurreneko hirurak berexiagoak 
dira». Egitarauari errepasoa egiten 
hasita, zer kendu eta zer jarri aipatu du 
«xexenak hiru egunez egotea sobera da. 
Musika talde edo ikuskizun ezberdinak 
gehituko nituzke nik, bertze ordutegi 
eta tokietan, berbena itxurakoa ez den 
zerbait».

GIROAn AldAkETA 
Eguneko edo gaueko giroa nahiago 
duen galdetuta, «egunekoa nahiago dut,  
nahiz eta 6ko gauean kanpoan ere gus-
tura egon. Beste egunetan beti egunez 
bertzerik ez nabil». Eguneko giroan ez 
omen du aldaketarik nabari «baina ba-
dakit gauez  eta astebukaeretan berexiki 
kanpotik datozenak ez dutela besta lehen 
bezala egiten, askotan ez omen dira he-
rrira hurbiltzen. Kanpinetan gelditzen dira 
eta beraiek etxetik ekarritakoa bertan 
hartzen pasatzen dute gaua». 
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«Tradizioaren edo modernita-
tearen arteko oreka bilatzea 
baino, emanaldi edo saio ba-
koitzarekin zer landu eta zer 
lortu nahi den kontuan izatea 
da garrantzitsuena».

«Musika talde edo ikuskizun 
ezberdinak gehituko nituzke 
nik, bertze ordutegi eta to-
kietan, berbena itxurakoa ez 
den zerbait».



32 ordu eta
erdi behar izan
zituen 519
kilometrora
murriztu zuten
proba egiteko

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 9tik 11ra

burutu zen Donostia-
Bartzelona Powerade
Non Stop mendi bizi -
kleta proba. Hiru egu-
nez, 709 kilometroko
ibilbidea osatu behar zu-
ten txirrindulariek, ba-

naka edo bi, hiru edo
lau laguneko taldetan
banatuak. Iaz bezala,
bakarka aritu zen Oiar -
tzunen bizi den Asier
Valverde beratarra eta
hamargarren izan zen
sailkapen orokorrean. 

Asier Valverdek ere,
bertze parte-hartzaile
gehienek bezala, zen-
bait arazo izan zituen.
Aragoi aldean, errate-
rako, baimenak zirela
eta arazoak izan zituen
Guardia Zibilarekin eta
Aragoiko bi etapak neu-
tralizatu egin zituzten,
Balaguerrera iritsi arte.

Azkenean, 709 kilome -
trotik 190 kendu behar
izan zituzten probatik.
Honela, 519 kilometro-
ak egiteko, 32 ordu, 30
minutu eta 7 segundo
behar izan zituen Asier
Valverdek. Ibilbidea ba-
karka egitera atera zi-
ren 58 txirrindularieta-
tik 27 ailegatu ziren hel-
mugara, erdia baino gu -
ttiago eta horien artean
hamargarren izan zen
Berakoa. Halere, «be-
roarengatik eta ibilbi-
dearengatik hagitz go-
gorra» egin zaiola onar-
tu du Valverdek.
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KIROLA � DONOSTIA ETA BARTZELONA ARTEAN

Asier Valverde 10. Non
Stop proba gogorrean

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Asier Valverde Jaizkibelen goiti lehen etapan eta
Bartzelonako helmugan.



«Larunbat
gauerdian,
inolako
beharrik gabe,
bestan zebilen
jende artean
ibili ziren
uniforme eta
guzti, arrisku
egoera sortuz»

TTIPI-TTAPA
Guardia Zibilak Al -

tzateko bestetan izan
zuen jarrera salatuz EH
Bilduk aurkeztutako
mozioa onartu zuen
udalak ekainaren 14ko
batzarrean, aldeko 9 bo-
torekin (EH Bilduko 6
eta Herrirako taldeko 3)
eta 2 abstentziorekin
(Herrirako 1 eta UPNko
zinegotzia). Hain zuzen,
UPNko zinegotziak ai-
patu zuen «gero eta zi-

urtasun gehiago izan
hobe dela». Herrirako
taldeko zinegotzi batek
erantzun zion bera mo-
mentu horretan Altza-
teko kontzertuan zegoe-
la eta «ez zela sentitu
ziur, ez dela normala 4
guardia zibil sartzea jen-
dearen artean egin zu-
ten moduan».

Mozioak, ekainaren
10eko larunbat gauean
Guardia Zibilak eraku -
tsitako jarrera salatzen
du, «inolako beharrik ga-
be, gauerdian, jendea
bes tan zegoela haien
artetik ibili ziren unifor-
me eta guzti, arrisku
egoera la rria sortuz. Ez
dugu horrelakorik be rriz
errepikatzerik nahi».  

Aldi berean, Espai-
niako Polizia Naziona-
laren, Guardia Zibilaren
eta Armadaren erreplie-
ge osoa al-
darrikatu du
Udalak.

HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 688 zk.

2017.06.29

GIZARTEA � UDALAK MOZIOA ONARTU DU

Altzateko
bestetan
Guardia
Zibilaren jarrera
salatu dute

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Isidororen bidaia antzertu eta kantatu dute
‘Isidoro Fagoaga, bada tenorea!’ izenburupean egiten ari diren jardueren bai-
tan, Isidoro Fagoagaren Lagunak elkarteak antolatutako udaberriko azken eki-
taldia ekainaren 9an egin zen. Artistaren izena daraman Isidoro Fagoaga Udal
Musika Eskolako ikasleek Herriko Etxeko plazan, gauez, Isidororen bidaia an -
tzerki-musikatu hunkigarria eta ikusgarria eskaini zuten, izenburuak dioen be-
zala, Fagoagaren ibilbidea musikaren bidez laburbilduz. Udako atsedenaldia-
ren ondotik, udazkenean segituko dute Illekueta auzoko Agramontean sortu-
tako tenore eta idazlea gogoratzeko ekitaldiekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Burlatako Arkaitz Ordoki nagusitu da Ibardingo II. Igoeran
Ilargi Sport eskuderiak eta Nafarroako Automobilismo Federazioak antolatuta-
ko Ibardingo II. Igoera burutu zen ekainaren 10ean. 48 auto gidarik parte har-
tu zuten Nafarroako eta Errioxako Mendiko auto lasterketa txapelketetarako
baliagarria zen proban eta horietatik 41ek lortu zuten bukatzea. Iaz bezala, Igu-
anto Motorsport-eko Arkaitz Ordoki burlatarra nagusitu zen, BRC B49 autoa-
rekin. Ilargi Sport taldeko Joseba Beola herritarra izan zen bigarren eta talde
bereko Beñat Población hirugarren. Jendetza bildu zen Ibardingo maldan.

Ba al zenekien
Nerea Fagoaga, Mikel Telletxea eta Andrea Gou-
raud herriko artisten Bidasoa lokatzetik begira-
da erakusketa uztailaren 16ra arte ikusgai da-
goela Kultur Etxean

?



Ortziralean
22:00etan
aurkeztuko du
Onin erreka
gainean herriko
‘soinu-
bandako’ 15
kantu biltzen
dituen lana

Aitor AROTZENA
160 urte ondorenbe-

re lehen diskoa karrika-
ratu du herriko Musika
bandak. Hain zuzen,
160 urte bete dira Na-
farroako musika banda-
rik zaharrena dena sor-
tu zenetik eta nolabait,
ibilbide hori he rriko soi-
nu-banda izan daite -

keen lan honetan bildu
du, 15 kanturekin. Tar-
tean daude Napoleo-
nes, Zako Zahar Plus
Ultra, Mozkorrenborda,
Beti Gazteren himnoa,
Iria, Lesakako peñak,
Txakaingo jeitsieraren
zor tzikoa…. Abesbatza-
ren, eskola eta ikasto-
lako ikasleen edo Beti
Gazteko jokalarien ko-
laborazioa izan dute
graba tzerakoan. Disko
hori 12 eurotan jarriko
dute salgai eta aur-
kezpena, Sanferminen
aitzineko ohiko emanal-
dian eginen du musika
bandak. Hain zuzen,
ekainaren 30ean, ortzi-
ralean 22:00etan Onin
zubiaren gainean eskai-
niko du kon -
tzertua, doan.
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LESAKA

KULTURA � EKAINAREN 30EAN KONTZERTUA

‘160 urte
ondoren’ lehen
diskoa atera du
Musika Bandak

ARGAZKIA: RAFAEL ENETERREAGA

Tomas Rekondori ezusteko omenaldi hunkigarria
Omenaldi ezustekoa eta hunkigarria eskaini zion ekainaren 10ean Musika ban-
dak Tomas Rekondo Anduezari, orain arte zuen taldekide zaharrenari. 65 urte
eman ditu klarinetea jotzen. Rekondo erremontezalea da eta Koteto Ezkurra
du lagun handia eta idoloa. Ezkurra eta Barrenetxea IV, Zeberio eta Ionen kon-
trako partida ikusten ari zela sartu zen udal musika banda pilotalekuan eta kan -
txa erdira deitu zuten. Aurreskua dantzatu zioten, Koteto Ezkurrak berak sina-
tutako erremontea eskaini zion eta klarinete dotore bat oparitu zioten. Kaleji-
ran atera ziren eta Rekondoren etxe atarian kontzertu bat eskaini zion musika
bandak. Musika bandak bertze oroigarri dotore bat eman zion Rekondori eta
lore-xorta Mari Carmen emazteari. Alaitz Rekondo alaba ere bertso kantari ari-
tu zitzaion etxeko balkoitik. Bukatzeko, Kasinon bazkaldu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Osasun eskoletako ziurtagiria lortu du Irain Eskola Publikoak
Irain eskolak Osasun eskoletako ziurtagiria lortu zuen ekainaren 5ean, Nafarro -
a ko bertze sei eskolekin batera. Horretarako, eskola hiru urtez ekintza osasun -
garriak bultzatu eta ekin ditu. Horien artean Tranqui programa, Once-ko le hia -
keta, Lacturaleko Gosari osasungarriak, Fluor kanpaina, emozio hezkuntza, Bi-
de Hezkuntza… Argazkian, ikastetxean azken ikasturtea egin duten 6. mailako
ikasleak daude, Sastrinera irteera egiteko prest, ziurtagiria eskuetan dutela.

Ba al zenekien
Nafarroa Oinezeko kantua eta bideokliparen aur -
kez pena egitekoa zutela astelehenean Iruñean.
Aitzinetik, udako eta Sanferminetako arroparen
aurkezpenean izan ziren Oier Sanjurjo futbola-
ria, Abel Barriola pilotari ohia eta Anabel Arraiza.

?
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ETXALAR

Jaione Irigoien
eta Pello San
Millan izan dira
sarituak lehen
edizioan

Irune ELIZAGOIEN
Aurten lehenengo al-

diz herriko bestak ira-
gartzeko kartel eta pro-
gramaren azal lehiake-
ta antolatu du Udalak
eta dagoeneko erabaki
dute zein diren irabazle-

ak. Guztira 5 azal eta 5
kartel aurkeztu dira eta
kultura zinegotzi bat,
Altxatako kide bat eta
herriko gazte taldeko ki-
de batek osatu dute
epaimahaia. Pello San
Millan arizkundarra izan
da kartelaren irabazlea
eta 50 euro eta herriko
ostatuan 2 lagunentza-
ko otordua irabazi ditu
saritzat. Azaletan, be -
rriz, onena Jaione Irigoi-
en etxalartarrarena izan

da eta 100 euroko sa-
ria irabazi du.

Su-itzalgailuen
errebisioa

Uztailaren 1ean ex -
tin toreen errebisioa egi-
nen da Kultur Etxeko ar-
kupean goizeko 10e tan.
Mendiko suak itzaltze-
ko pala bereziak ondo-
ko baserrietan dauzka-
te: Urritzokietan Zamu-
dieneko-bordan, Larra-
pil-Sarrikun Iturraldeko-

bordan, Lakain-Apez -
bo rron Arrineko-bordan,
Orizkin Tolareko-bor-
dan, Lurriztiederran Goi-
netxegaraian, eta Goro -
surretan Maisterreneko
bordan.

Kultur etxearen
udako ordutegia

Eka ina ren  19 t i k
abuztuaren 31 arte Kul-
tur Etxeko ordutegia
10:00etatik 13:45era
izanen da. 

ARGAZKIAK:  IDOIA ITURRIA ETA MIREIA MARTINEZ

Nafarroako kenpo-kai txapelketa eta gerriko aldaketa
Maiatzaren 27an Nafarroako Kenpokai txapalketa egin zen Elizondon. Bertan
Unai Arburua Etxalartarrak emaitza onak lortu zituen 14 urtekoen kategorian.
Lehenengo postuak lortu zituen kata armarekin modalitatean eta baita konba-
tean ere, eta bigarren postua kata armarik gabe modalitatean (eskuinean). 
Bertzetik, ekainaren 11n gerriko aldaketa egin zuten Oiartzunen (ezkerrean).
Bertan Etxalarko Mikel Iturriak gerriko urdin marroia lortu zuen eta Eneritz Itur-
bidek gerriko horia. Zorionak bikote.

ARGAZKIAK:  MARKEL ITURRIA ETA GOIATZ JAUREGI

Izkueko enduro proba
Ekainaren 18an Etxalarko Markel Iturria eta Goiatz
Jauregi Izkuera joan ziren bertako enduro bizikle-
ta proban parte hartzera. 24km-ko ibilbide bat den-
bora neurtuan egin behar zuten, jaitsiera krono-
metratuarekin. Markelek bizikletarekin arazoak izan
eta bukatzerik izan ez bazuen ere, Goiatz bigarren
geratu zen 23 urtez azpikoen kategorian eta hama-
laugarrena parte hartu zuten 80 kirolarien artean. 

GIZARTEA � LEHEN ALDIZ EGIN DA LEHIAKETA

Bestak
iragarriko
dituzten kartela
eta azala
aukeratu dituzte

ARGAZKIAK: JABIER IRIARTE
Pello San Millan ezkerreko argazkian, eta Jaione Irigoien eskuinekoan, epaimahaikideekin.
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ARANTZA

Hiru begirale
izanen dituzte 

Nerea ALTZURI
Heldu den astelehe-

nean hasiko dira udale-
kuak. Aurten herrian
inoiz baino arrakasta -
tsuagoak eta parte
hartzaileagoak izanen
dira. Guztira 31 neska-
mutikok eman dute ize-
na, horietatik 12 dira 3-
6 urte bitartekoak eta
gainerako 19ak 6-12 bi-
ta r tekoak.  Goizez ,
10:00 etatik 13:00etara
elkartuko dira.

Begirale arduraduna
Olaia Matxikote igan tzia -
rra izanen da, eta bere-
kin batera, bertze bi be-
girale ariko dira lanean.

Uztailaren 28ra arte
izanen dira udalekuak,
eta tartean, uztailaren
25a bes ta izanen da.

Arantza Rock-eko
kartela

Abuztuaren 19an iza-
nen den Arantza Rock-
eko 22.edizioa iragar -
tzeko badugu kartela.
Gazte Asanbladak an-
tolatutako lehiaketan,
Garazi Conde lesaka -
rraren kartelak irabazi
du. Zorionak!

Gobernuarekin
hitzarmena

Plan munizipalari da-
gokion elkarlan hi tzar -
mena sinatu du Udalak
Nafarroako Gober nua re -
kin. Horren arabera, erai -
kuntza huts eta utziak 
berritu edo be rre rai ki tze  -
ko planak sus tatu ko di-
tuzte. He rri Ondasuna-
ren Katalogo berria ere
eginen da, udalerriaren
interes kulturale ko ele-
mentuak aintzat har tuz.
Bertzalde, mendi guneak
identifikatu eta analizatu
beharko ditu Udalak. Au -
rrekontua 95.000 euro-
koa da eta Gobernuak
76.000 finan tzatuko ditu.

Herri bazkarirako
txartelak salgai

Bestetako lehenbizi-
ko egunean, abuztuaren
14an, eginen den herri-
baz  karirako txartelak sal-
gai paratu ditu Kultura
Ba tzordeak. 25 eurotan
eros daitezke herriko os -
tatuetan, eta erosteko
azken eguna uz tai laren
25a izanen da.

GIZARTEA � UZTAILAREN 3TIK 28RA

31 haurrek eman
dute udalekuetan
izena

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA

Egun borobila
Aise atzenduko ez dugun eguna... Halaxe izanen da ekainaren 18a. Hainbat herritarren 
lan eta parte-hartzeari esker, zoragarria izan baitzen herri-galdeketa eguna. Inaxi,
Gabi eta Itxarok, familia bereko hiru belaunaldik elkarrekin eman zuten eguneko le-
henbiziko botoa eta gainerakoan, botoa ematera deituak zeuden 514 lagunetik
310ek eman zuten botoa (%60,31). Horietatik 288k baiezkoa. Parte-hartzea haun-
dia izateaz gain, ekitaldiak ere jendetsuak izan ziren. Trikitilarien kalejira, Arantzako
Dantza Luzea, haurren pilota partidak, gazteen herri-kirol desafioa, haurrak kanta-
ri, luntxa, Beñaten dantzaldia... Egun ederra izan zen, eta argazkiak dira lekuko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bortz neska-mutikoren Jaunartzea
Beñat Azpiroz Errandonea, Iraide  Burlada Lukanbio,
Oinatz Madariaga Alberdi, Ainhize San Juan Taberna
eta Saioa Etxegarai Maiz ek Jaunar tzea egin zuten
ekainaren 18an. Argazkian Martin Legarra apeza, Lu-
cia Iparragirre eta Irati Azpirozekin ageri dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txamukosen emanaldia Burladan
Ekainaren 16an, Txamukos mariatxi taldeak bere
bigarren diskoa aurkeztu zuen Burlada jatetxeak
antolaturiko afari eta emanaldian. Giro ederra sor-
tu zen eta batzuentzat besta goizaldeko ordu ttiki-
ak arte luzatu zen. 



HERRIZ HERRI | 23
ttipi-ttapa | 688 zk.

2017.06.29

IGANTZI

GIZARTEA � IRAILERA BITARTE

Udako
ordutegiarekin
hasiak dira
Irrisarri Land
parkean
Egunero
zabalik da
10:00etatik
19:00etara

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 16tik hasi

eta irailean ikasturtea
berria hasi bitarte egu-
nero irekiko ditu ateak
Irrisa rri Land abentura
parkeak. Joan den udan
30.000 lagunek bisita-
tu zuten parkea.

Irekiera ordutegiari
dagokionez, erremon-
tea edo monitorea be-
har duten jardueretakoa
10:00etatik 19:00etara
izanen da, baina bertze
ekitaldiak eta ostatua
ere gauera arte egonen
dira irekiak.

JARDUERA BERRIAK
Hiru ibilbide interak-

tibo berri paratu dituzte

martxan. Zentzumenen
ibilbidean, bisitariak
zentzumen guztiak era-
biliko ditu naturarekin
harremanatzeko. Ibilbi-
de mitologikoan, baso-
ko zuhaitzen artean eus-
kal mitologiako pertso-
naiak topatu eta berai-
en kondairak ikasteko
aukera izanen dute haur
nahiz helduek. Natura-
ren ibilbidean animali-
ak eta landareak dira
protagonista.

Bertzalde, Jolastoki-
an 2 eta 7 urte arteko
haurrendako Txikipark
bat egokitu da, monito-
reekin, haurrek josta -
tzen duten bitartean,
handiagoek aktibitate
ezberdinak egin ditza-
ten.

Azken urteetan be-
zala, ekainaren 23tik 25
era bitarte San Juan
bes tak ere ospatu di-
tuzte Irrisarrin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herritarren %41,59ak bozkatu zuen herri-galdeketan
Bozkatzera deituak zeuden 16 urtetik goitiko 517 herritarretatik 215ek bozka-
tu zuten ekainaren 18ko herri galdeketan (%41,59ko parte-hartzea). Horietatik
198k baiezkoa eman zioten Nafar gisa, Euskal Herri burujabe bateko herritarra
izan nahi duzu? galderari. Zortzi herritarrek ezezkoa bozkatu zuten, bertze zor -
tzik zuri eta baliogabeko boto bat ere izan zen.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Tirolina erabiltzeko aukera egunero izanen da Irrisarrin.
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HERRI-GALDEKETAK � BORTZIRIAK ETA LEITZALDEA

Eskualdeko 3.493
herritarren botoekin
erabakiaren bidea
hasi da Nafarroan
Bortzirietan 1.914 lagunek eman
dute botoa eta 1.579k Leitza,
Goizueta, Areso eta Aranon

HERRI-GALDEKETAK BORTZIRIETAN ETA MENDIALDEAN  ı   2017/06/18

Errolda Parte-hartzea Abstentzioa Bai Ez Zuriak Baliogabeak

ARANTZA 514 310 (%60,31) 204 (39,69) 288 7 12 3

BERA 3.164 626 (%19,79) 2.539 (%80,21) 610 10 5 1

ETXALAR 660 178 (%26,97) 482 (%73,03) 171 4 3 0

IGANTZI 517 215 (%41,59) 302 (%58,41) 198 8 8 1

LESAKA 2.315 585 (%25,27) 1.730 (%74,73) 553 18 12 2

Errolda Parte-hartzea Abstentzioa Bai-Bai Bai-Ez Bai-Zuria Ez Zuria Baliogab.

ARANO 96 59 (%61,46) 37 (%38,54) 49 1 4 2 2 1

ARESO 247 105 (%42,51) 142 (%57,49) 103 1 0 0 1 0

GOIZUETA 638 405 (%63,48) 233 (%36,52) 368 9 7 3 12 6

LEITZA 2.525 1.011 (%40,04) 1.514 (%59,96) 922 16 42 9 17 5

BORTZIRIETAKO GALDERA: 
«Nafar gisa, Euskal Herri burujabe bateko herritarra izan nahi duzu?»

MENDIALDEKO GALDERAK:
«Nahi al duzu Nafarroako herritarrok gure etorkizun politikoa modu askean erabakitzea?»
Baiezkoa bada: «nahi al duzu Euskal Herri libre bateko herritarra izan?»

G. PIKABEA
«Bide berri bat hasi

dugu Nafarroan, jarraipe -
na izanen duen itxarope -
narekin». Halaxe, baikor,
mintzatu da Gure Esku
Dago ekainaren 18an Na-
farroan egindako he rri-
galdeketen harira. Ba lo -
ra zio positiboa egin du,
eta azaldu duenez, «urte -
beteko pro ze suaren on-
dotik, hi tza hartu dugu
gure  etorkizun politikoa-
ren in guruan. Ate hori  he -
rri  tarrok ireki dugu, gure
eskubideen jabe eginez,
prozesu zo rrotz be zain
emankor baten bidez». 

Nafarroako 26 herri-
tan egin zen ekainaren

18an galdeketa, tartean
ziren eskualdeko  bede-
ratzi. Gisa honetara, Gu-
re Esku Dagoren irudi-
ko, «Nafarroan ere era-
bakiaren bideari ekiteko
borondate eta konpro-
misoa bade la erakutsi
dugu».  

PARTE-HARTZEA
Arano, Arantza, Are-

so, Bera, Etxalar, Goizue-
ta, Igantzi, Leitza eta Le-
sakan 3.493 herrita rrek
eman zuten botoa.

Nafar gisa, Euskal He -
rri burujabe bateko herri -
ta rra izan nahi duzu?gal-
derari erantzun zioten
Bor tzirietan. Aran tzan

izan zen parte-har tzerik
altuena: %60,31k eman
zuen botoa .  Beran
%19,79koa izan zen par-
te-hartzea, Etxala rren
%26,97koa, Igantzin
%41,59koa eta Lesakan
%25,27koa.

Mendialdean, bi izan
ziren galderak: Nahi al du-
zu Nafarroako herrita rrok
gure etorkizun politi koa
modu askean erabaki -
tzea? eta baiezkoa bada,
Nahi al duzu Euskal He -
rri libre bateko herrita rra
izan?. Parte-hartzeari da-
gokionean, ekainaren
18an Nafarroa mailan da-

turik altuena lortu zuen
herria Goizueta izan zen
(%63,43), eta hurbil ibili
ziren aranoa rrak ere
(%61,46 ) .  A reson
%42,51   ekoa izan zen
parte-hartzea eta Lei tzan
%40,04koa.

Gure Esku Dagok
adierazi duenez, «dato-
zen hilabeteetan ere la-
nean jarraituko dugu, bo-
rondateak ehunduz,
ados tasunetan sakonduz
eta herritarrak ahaldun-
duz, Euskal Herrian era-
bakia gauzatu arte, libre
eta demokratikoki. Gaur
pauso bat hurbilago gau-

de atzo baino helburu ho -
rretatik».

BOLETO SARITUAK
Aitzineko hilabeteetan

saldutako boletoen zoz -
ke ta, ekainaren 18an egin
zuen Eman Bortzekoa El-
karteak eta zenbaki sari-
tuak zein  diren jakinara-
zi du: Arantza Hotelean
gau bateko egonaldia
0930 zenbakiari tokatu
zaio, Euskal Tonbolako
lotea 4.303 zenbakiari;
Zalainen bazkaria 5.528
zenbakiari eta Irrisarrin
Ba xiko Abentura Plus sa-
ria 2.921 zenbakiari. 

ARGAZKIA: GURE ESKU DAGO
Leitzako Mikaela Apezetxeak (96 urte) eta Ramon Astizek (97 urte) txalo artean eman
zuten ekainaren 18an botoa. 
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Jon Maritxalar
txirrindulariak
Everest
Erronka (8.850
metroko
desnibela)
hogei orduz
bete zuen

Maider PETRIRENA
Ekainaren 9tik 11ra

burutu da Donostia-
Bartzelona Powerade
Non Stop mendi bizi -
kleta proba. Hiru egu-
nez, 709 kilometroko
ibilbidea osatu behar zu-
ten txirrindulariak, ba-
naka edo bi, hiru edo lau
laguneko taldetan ba-
natuak. Errekako biko-
tea, (Igor Agesta eta
Eneko Herrera) ongi ha-
si zen, baina arazo tek-
nikoak medio, ez zuen
proba bukatzerik izan.

Bertze aldetik, Jon
Maritxalar Etxenike  sun-

bildarrak Everest Erron-
kan parte hartu zuen.
Guztira 8.850 metroko
desnibela zuen ibilbi-
dea, bizikletaz 20 orduz
egitea lortu zuen Erre-
kako bertze hiru talde-
kiderekin batera. Guzti-
ra 320 kilometro egin zi-
tuzten Arizkunen hasi
eta akituz.

KIROLA � BIZIKLETAZ

Gure kirolariek
erronka bereziei
aurre egin diete

SUNBILLA

ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

Ikasturte bukaera Bertizen
Ikasturteari bukaera ederra eman zioten ekainaren 20an eskolako irakasle eta
ikasle guztiek Bertizen. HH eta LH 1. eta 2. mailakoak autobusez joan ziren.
LHko gainontzeko ikasleak berriz bizikletaz. Bertizen jokoak, bainua eta natu-
raz gozatzeko aukera izan zuten baita agur berexiak entzuteko ere. 5. eta 6.
mailako ikasleak dantza bat prestatua zuten agur moduan, datorren ikasturte-
an 6. mailakoak Doneztebera joanen direlako. Beraiek ere agur berexia jaso
zuten bertso bat kantatu baitzieten irakasleek.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Malerrekako herrietako eskolen 7. Joko Topaketa
Malerrekako eskola ttikietako irakasle eta ikasleek zazpigarren urtez Sunbillan
egin zuten Joko Topaketa. Harreraren ondotik, HHkoak jokoak izan zituzten eta
LHkoak Ginkana. Gosariaren ondotik, jaialdia egin zuten. Haur Hezkuntzako-
ek Koloreak ikasten eta Popurri kantak abestu eta dantzatu zituzten. Ondoren
LHko 1., 2, eta 3. mailakoak izan ziren eta hauek Makilak airera, Ipharadisi eta
Euskaraz bizi nahi dut kantak abestu eta dantzatu zituzten. LH 4, 5 eta 6. mai-
lakoak izan ziren segida eman ziotenak Danubio Urdina, Kokoleoko, Bonse aba
eta Euskararen txantxangorria kantatu eta dantzatu zituzten baita txirula jo ere.
Ondoren LHko mailako ikasle guztiak Mantusha, Ahoa bizi eta Color Esperan-
za kantatu zituzten. Eta akitzeko parte hartu zuten ikasle guztiak eszenatokira
atera eta Joko Topaketarako sortutako bertsoa kantatu zuten.

ARGAZKIA: JOSETXO APEZTEGIA

Korpus Kristi eguna
Ekainaren 18an Korpus Kristi eguna ospatu zen.
Eguraldia lagun prozesio eder eta polit bat egite-
ko aukera izan zen. Ibilbidea hasi baino lehen eta
akitu ondotik, Banderaren dantza dantzatu zuen
Florentino Gelbentzu Almandozek.

ARGAZKIA: SILBIA EZKURRA

Rebeka eskolakoen emanaldia
Ekainaren 11n Donezteben dagoen Rebeka esko-
lak emanaldi bikaina eskaini zuen Koteto Ezkurra
pilotalekuan. Bertan hainbat dantza egin zituzten.
Argazkian ageri diren sunbilda rrak Ballet eta Dan -
tza Jazz-ean parte hartu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Igor Agestak eta Eneko Herrerak ezin izan zuten Donostia-
Bartzelona ibilbidea bukatu.
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DONEZTEBE

Turismoa
bultzatzeko
gida eta mapa
ere argitaratu
ditu Udalak

Marga ERDOZAIN
Doneztebe prest da-

go aurtengo udan bisi-
tatuko gaituzten turis-
tei harrera egiteko.
Uztai laren 4tik aitzine-
ra eta irailera bitarte ber-
tako turismo bulegoa
zabalik egonen da: as-
teartetik igandera zaba-
lik egonen da goizez,
11:00etatik 13:30era eta
arratsalde, 17:00etatik
19:30era. Turismoa bul -
tzatzeko Udalak Do-
neztebeko gida berria

kaleratu du baita berta-
ko mapa ere. Bi euska -
rri berri hauek ere lan-
detxe eta bertze hain-
bat tokitan ere banatu-
ko dira gure herria eza-
gutarazteko. Horretaz
gain, aurten ere bisita
gidatuak eskainiko di-
tuzte.

Udako ludoteka
prest

Uztailaren 3an hasi-
ta, eta bi hilabetez, uda-
ko ludoteka martxan
egonen da. Zerbitzu hau
astelehenetik ortzirale-
ra eskoletako gimnasio-
an burutuko da, goizez,
09:00etatik 14:00etara.
Iaz bezala, Udalak adi-
na mugatu du; aurten
2008-2014 bitarteko

umeentzako  zerbi tzua
izanen da. 

Aipatu behar da aur-
tengo eskaria ikusita (24
neska-mutikok eman

dute izena), Udalak bi
talde martxan ja rriko di-
tuela, monitore bana
izanda: Amaia Iraola eta
Inaxio Agara. Uztailean

eta abuztuan jokoak,
musika, tailerrak eta
bertze hainbat ekintza
egiteko aukera izanen
dute 24 txiki hauek.

GIZARTEA � IRAILERA BITARTE

Turismo
Bulegoa
irekiko dute
uztailaren 4an

ARGAZKIA: MARGA ERDOZAIN

Irakurri, gozatu eta oparitu ekimena Malerrekan
Argazkian agertzen den neska Doneztebeko Paula Ruiz da, Irakurri, Gozatu eta
Oparitu ekimenaren apirileko irabazlea. Maiatzeko irabazlea Zubietako Katta -
lin Paul suertatu da. Bi saridun hauetaz gain (30 euroko txekea liburuak eros-
teko irabazi dute), aipatu behar da kanpaina honek hagitz emaitza ona izan
duela. Ekimena martxoaren 20an hasi eta maiatzaren 31n bukatu zen eta tar-
te horretan 12 urte arteko umeek 106 liburu eta 12 urtetik gorakoek 53 liburu
hartu dituzte maileguan liburutegian. Antolatzaileak Euskaltzaleen Topagunea
eta Malerrekako Mankomunitateko Euskara Zerbitzua izan ziren eta Donezte-
beko Liburutegiak eta Ostiz liburu-dendak ere ekimen honetan parte hartu du-
te. Helburuak bete dira: irakurzaletasuna bultzatu, herritarrak euskarazko libu-
ruak irakurtzera animatu, irakur tzearen alde atsegina azpimarratuz eta liburu-
tegi publikoen zerbitzuen erabilera bultzatuz. Liburutegian jasotako erosketa-
txekeak, euskarazko beste edozein liburu %35 merkeago erosteko aukera  ere
eman du. 

UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

Goizeko ordutegia izanen du liburutegiak

Marga ERDOZAIN
Herriko bestak pasatuta, uztaila-

ren 3tik aitzinera liburutegia udako
ordutegiarekin hasiko da, hau da
goizez 10:30etik 13:30era irekiko di-
tu ateak.

Liburutegiak ikasturte bikaina bu-
rutu du, ohiko zerbitzuaz gain, ipu-
in txokoa, ipuin kontaketak, esko-
letako bisitak izan ditu. Azken zerbi -
tzu hauek hagitz positibotzat jo tzen
dira irakurzaletasuna bultza tzeko eta
kalitatezko erabiltzaileak lor tzeko.
Ekimen horien barrenean azpima -
rratu behar da Helduen Literatur Tal-

dearen sorrera. Aurtengo udabe -
rriarekin batera ekimen berri hone-
tan murgildu da emakume talde bat.
Martxoan 5 pertsona hasi ziren eta
ekainean 15 lagun biltzera ailegatu
dira. Tailer honen helburua emaku-
me idazleak gehiago ezagutzea eta
horrelaxe egin dute, hilero, liburu bat
aukeratu eta irakurri ondoren, elkar-
tu eta komentatu egiten zuten bai
liburua, bai egilearen inguruko zen-
bait datu, zalantza, hausnarketa,
sentipen. Ekimen interesgarri hau
udazkenean itzuliko da, baita ipuin
txokoa ere.

Ikastetxeak itxita
San Miguel eta Mendaur Institutuko ateak ekaina-
ren bukaeran itxiko dira. Txostenak, buletinak, bile -
rak… hori guztia egindakoan, pertsianak jaitsiko di-
ra heldu den irailaren 6ra arte. Bi hilabete hauetan
Udalak aprobetxatuko du hainbat mantentze-lan
egiteko. Azpimarratu behar da San Miguel Ikas-
tetxean 70 leiho aldatuko dituztela. Horretaz gain,
pintaketak, txukunketak, sukaldeko hobekuntzak
ere eginen dira.

EGA ikastaroa abuztuan
Doneztebeko IKA euskaltegiak, urtero bezala, EGA
ikastaroa antolatu du. Ikastaroa abuztuaren 6tik irai -
laren 1era eginen da eta bi eratara egin daiteke:
klase presentzialak eta on-line edo autoikaskun -
tzaren bidez. Interesatuek abuztuaren 3ra arte du-
te apuntatzeko aukera. Argibide gehiago 948 451555
telefonoan edo malerreka@ikaeuskaltegiak.eus

� FLASH
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Mendaur
ingurua ere
ikertuko da
lurzoruaren
birmoldaketan

Arkaitz MINDEGIA
Hamar udalerriren

udal planak egiteko au -
rrekontuaren %80 or-
dainduko du Nafarroa-
ko Gobernuak. Tartean,
Iturengoa. Etxebizitza-
rako behar den lurzo-
ruaren beharra ikertuko
du, herriak dituen hiru
nukleoak kontuan har-
tuz. Hornidura azpiegi-
tura orokorrak leku ego-
kiagoetan kokatzea
eztabaidatuko da, eman
beharreko zerbitzuaren
arabera. Udal plan ho-
nekin Malerrekako an-
tolaketa urbanistikoa
osatuko da, Ezkurra e -
rrekak duen funtzio ko-
munikatiboa aintzat har-
tuz. Bertzalde, Men-
daurko mendigunea ere
ikertuko da lurzoruaren
birmoldaketan. Aurre-
kontua 50.000 eurokoa
da eta 40.000ko diru-
laguntza emanen du Na-
farroako Gobernuak.

Ludoteka
Urtero bezala aurten

ere udan Ludoteka mar -
txan jarriko dute Ixiar
Bazterrikak eta Garbi-
ñe Olazarrek uztailean,

astelehenetik ortzirale-
ra 10:00etatik 13:00 -
etara. Haurrak 09:00eta-
rako uzteko aukera ere
bada. Haur bakoitzak
100 euro ordaindu be-
harko ditu, bi senide
apuntatuz gero 160 eu-
ro. Norbaitek apuntatu
nahi badu honako tela-
fono hauetan egin be-
harko du 628 618 218
(Ga rb i ñe )  e t a
679512963 (Itziar). Jen-
dea apuntatuko balitz
abuztuan ere eskainiko
litzateke zerbitzua.

Maika Ariztegi
txapeldun

Pasa den ekainaren
18an Maika Ariztegik
Nafarroako koxkor bil -
tze txapelketan txape-
la lortu zuen bertze be-
hin ere. Uharten izan zen
proba eta 50 koxkor
7:57minututan biltzea
lortu zuen herritarrak.
Kirol orrialdeetan infor-
mazio gehiago.

Herriko ttikiek
oporrak hartu
dituzte

Ekitaldiz beteak ibili
dira Pulunpa eskolako
irakasle eta ikasleak.
Ekainaren 1ean Male -
rrekako herri eskolek,
zazpigarren joko topa-
keta eguna ospatu zu-
ten Sunbillan eta goize-
an zehar joko eta kan-

tuekin egun borobila pa-
sa zuten. Eta azkenik
ekainaren 20an oporrak
behar den bezala hartu
zituzten. Goizean esku-
lan, jokoak, zumba…

eta eguerdian ikasle, ira-
kasle eta guraso anda-
nak bildu ziren herriko
ostatuko estalpean
bazkaltzera. Eguna on-
gi akitzeko egurrezko

joko, puzgarriak eta apar
besta izan zuten eta be-
roari aurre egiteko erre-
kan ere bainua hartze-
ko aukera izan zuten.
Ongi pasa oporrak!!

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Udal plana
egiteko 40.000
euroko
laguntza
emanen du

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasturte bukaera Juan Carlos Pikabea margolariarekin
Ikasturtea akitzeko ekitaldien artean, Pulunpa eskolako laugarren, bosgarren
eta seigarren mailako ikasleek Juan Carlos Pikabea margolari lesakarrarekin hi-
ru orduko tailerra izan zuten. Joaldunak gaitzat hartuta margolan ederrak egin
zituzten eta aski gustura aritu ziren bai ikasleak, baita Pikabea ere. 

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ikasturte bukaera ekitaldiz betea izan dute eskolako neska-mutikoek.



HERRIZ HERRI | 29
ttipi-ttapa | 688 zk.

2017.06.29

Zortzi aurkeztu
zituzten eta
bigarren saria
Borraldara

Fermin ETXEKOLONEA
Bestaberri eguna os-

patu zen ekainaren 18an
Zubietan ere. Arratsal-
dean zehar, lorez eta oi-
halez apainduta zego-
en herrian barrena pro-
zesioa egin zuten. 

Ondotik, zor tzi gazta
aurkeztu ziren lehiake-
tara. Epaimahaiak lana
egin, eta Akuntzulota-
ko Mari Mar Bergararen
gazta suertatu zen ga-
raile. Bi lagunentzako

otordua Herriko Osta-
tuan jaso zuen saritzat.
Bigarren saria, Borral-
dako Patrixi Telletxeak
eraman zuen.

Horietaz gain, Ola-
senea, Iriartea, Serokoa,
Parazelaieta, Martutze-
nea eta Seroineako
gaztak ere aurkeztu zi-
tuzten. Denak ere aski
goxoak, gero udalak
proposatutako beren-
duan egon zirenek ai-
patu zutenez. Musika
giroa Joxe Angelek jar-
ri zuen.

Oritzako eguna
Beroarekin baina on-

gi joan zen Oritzako bes-
taren hamabigarren edi-

zioa. 30 lagun bildu zi-
ren bazkaltzera. Alazne
Untxalo eta Iker Goros-
terrazu bertsotan aritu
ziren eta Mikele eta Olaia
trikitixa joz.

Errusiatik udapasa
Errusiako Olga nes-

katxa ekarri dute Joxe -
mi Aranguren eta Ixa -
bel Elizaldek bi hilabe-
terako, udapasa.

Arrateroko pista
moldatuko dute
uztailean
Arratero inguruko pista

uztailean molda tzeko
asmoa dute. Ubiria erai-
kuntza enpresak eginen
ditu zementuzko pista

egokitzeko lanak. Egun
batzutan itxia egonen
dela kontuan har deza-
tela erabiltzaileek.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 18AN

Akuntzulotako
gazta garaile
Bestaberriko
lehiaketan

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Bestaberri eguneko prozesioa eta gazta lehiaketako
epaileak lanean.



Karlos III.
Prestuaren
Gurutzea eman
diote 

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Nafarroako Karlos
III. Prestuaren Gurutzea
eman die zazpi pertso-
na eta erakunderi, da-
gozkien jardueren bi-
dez, «Foru Komunita-

tea garatzen, hedatzen
eta ezagutarazten na-
barmen laguntzeaga-
tik». Zehazki, zenbait fo-
ru-dekretu onetsiz,
hauei banatu zaie kon-
dekorazioa: Aralar Men-
di Elkartea, Artzai Egu-
na antolatzen duena;
Nafarroako DYA bide-
laguntza elkartea; Hum-
berto Bustince, zien -
tzialaria; José Ulibarre-
na, eskultorea; Julián
Retegi, pilotaria; Miren -

txu Purroy, kazetaria eta
Javier Ochoa, enologoa.
Kondekorazio hori ekai-
naren 17an eman zitu-
en Uxue Barkos presi-
denteak.

Julian Retegi Barbe-
riari buruz, Nafarroako
Gobernuak adierazi
duenez, «bere izenak le-
ku nabarmena du eus-
kal pilotaren historian»,
eta bere «kirol-jarduera
ikusgarria» nabarmen-
du du, «pilotarien be-

launaldi guztientzat ere-
dua delako». «Bere per -
tsona eta palmaresa
funtsezko tresna izan

dira Nafarroako histori-
an errotuta dagoen ki-
rol hau sustatzeko», ai-
patu du.
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KULTURA � IVAN FERNANDEZEN ZUZENDARITZAPEAN

Aktore ezagunak filma
grabatzen ari dira
Leurtzako urtegian

URROZ

Herriko
landetxetan
hartu dute
ostatu eta
horrek
eguneroko
bizia aztoratu
du

Jaione ARIZTEGI

Maiatza hondar al-
dera film bat graba tzen
hasi ziren Leurtzako ur-
tegian, eta oraindik hor-
retan dabiltza lan talde
handi bat. Denboraldi
hau Urrozen pasa tzen
ari dira, bertako lande -
txetan hartu dute osta-
tu eta erran beha rrik ez

dago horrek he rria pix-
ka bat aztoratu egin
duela, eta poztasuna
nabaritzen dela.

Pelikularen argu-
mentuari dagokionez,
gaur egunera egokitu-
tako pelikula bat da, non
bikote hippi baten uni-
bertsoak eta bikote “mi -
lleniar” (hazkunde eko-
nomikoaren garaian ja-
iotako gazte intelektu-
al eta ikasketadunak)
bat egiten duten. Peli-
kulan ikusiko da bikote
bakoitzak zein arrazoi
ematen dituen beraien
bizi ereduaren alde.

Lau dira beraz, per -
tsonaia nagusiak, tele-
bistan nahiko ezagunak
direnak, besteak beste,
Gym Tonicbezalako te-

lesaietan agertu dire-
nak. Horien izenak, Ro -
drigo Paison, Maria Al-
mudéver, Sala Sálamo
eta Jaime Olías dira.
Gainera, tartean ber -
tzeak bertze Norma Ruiz
aktorea ere izan da egun
batzuetan grabatzen
(hau, Yo soy Bea tele-
sailean agertu izan da
batik bat).

Pelikularen zuzenda-
ria Iván Fernandez de
Córdoba da ( 2016. Ur-
teanUn Lugar pelikula-
rekin Donostiako epai-
mahaiaren saria jaso
zuena). 

Baina erran bezala,
lan talde handi bat ari
da lanean gogotsu,
gauetan ere gra batzen
aritzen baitira.

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Julian Retegi saritu dute

ERATSUN

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Retegi II.ak Barkos presidentearen eskutik jaso zuen saria.



Bazkaldu
aurretik, goiz
osoa pasatu
zuten elkarrekin
erreka
bazterrean

TTIPI-TTAPA

Ekainaren 20an, as-
tearte goizeko 9etan
Saldiasko eskolan el-
kartu ziren Beintza eta
Saldiasko eskoletako
haurrak, gurasoak eta
irakasleak.

Bertan emanaldi txi-

ki bat gurasoei eskaini
ondoren, datorren urte-
an bi eskoletan egongo
ez diren ikasleei agurra
egin zieten.

Ondoren, errekara
abiatu ziren eta bertan

goiz atsegina pasatu zu-
ten denek.

Hamaiketakoa hartu
eta gero, indar berritu-
rik, herrira itzuli ziren.
Bertan, bazkari goxo
batekin bukatu zuten

eguna, udara eder bat
opa zioten elkarri eta
datorren ikasturte arte
agurtu ziren.

Iraila bitarte agurtze-
ko oso egun polita izan
zen denentzat.
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BASABURUA TTIKIA

GIZARTEA � EKAINAREN 20AN

Beintza eta
Saldiasko
ikasleek ederki
ospatu zuten
ikasturte
bukaera

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekan bero sargoriari aurre egin zioten ikasle, guraso eta irakasleek.
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Sei kontakizun
bildu ditu ‘Aita,
aún quedan
nueces’
liburuan  

TTIPI-TTAPA
Sortzez donostiarra

eta aspaldian Donama-
rian bizi den Elixabet Ba-
diolak Aita, aún quedan
nuecesbere azken libu-
rua aurkeztu du.

Bere aita zena zain -
tzen eta hil zen arte ida -
tzi zuen egunerokoan
oinarritutako sei konta-
kizun biltzen ditu libu-
ruan, Ester Fernande-
zen ilustrazioekin. 

Elixabet Badiolak
1974an argitaratu zuen
bere lehen liburua, Poe-
mas de mujer izenekoa.
40 urteko geldialdiaren
ondotik, 2014ko ekai-
nean argitaratu zuen Gli-
cinia rota, 2015eko ur-
rian Suenan muchas
campanas dentro de no-
sotras eta 2017ko uda-
berri honetan, Aita, aún
quedan nueces.

34 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 689 zk.

2017.06.29

Altzariak
jartzea besterik
ez da falta

Fernando ETXEBERRIA
Ludotekako erai-

kuntza lanak ia bukatu-
ak daude, altzariak jar -
tzea besterik ez da fal-
ta. Gune berriak haur,
gaz te eta erretiratuak
biltzeko balioko du, eta
helburuak oraindik ze -
haz tuak ez dauden a -
rren, jakina da aisia-gu-
ne bezala erabiliko de-
la. 

Ezkurrako Mendi
Itzulia

Abuztuaren 22rako,
Ezkurrako biztanle eta
Arkupeak elkarteko ju-
bilatuentzako mendi
itzu li bat antolatu da.

Horretarako, hilaren
15ean bost boluntariok
ibilbidea egin zuten mo-
du egokian prestatze-
ko. Migeltxo, Tolare,
Patxi, Tomas eta Juani-
tok 4 orduko bidea egin
zuten, Barranka Osta-
tutik hasi eta Intxaurpe-
tik igo ziren, Kastenea-
ko bordatik pasa eta
Eratsungo lurretatik ba -
rrena Iruñarri eta Elizmu-
noraino, eta behin Ez -
kurrako eremuan ego-
nik, Olegi eta Ezkaine-
tik gailur altuenera igo
ziren, Erakurrira, 1.142
metrora. Bertatik Idoia-
ko putzura jeitsi ziren,
eta baserri eta bordak
inguratuz Barranka
Ostaturaino iritsi ziren.  

Bertzalde, abuztua-
ren 25erako Leitzatik
Saldiasera ibilaldi bat
aurreikusia dago.

Heriotza
Ekainaren 15ean Ma-

ritxu Mariezkurrena
ezkurrarra Leitzan zen-
du zen, 78 urterekin.
Intxaurpean jaio zen
1939ko maiatzaren 3an,
eta papeleran lanean ibi-
li zen, Martin Mariñela-
renarekin ezkondu au -
rre tik. Seme bat eduki
zuten elkarrekin, Jesus.
Iruñeko erietxean ingre-
satu zuten, San Juan de
Dios klinikara lekualda -
tzeko. Bertan zendu zen
hilaren 15ean. Hileta
elizkizuna hurrengo
egunean ospatu zen
Lei tzako elizan, eta egun
batzuk  beranduago Ez -
kurrakoan. Goian bego. 

GIZARTEA � AISIA-GUNE BEZALA ERABILIKO DA

Ludotekako
lanak ia
bukatuak
daude

EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Ludoteka hartuko duen eraikinak itxura ederra hartu du.

KULTURA � EKAINAREN 17AN DONAMARIKO BENTAN

Liburu berria aurkeztu
du Elixabet Badiolak

UTZITAKO ARGAZKIA

Maritxu Mariezkurrena, erdian.

DONAMARIA

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Elixabet Badiola, bere
azken liburua eskutan.
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ELGORRIAGA

San Juan
bezperan ere
sua piztu eta
afari-berendua
izan zen

Mattin LARRALDE
Aspaldiko urteetako

ohiturari eutsiz, Korpus
egunean berendu-afa-
ria egin zen eta pintxo -
ak eta edariak banatu

zituzten. Jendea hurbil-
du zen, baina garai ba-
tean, bakarrik gazta bat
eta ogia banatuz, jende
gehiago izaten zela ai-
patzen zuten herrita rrek.
Beharbada, ikuspegi
batetik normala izaten
ahal da: erlijikoarekin lo-
tutako besta da eta ez
du jende guztiak ados
egon beharrik. Horre-
gatik ez diote halako
garrantzirik ematen.

San Juan suak
San juan suak berri-

ro piztu dira eta orain
dela urte batzuk egiten
hasi zen berendu-afa-
ria ere egin zen. Berta-
ra bakoitzak zerbait era-
maten du eta denek el-
karrekin afaltzen dute.
Gero, suaren gainetik
salto eginez, txarra uxa -
tzeko.

Lapurreta
Zoritxarrez kronika

beltza ere egin beharra
dugu, indarkeria handia
erabiliz lapurreta bat
izan delako. Bakarrik bi-
zi den gizon bati eza-
gun bat etxean hartze-
ko eskaria egin zioten.
Honek, edari bat pres -
tatu zuen eta probatze-
ra eskaini zion herrita -

rrari. Konorterik gabe
gelditu eta 24 orduren
buruan esnatu zenean,
112ra deitu eta ospita-
lera eraman zuten. Han
kolpe fisikoak sendatu
eta egun pare baten bu-
rura etxera bidali zuten.
Baloreko bitxiak eta di-
rua ebatsi dizkiote, bai-
na okerrena, barrenean
gelditu zaion ikaria.

GIZARTEA � EKAINAREN 18AN

Korpus egunez
berendu-afaria
egin dute
herritarrek

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Ez garai batean haina, baina jende aunitz bildu zen Korpus eguneko afari-berenduan.
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Sari dotoreak
izanen dira
aurten ere

TTIPI-TTAPA

Aurten ere, argazki
lehiaketa eginen du er-
ran.eus-ek. Ekainaren
29tik irailaren 12ra arte
bidaltzen ahalko dira ar-
gazkiak, baldintza ba -
tzuk betez.

Parte hartzeko, 16
urte baino gehiago izan
behar da eta Ttipi-Tta-
pa zabaltzen den ere-
muan sortu izan edo bi-
zi behar da. Gainera, ar-
gazkiek ere eskualdean
ateratakoak izan behar
dute, lekua zehaztuz,
eta aurretik ezin dute
bertze inon argitaratu-
rik izan. Koloretan edo
zuri-beltzean aurkez
daitezke eta 300 px-ko
bereizmena eta 30x20
zentimetroko gutxiene-
ko tamaina izan behar
dute. ERRAN.EUS-en
ar txiboan gordeko dira
argazkiak eta antolatzai-
leak beretzat gordeko
du jasotako lanak argi-
taratzeko eskubidea.

Epaimahaiaren saria,

Haitzalde Landetxean,
Mutrikun, 2 lagunenda-
ko 2 gau eta 2 gosari-
ko egonaldia izanen da.
Erabiltzaileen saria ere
izanen da, Nafarroa Oi-
nezeko lotea. Horreta-
rako, ERRAN.EUSeko
erabiltzaileek bozkatze-
ko aukera izanen dute

irai laren 12tik 26ra ar-
te. Irabazleak urriaren
5ean jakinaraziko dira
ERRAN.EUS atarian eta
sari-banaketa urri ha-
sieran izanen da.

Parte-hartzaileen ar-
tean ere Donamariako
Bentan 2 lagunendako
otordua zozketatuko da.

ARGAZKILARITZA � LANAK IRAILAREN 12RA ARTE BIDAL DAITEZKE

III. Argazki lehia abian
da erran.eus atarian

KULTURA

UZTAILAREN 2AN

Nafarroako sega txapelketa
Donezteben jokatuko dute

Iruñeko
Sanferminetan
Nafarroako
hainbat  txapel
erabakiko dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroako sega

txapelketa erabakiko da
uztailaren 2an, igande
goizeko 11etan hasita
Mateoren etxearen gi-
beleko belagietan. 

Ez da izanen, noski,
uztailean erabakiko den
Nafarroako herri kirol
txapelketa bakarra. Ohi-
koa denez, Iruñeko
Sanferminetako eguer-
dietan, Foruen Plazan
hainbat txapel jarriko
dira jokoan. 

Uztailaren 8an, Na-
farroako lehen mailako
trontza txapelketa eta
emakumezkoen tron -
tza txapelketa jokatu-
ko dituzte; uztailaren

9an, Nafarroako biko-
tekako aizkora txapel-
keta eta orga txapelke-
ta; uztailaren 10ean Na-
farroako harrijasotze
txapelketa, emaku-
mezkoen txinga txapel-
keta eta lasto altxatze
txapelketa; uztailaren
11n, Nafarroako hiru-
garren mailako aizkora
txapelketako kanpora-
keta eta kadete maila-
ko trontza txapelketa;
uztailaren 13an, ema-
kumezkoen eta gizo-
nezkoen Nafarroako
ingude altxatze txapel-
ketak eta uztailaren
14an, Nafarroako gizo-
nezkoen txinga txapel-
keta.

Hau idazterakoan,
ariko diren kirolariak ez
dira erabat zehaztuak
baina eskualdeko or-
dezkaritza zabala iza-
nen da eta seguru txa-
pelen bat etorriko dela
hiriburutik.

KIROLA

ARGAZKIA: XABIER ERASUN 
Bi langile argazkiak irabazi zuen iaz epaimahaiaren saria.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jon Kanflanka leitzarrak irabazi ditu azken bi txapelak.
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Uztailaren 18an,
berriz,
Urdazubira
joanen dira

Fernando ETXEBERRIA
230 bazkidek izena

eman dute Bizkaiko
kosta ldera joateko
uztai laren 13an. Bertze
ateraldi bat aurreikusia
dago uztailaren 18an Ur-
dazubitik atera eta Axu -
lar, Azkar, Loiara, Urbia
eta Ibañetatik barrena,
berriz Urdazubira iriste-

ko. Bazkaria Dantxari-
neko Otxondo jatetxe-
an izanen da. 

Zizelkadura eta
piro-grabatu
ikastaroa

Maiatzean bukatu
zen zizelkadura eta pi-
ro-grabatu ikastaroa.
Bertan parte hartu zu-
tenek eta zuzendaritza-
ko kide batzuk Jose Ig-
nacio Te lletxearen loka-
lean bildu ziren, beren-
du on batekin ikasta-
roari bukaera emanez.

GIZARTEA � UZTAILAREN 13KO BIDAIA

230 bazkidek
izena eman
dute Bizkaiko
kostaldera
txangoa egiteko

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Bardeetara bidaia
136 bazkidez beteriko hiru autobus Bardeetara abiatu ziren ekainaren 8an. Goi-
zeko 10ak aldera iritsi ziren Castejonera, eta bertan pintxo batzuk dastatzeko
aukera izan zuten, ardo onarekin batera. Ondoren, hiru gidek lagundurik Bar-
deen zatirik garrantzitsuenean barrena ibili ziren, haize freskoak lagundurik. Ki-
deek diotenez, UNESCOk Biosfera Erreserba deklaratutako gunera hurbildu
izanak merezi izan du. Bi orduz ibili ondoan, Castejon gunera itzuli ziren, bazkal -
tzeko. Jan ondoren, Montercierzo bodegara hurbiltzeko aukera izan zen, ardu-
radunaren azalpenak aditu eta lekua bisitatzeko. Oroitarazi zuten Nafarroako
Jatorri Izendapena jaso zuela bertako ardoak, eta batzuek hainbat ardo eros-
teko baliatu zuten aukera. Beranduago, musika eta dantzaldia izan zituzten,
berriz ere etxera bueltatu baino lehen.

ARKUPEAK

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

59 mendizale Alkurruntzera
59 mendizale (gaur arteko kopuru handiena) Ordoki jatetxean bildu ziren ekai-
naren 13an, kotxez Orabideko aparkalekura joateko. Bertatik, oinez abiatu zi-
ren Atxuela eta Betartera, goiz erdian Alkurruntzera iristeko. Ondoren, Larroin
eta Zuztoien barrena ibilita, Licorera jatetxera jaitsi ziren. Bertan, 24 mendiza-
lek izena eman zuten Pirinioetan ibilaldi bat egiteko, zehazki Respomusotik
Pantikosara. Autobusa irailaren 4an aterako da, astelehenez, eta mendizaleak
La Sarran utziko ditu, Sallent de Gállego inguruan, eta hurrengo egunean Pan-
ticosan hartuko ditu. Mendizale guztiek mendiko asegurua behar dute.  Ekai-
naren 13ko mendi ibilaldira bueltatuz, Mikaelak zoritxarreko erorketa izan zu-
en. Tibia eta peronea hautsi zituen, eta Oronozko suhiltzaileak gerturatu ziren,
Erra tzuko osasun zentrora eramateko. Bertan lehen sendatzea egin zioten, eta
anbulantziaz Iruñera eraman zuten, han ebakuntza egiteko. Arkupeak elkarte-
ak suhiltzaileak eta Erratzuko mediku eta erizaina eskertu ditu, emandako la-
guntza eta zaintzagatik. 

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Zizelkadura eta piro-grabatu ikastaroetan egindako lane-
tako batzuk eta parte-hartzaileak, berenduan.
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ARESO

Herri-gunea
indartzeko
neurriak hartu
nahi dituzte

Juana Mari SAIZAR
2013az geroztik ari-

tu da Udala hirigintza
plan berria egin nahian.
Hori ahalbidetzen duen
akordioa berriki sinatu
dute Nafarroako Gober-
nuarekin eta 70.000 eu-
ro erabiliko dira Udal
Plan Orokorra osatze-
ko. Diru kopuru horren
%80a hartuko du bere
gain Nafarroako Gober-
nuak, 56.000 euro, ale-
gia.

Ur Alguero alkateak
adierazi duenez beha -
rrezkoa zen proiektua,
«egun indarrean dago-
en hirigintza plana za-
harkitua geratu delako».
Gainera, hainbat hutsu-
ne ditu: «1996ko plana
egin zenean Bega in -
gurua urbanizatzeko lur
eremu bezala definitu

zuten. Kontua da, ber-
tan ez zela egin uholde
arriskuen azterketarik
eta euriteetan urpean
geratzen den eremua
izaten da. Gainera, Be-
ga eremuko lurjabe
guztien adostasuna be-
harko litzateke bertan
eraiki ahal izateko. Be-
raz, praktikan ezinezkoa
da bertan eraikitzea».

Gauzak horrela, zo-
nalde berriren bat iden-

tifikatzea da Udalaren
helburua «behar bada
urbanizatzeko aukera
egongo dena». Eremu
hau zehazteko orduan
lehentasuna herri-gu-
nea indartzea da, «haz -
kundea herri barruan
gertatzea, sakabanatu-
tako eremuetan eraiki
beharrean, herria barru -
rantz haztea». Horreta-
rako, herrian eraikitze-
ko dauden zenbait bal-

dintza malgutu eta
«dauden eraikinei pro-
betsu gehiago atera -
tzeko moduak bilatzea
da asmoa. Baserri ba-
tean, adibidez, etxebi-
zitza bat baino gehiago
eraikitzea».

Hainbat azterketa,
tramitazio, lurren kata-
logazioa... prozesu lu-
zea dute aurretik «lau
urte beharko ditugu
guztia osatzeko». 

HITZARMENA � PROIEKTUAREN %80 NAFARROAKO GOBERNUAK ORDAINDUKO DU

70.000 euro erabiliko dira 
Udal Plan Orokorra osatzeko

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

105 boto bildu dira Gure Esku Dagok egindako galdeketan
Ekainaren 18an egun historikoa bizi izan genuen herrian. Gure Esku Dagok an-
tolatuta, herri-galdeketa egin zen eta %42,51-ko parte hartzea izan zen. Hau
da, botoa emateko eskubidea zuten 247 pertsonetatik, 105k hartu zuten hitza.
Horietatik 103k erantzun zioten baietz bi galderei, batek erantzun zion baietz
lehenbiziko galderari eta ezetz bigarrenari eta boto zuri bat ere jaso zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herrian eraiki ahal izateko eremu berriak identifikatu nahi dituzte.

Juana Mari SAIZAR
Ekainaren 29tik uztai -
laren 1era ospatuko
dira herrian Sanpe -
droak. Ostegunean,
meza eta ondoren me-
rienda izango da. Os-
tiralean, 17:00etan tri-
kitixa doinuekin eman-
go zaio hasiera pesta-
ri. 18:00etan ekingo
diote Lagunartekoek
he rriko eskeari eta
gauean, ohitura man-
tenduz, gazteek afa-
ria izango dute Pake
Toki elkartean. Larun-
batean gosaltzeko el-
kartu eta indarrak har-
tuta, baserriz baserri -
ko bideari ekingo dio-
te. 18:00etan plazan
sagardo dastaketa
eta pin txoak eskaini-
ko dituz te eta Tolosa-
ko Udaberri dantza
taldeak emanaldia es-
kainiko du 19:30ean.
21:00etan herri afaria
eta 23:00etan erro-
meria izango da Go-
zo Gozo taldearekin
eta indarrak bukatu
arte pesta! 

OSPAKIZUNAK

Sanpedroek
pesta giroa
piztuko dute
herrian

EKAINAREN 21ETIK UZTAILAREN 31RA

Udarako zaintza zerbitzua
 eskaintzen ari dira
Juana Mari SAIZAR

Lehenbiziko aldiz, zaintza zerbitzua eskainiko
dute udan. 3 urtetik 12 urtera arteko haurrei zuzen-
dutako zerbitzua da. Ekainaren 21etik uztailaren
31ra bitarte, lagunartean ederki pasatzeko aukera
izango dute etxe ko ttikienek: kirolean, txangoak egi-
nez herri in guruan, musika, marrazketa edo esku-
lan tailerrak... 08:30etik 14:30era eskainiko da zer-
bitzua eta gurasoek hau rrak uzteko tartea 08:30etik
09:00etara izanen dute eskolan. Gurasoek hala es-
katuz gero jangela zerbitzua ere eskainiko da. Hi-
labete osoa (5 aste) 100 euro kostako da eta seme
alaba bat baino gehiagok ematen badute izena
%25eko deskontua izango dute. Aste betez joaten
direnek 30 euro eta egun solteak 8 euro balio du.  
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GOIZUETA

Olatz Beobide
da zuzendaria,
Landarte
programaren
baitan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernu-

ak sustatutako Landar-
te programaren baitan,
Olatz Beobideren esku-
tik, herri-antzerkia be -
rreskuratuko dute Goi-
zuetan. Goizuetan Bada
tailerra eskaini du bi hi-
labetez Beobidek, eta
uztailaren 1ean, larunba-
tean 21:00etan, he rri -

tarrek duela 27 bat urte
antzeztutako Trabukola-
naren bertsio be rritua
estreinatuko dute. 

Antzerki-ibiltaria iza-
nen da plazan hasi eta
Yandenean, Goiko Itu -
rrin, Irisarriko frontoian
eta berriz ere plazan egi-
nen dituzte saioak, zor -
tzi agerraldi denera.
Maia tzean eta ekainean
astean bizpahiru en tsaio
egiten ari dira hain bat
herritar, 9-10 urteko nes-
ka-mutiko koz korre tatik
hasi eta 85 urteko bete-
ranoenak bitarte. Umo-
re Ona abesbatzak eta
dantza taldeak ere par-

te hartuko dute ikuski-
zunean.

Errespetuz Blai
Leitza, Goizueta, Are-

so eta Aranoko Gizarte
Zerbitzuen Mankomuni-
tateak bultzatutako Bu -
thantxo proiektuaren
barre nean, Andres Nar-
barte ‘Xalto’ eskolako
azkeneko egunean, gin-

kana egin zuten. Aurten-
go leloa hau izan da:
Errespetuz blai bizi nahi
dugulako.

Ginkanan, herriko
denda eta beste hain bat
gunetatik pasatu ziren
ikasleak hitzak lortzeko.
Hitza eskatzeko abestu
behar zuten, keinuka egin
edo esaera zaharra era-
bili. Hitzaren truke, den-

dariari edo lekuko ardu-
radunari eskual deko
emakumeenganako in-
darkeriaren kontrako iru-
dia eman zioten: esku
koloretsua.

Horrela, aldi berean
dendetako kanpaina abi-
an jarri zuten, dendariek
emakumeenganako in-
darkerien kontra daude-
la eraku tsi ahalko dute.

KULTURA � UZTAILAREN 1EAN

‘Goizuetan
bada’ antzerki
ibiltaria
eskainiko dute
larunbatean

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Umore Ona Abesbatzak hamar urte Hernaniko aurorak kantari
Ekainaren 18an, Umore abesbatza Hernaniko San Joan festetan izan zen, Ere-
ñotzuko Ozenki abesbatza eta Hernaniko Kantuzekin batera, kalez kale Auro-
rak kantatuz.

PROPOSAMENAK UZTAILAREN 6RA ARTE

Zubimuxu aterpetxea errentan
emateko kontratazioa egitea
erabaki du Udalak
TTIPI-TTAPA

Zubimuxu aterpetxearen zerbitzua alokairu
bidez kudeatzeko kontratazioa egitea erabaki
zuen Udalbatzak maiatzaren 30ean egindako
osoko bilkuran. Proposamenak aurkezteko epea
ekainaren 12tik uztailaren 6ra egonen da ireki-
ta, Goizuetako Udaletxean edo postaz.

Kontratuaren iraupena 3 urtekoa izanen da,
eta urtero luzatu ahalko da, 6 urtez, gehienez
ere 9 urte egin arte. Urteko balio estimatua, BEZ-
ik gabe, 2.480 eurokoa da eta balio estimatua,
lu zapenak barne, 22.314,05 eurokoa (gehi BEZ–a).

Administrazio-baldintza partikularren eta tek-
nikoen plegua eta gainerako agiriak udal idazkari -
tzan, 09:00etatik 12:30era lor daitezke eta uda-
laren webgunean ere eskuragarri daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herri-antzerkiko entsaioetako bat, Yandeneko atarian.

UTZITAKO ARGAZKIA

405 herritarrek parte hartu dute ekainaren 18ko galdeketan 
Mendialdeko Gure Esku Dagok antolatutako herri-galdeketak erantzun zaba-
la izan zuen herrian. Bozkatzera deituta zeuden 633 herritarretatik, 405ek adie-
razi zuten beren iritzia. Egun horretan, Nafarroa mailan parte-hartze daturik al-
tuena lortu zuen herria izan zen (%63,43).
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LEITZA

922k erantzun
diete baietz bi
galderei 

JM BARRIOLA
Historian lehengoz,

herri bezala, gure etor-
kizunari buruz dugun iri -
tzia adierazteko aukera
izan genuen ekainaren
18an. 2.525 herrita rrek
zuten herri-galdeketan
parte hartzeko aukera
eta 1.011k adierazi zu-
ten hautetsontzietan be-
raien iritzia, beraz, %40ko
parte hartzea gainditu
zen. Eguneko zenbait or-
dutan ilara luzeak ere
osatu ziren plazan jarri-
tako hautetsontziaren
inguruan. Besta giroa ere
izan zen, herri-kirol saioa,
dantzariak... ekitaldi uga-
ri izan ziren eguerdi par-
tean.

Bi ziren erantzun be-
harreko galderak: Nahi
al duzu Nafarroako he -
rritarrok gure etorkizun
politikoa modu askean
erabakitzea? eta baiez-
koa bada, Nahi al duzu
Euskal Herri libre bateko
herritarra izan?.

Galdeketan parte har-
tu zuen gehiengo zabal
batek, baietz erantzun
zien bi galderei, 922k ha-
in zuzen. 16 herritarrek

lehenbiziko galderari
 baietz eta bigarrenari
ezetz.  Lehenbiziko gal-
derari baietz erantzun
baina biga rrena zurian

utzi zutenak berriz, 46
izan ziren. Ezezko botoa
eman zutenak 9 izan zi-
ren, boto zuriak 17 eta
baliogabeak 5.

GIZARTEA � MENDIALDEKO GURE ESKU DAGOK ANTOLATUTA

1.011 herritarrek parte hartu dute
ekainaren 18ko herri-galdeketan

ARGAZKIA: E. IRAOLA
Adin guztietako herritarrak joan ziren plazan jarritako hautetsontzian botoa uztera.

EKAINAREN 16AN

Independentista sarearen
 ekitaldiak galdeketa aurretik
JM BARRIOLA

Ekainaren 16an, 19:30ean pintxo-potearen au -
rretik Independentista Sareak ekitaldia antolatu
zuen herriko plazan. Igandean Mendialdeako Gu-
re Esku Dago taldeak antolatutako herri-galdeke-
tan parte hartzeko deia egin zuten eta baiezkoa-
ren aldeko bozka eskatu. Argu dioen artean, due-
la lau urte herritarren artean egindako  inkestan ja-
sotako erantzunak aipatu zituzten. Euskal Herriko
independentzia aldarrikatzeko arrazoi ezberdinak
jaso ziren orduan eta aldizkaritxo bat argitaratu.

Ekitaldian Leitzako abesba tzak ere parte hartu zu-
en, Nafarroako korteetako ereserkia abestuz. Her-
ritarrak emandako 11 arrazoi ere  irakurri zituzten
eta hizlarien artean, Txutxi Ariznabarretak parte
hartu zuen.

JM BARRIOLA
Irailaren 17an, igande-
an, izanen dute korri-
kalariek hitzordu be-
rezia; Plazaolako ma-
ratoia eta maratoi er-
dia jokatuko baitira. Bi
probetan iazko ibilbi-
dea errepikatuko du-
te, hau da, Maratoia
Lekunberritik abiatu-
ko da eta 42 kilome -
troren ondotik Andoai-
nen amaituko da. Ma-
ratoi erdia eginen du-
tenak, aldiz,  Leitzatik
abiatu eta Andoain go
plazara arte, 26 kilo-
metroko ibilbidea osa -
tu beharko dute. Ibil-
bide osoa Plazaolako
bide berdean barrena
eginen dute.
Ekainaren 30ean bu-
katuko da bi probetan
izena emateko lehe-
nengo epea. Data
horre tatik aurrera epe
berri bat irekiko da
abuztuaren 18ra arte
(hirugarren bat ere
izango da, hain zuzen
azkena: Irailaren 12an).
Dena den, bigarren eta
hirugarren txandan
prezioak gora eginen
du zer txobait. Intere-
sa duenak www.ma-
ratonviasverdes.com
web orriaren bidez egin
beharko du izen-
ematea.
Lasterketa hauen bi-
dez, bertako inguru-
nearen promozioa eta
ezagutza ere bultzatu
 nahi dituzte. Inguruko
Udalak eta beste hain -
bat entitate ari dira el-
karlanean eta dortsa-
len zozketa, alojamen-
duetako promozioa
eta beste zerbitzuen
bitartez, inguruan da-
goen eskaintza eza-
gutaraziko dute.

KIROLA

Plazaolako
maratoia eta
maratoi erdia
irailaren 17an
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LEITZA

Udalak zinea
moldatzeko
lanen memoria
aurkeztu du

JM BARRIOLA
Leitzako zinea oso

zaharkituta dagoela
gauza jakina da; baita
Leitzan dagoen kultur
ekimen eta sormenera-
ko azpiegitura egoki ba-
ten beharra ezinbeste-
koa dela ere. Leitzako
Udalak zinea moldatze-
ko memoria eta aurre-
kontua prestatu ditu eta
Nafarroako Gobernua-
rekin lanean ari bada
ere, herri ekimen bat jar-
ri da mar txan, Herri Are-
toa egokitzeko diru-la-
guntza eskatuz.

FUNTZIO-ANITZEKO
ARETOA

Udalak dagoeneko
zinean egin beharreko
moldaketa lanen me-
moria (aurreproiektua)
aurkeztu du Nafarroa-
ko Gobernuko Kultura
Zuzendaritzan.Garran -
tzia handia ematen dio
Udalak gaur egun zine
aretoa kokatzen den
eraikinari: «garapen so-
zial eta kulturalerako
erre ferentea izan da he -
rrian. Arazo asko ditu
irisgarritasun arauak be-
tetzeko, hezetasunak
ere kalteak eragiten di-
tu urtero eta isolamen-
du termiko ezak ener-
gia galera handiak sor -
tzen ditu. Erreforma eta
moldaketa lanak eginez
gero, gaur egun dituen
arazoak konpontzeaz
gain, aukera dago zine
aretoari beste izaera bat
eman eta funtzio-ani -
tzeko areto bihurtzeko. 

Nafarroako Gober-
nuan aurkeztutako
 aurre-proiektuak eraiki-
na kanpotik eta barru-
tik hobetzeko proposa-
menak biltzen ditu: tei-
latua konpondu, fatxa -
dak eta kanpo arotze-
ria moldatu, desnibelak
kendu, eraikinaren dis-
tribuzioa egokitu, ibilbi-
deak egokitu eta arra-
palak eta igogailua jar -
tzea. Gainera, instala-
zioak eguneratzeko ere
probestu nahi dute, gra-
da teleskopikoak eta
proiektore digitala jarriz.

1,2 MILIOI EUROKO
AURREKONTUA

Aurkeztutako propo-
samenaren aurrekontua
1,2 miloi eurokoa da eta
egitasmo hau bidera-
garria izateko beste ins -
tituzioen parte hartzea
«ezinbestekoa» dela
azaldu du Udalak «hori
dela eta, hainbat lan

aurre ratu ditugu: azter-
keta teknikoa eta aur-
reproiektua egin,  herri-
ko errealitate kultural eta
soziala jasotzen duen
txostena osatu...». Bes -
te instituzio batzuei ere
elkarlana eskatu diete.

SINADURAK NON?
Proiektuari bultzada

emateko, orain herri eki-
menetik sinadura bilke-
ta abiatu dute herri are-
toaren alde. Kanpaina-
rekin bat egin nahi due-
nak, Astiz eta Maimur li-

burudendetan, Ogibe -
rri, Zortziko eta Atse-
den-Gozo okindegietan,
igerilekuan, Udaletxean
eta Osasun Etxean si-
natu dezake, herritar
guztientzako izanen den
eraikinaren alde eginez.

HIRIGINTZA � ZINEMA ZAHARRA FUNTZIO-ANITZEKO HERRI ARETO BIHURTU NAHI DUTE

Herri aretoaren proiektua babesteko
sinadura kanpaina jarri dute martxan

ARGAZKIA:  ALKE

Sagardo eguna arrakastatsua izan zen
Tenperatura altua eta sagardo frexkoa nahasi ziren ekainaren 10ean ospatu zen
sagardo egunean. Bederatzigarren edizioa izan zen eta 19:00etatik aurrera he -
rriko plazan 22 sagardogileren sagardoak probatzeko aukera izan zuten herri-
tar eta bisitariak. 700 sagardozaletik gora bildu ziren, lehen aldiz edalontziak
eskas suertatu ziren eta zaha rrak banatu behar izan zituzten. Bero handia egin
zuenez izotzak ere behar baino lehenago urtu ziren eta gehiago ekarri behar
izan zituzten. Giro onaren seinale, sagardo probaketak 22:00ak aldera arte iraun
zuen, inoizko sagardo dastaketarik luzeena izan zen.

ARGAZKIAK: UDALA
Ezkerrean, Leitzako Herri Aretoak hartuko lukeen itxura. Eskuinean parlamentarien bisita, zinemaren egoera ikusteko.



Joseba
Otondok idatzi
bana igorri die
Nafarroako
Gobernuko
presidenteari
eta Landa
Garapen,
Ingurumen eta
Toki
Administrazioko
kontseilariari

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Lekarozko Arozte-
giko udalerriz gaindiko
eragina duen plana
(UGEP edo PSIS) onar-
tu zuenetik bi urte pasa -
tu dira eta lanak ez di-
ra hasi. Horregatik, lege -
ak ematen duen auke-
ra baliatuz ekainaren
6an Nafarroako Gober-
nuko presidenteari eta
Landa Garapen, Inguru-
men eta Toki Adminis -
trazioko kontseilariari
Joseba Otondo Baztan-
go Batzar Nagusiko le-
hendakariak eskari ba-

na igorri zien, Aroztegi-
ko PSIS gelditzeko eta
honen inguruko eraba-
kia Baztanerat ekartze-
ko eskatuz. Uztailaren
3a artio Batzar Nagusia
ez da bilduko eta bile-
ra horretan eskari hau
berrestea eskatuko da.

Batzar Nagusiko le-
hendakariak aipatu due-
nez, «Aroztegiko UGEP -
a baztandarren gaine-
tik egin nahi den proi-
ektua da eta bailaran ali-
maleko eztabaida piztu
du. Haatik, Nafarroako
Gobernuak bailarako
eztabaidari aterabide

demokratikoa eman be-
harrean berean tematu
eta baztandarren gaine -
tik pasatu nahi izan du,
proiektu partikular bat
egi teko, pelotazo bat
bu ruratzeko, inte res
orokorrik ez duena».

PSIS hau Baztango
erakundeei egindako
eraso handia izan dela
uste dute, Hirigintzako
eskumenak Baztango
Udalarenak direlako eta
herri-lurrenak Batzar
Nagusiarenak. Batzar
Nagusiko kideen erra-
netan, «PSIS honek fun -
tsean tokiko erakunde-

en autonomiaren eta
izateko arrazoiaren kon-
tra jotzea erran nahi du
eta, hori, ustez aldake-
ta defendatzen duen
Gobernuak egitea es-
kandalagarria da. Ho -
rregatik, gauza guztien
gainetik eskari honekin
Baztango erakundeen
autonomiaren eta esku-
menen defen tsa egin
nahi dugu. Gehiago,
herritarren geroan era-
gin handia izanen du-
ten proiektuei buruz he -
rritarrek zuzenean era-
bakitzeko eskubidea ere
aldarrikatu nahi dugu».
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GIZARTEA � BATZAR NAGUSIKO PRESIDENTEAREN ESKARIA

Aroztegiko plana gelditu eta erabakia
Baztanerat ekartzea eskatu du

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Joseba Otondo Batzar Nagusiko presidentea, Lekarozko alkatearekin eta batzarkideekin.

TTIPI-TTAPA 
Gobernu desberdi-

nek Aroztegiko proiek-
tuaren alde agertzeko
«proiektuaren garrantzi
estrategikoa» aipatu
izan dute, «baina gaur-
gero ha  mar urte pasa-
tu dira eta ez dutela fi -
tsik aitzi natu» gogora-
tu dute ba tzarkideek.
«PSIS onartu zenetik bi
urte joan dira eta lanak
ez dira hasi. Proiektuak
izaera es trategikoa
omen du baina inork ez
ditu Leka rozen egin na-
hi dituzten 228 etxebi -
tzitzak faltan botatzen.
Baina, inorat ez doan
proiek tu hau egi  teko
Baztango erakundeei
ostiko eman diete eta
herritarrei erabakitzeko
eskubidea ken du».

Batzar Nagusiko pre-
sidentearen erranetan,
«Geroa Bairen gobernu -
ak urrezko aukera du
Aroztegiko gatazkari
ate rabide demokratikoa
emateko, tokiko erakun-
deen autonomia aitor -
tze ko eta gobernatzeko
bertze modua era kus -
teko. Aukera paregabea
du berrazterketa hone-
tan kalteordainik joko-
an ez dagoelako eta au-
kera paregabea du Go-
bernuak e rran duelako
orain artio PSIS ekin
eman den aldre bes ke -
ria zuzentzeko lege be -
rria egin nahi duela ira-
garri eta Aroztegikoa hor
sartzen ahal duelako».

HAMAR URTE ETA GERO

Garrantzia 
estrategikoa
zalantzan
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Ohiko
erakustokietan
eta denda eta
ostatuetako
erakusleihoetan

TTIPI-TTAPA
Uda honetan ere,

Baztango herri ezberdi-
nak margolan eta eskul-
tura erakustokiak iza-
nen dira. 

Jose Mª Apezetxeak
margolanen erakuske-
ta eginen du, uztailaren
28tik abuztuaren 27ra,
Erratzuko Zubietea
etxean. 18:00etatik
20:30era egonen dira
ateak irekita.

Ana Mari Marinek,
Elizondoko Bergarene-
an eginen du margolan
erakusketa, abuztuaren
13tik irailaren 17ra.
11:30etik 13:30era eta
18:00etatik 21:00etara
ikusi ahal izanen dira la-
nak. 

Tomás Sobrino Ha-
bans  margo la r i ak ,
Arizkuneneako 1. solai-
ruan jarriko du ikusgai
Un Viaje erakusketa,
uztailaren 22tik irailaren
3ra. Astelehenetik or -
tziralera 18:00etatik
21:00etara eta larunbat
eta besta egunetan,
11:30etik 13:30era, eta
18:00etatik 21:00etara. 

Miquel Cazañak pin-
tura erakusketa eginen
du Elizondoko Arizku-
nenean, Baztanetik
mundura izenpean, uz -
tai laren 27tik abuztua-
ren 13ra  11:30et ik
20:30era. 

Xabier Soubelet ar-
tistak bere margolanak
Arizkungo Sasternean

erakutsiko ditu uztaila-
ren 15etik irailaren er-
dialdera, ortzegunetik
igandera 11:00etatik
13:30era eta 16:00eta-
tik 20:00etara. 

José Luis Alzugarayk
pintura erakusketa egi-
nen du Elizondoko Jai-
me Urrutia karrikako
3.ean, uztailaren 20tik
irailaren 17ra, ortzegu-
netik igandera, 19:00 -
etatik 21:00etara. 

Roque Lasak margo-
lanak ikusgai paratuko
ditu Erratzuko Zubietea
etxean uztailaren 28tik
abuz tua ren  27 ra ,
18:00etatik 20:30era.

Lesagibel eskulto -
reak bere lanak Elizon-
doko Arizkunenean era-
kutsiko ditu abuztuaren
16tik irailaren 6ra, egu-
nero 11:00etatik 14:00 -
etara eta 18:00etatik
21:00etara. 

Teresa Lafraguak

margolan erakusketa
eginen du Santxotena
Parke Museoan, Boza-
ten. Uztailaren 16tik
abuztuaren 31ra ikus-
gai izanen dira lanak,
asteartetik larunbatera
11:00etatik 14:00etara
eta igandetan 11:00eta-
tik 14:00etara. Parke
Museoa zabalik egonen
da ordutegi berean.

Baztango Museoa
ere zabalik egonen da,
Braulio Iriarte karrikako
38.ean, astelehenetik
ortzegunera 10:00eta-
tik 20:00etara eta ortzi-
r a l e t i k  i gande ra ,
10:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 20:00 -
etara.

ERAKUSLEIHOETAN
Azkenik, Artearen

erakustokian parte har-
tuko dute inguruko 9 es-
tablezimenduk, haien
erakusleihoetan arte la-

nak paratuz. Hauek iza-
nen dira parte hartzai-
leak: Zangue-Kattalin -
gorri, Fan txike, Idoia

Oteiza ileapaindegia,
Virgilio, Argibel, Elbete-
ko Ostatua, Malkorra,
Piko Piko eta Axular.

BAZTAN

KULTURA � MAIATZAREN 31N

Artearen Ibilbidea
eginen da aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIA

Juan Angel Perotxenaren kartela
Elizondoko Santioak iragartzeko
Elizondoko Juan Angel Perotxenak (Mälmo illustra -
tion&design) egindako kartel honek iragarriko ditu
Elizondoko Santio bestak. 150 euro eta zikiro-ja-
terako bi txartel izanen ditu saritzat. Sei lan aur-
keztu dira aurten lehiaketara.



Denera 53.031
euro
bideratuko ditu

TTIPI-TTAPA
Gizarte proiektuak

eta jarduerak garatzen
dituzten talde, kolekti-
bo eta irabazi asmorik
gabeko elkarteak eta
nazioarteko koopera-
ziorako proiektu, pro-
grama eta planak diruz
laguntzeko subentzio-
ak onartu ditu Udalak
aurten ere. Denera,
53.031,54 euro bidera-
tuko ditu zeregin haue-
tarako.

GIZARTE
PROIEKTUETARAKO
16.362,24 EURO

Gizarte proiektuak
eta jarduerak garatzen
dituzten talde, kolekti-
bo eta irabazi asmorik
gabeko  e l ka r t eek
16.362,24 euroko diru-
laguntza jasoko dute
Udaletik, honela bana-
tuak: Bidelagun elkar-
teak 2.343,10 euro, Xau-
li elkarteak 2.276,15 eu-
ro, Anasaps-Dizdirak
1.874,48 euro, Elikagai
Bankuak 2.772,28 eu-
ro, Acodifnak 1.205,02
euro, Asomak 937,24
euro, Anfasek 2.008,37
eu ro ,  Boca l an -ek
1 .472 ,80  eu ro  e t a
Ademnak 1.472,80 eu-
ro. 

NAZIOARTEKO
KOOPERAZIORAKO
36.669,31 EURO

Nazioarteko koope-
raziorako proiektu, pro-
grama eta planak diruz
laguntzeko, berr iz ,
36.669,31 euro bidera-
tu ditu Balleko Etxeak.

Saharaztani 3.163,90
euro,  Mugarik Gabeko
Haurtzaroa erakundea-
ri 2.606,20 euro, Behar
Bidasoari 2.198,65  eu-
ro, Mugarik Gabeko Ar-
kitektura elkarteari
2.713,46 euro, Itxaro-
pena Elkarteari 1.876,88
euro, ANARASD elkar-

teari 2.659,81 euro, Bi-
garren Familia egitas-
moari 2.413,13 euro, Ju-
an Bonal Fundazioari
2.198,65 euro; Vicente
Fer rer  Fundaz ioar i
2.466,78 euro, Mugarik
Gabe  e rakundea r i
2.091,40 euro, Bakera-
ko Lankidetza Batza rrea

taldeari 2.681,26 euro,
El Salvador Elkartasu-
nari 2.627,65 euro, Ita-
ka Escolapios taldeari
2.198,65 euro, Bide Be -
r r i ak  e rakundea r i
2.574,24 euro eta La-
gun Dezagun haur bat
erakundeari 2.198,65
euro.
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GIZARTEA � BALLEKO ETXEAREN URTEROKO SUBENTZIOA

Gizarte jarduera eta nazioarteko
lankidetzarako laguntzak eman ditu

BAZTAN

Kea taldea
Elizondoko elizan
Elizondoko Abesba -
tzaren 75. urteurrene-
ko ospakizunen barne-
an kontzertua antola-
tu dute uztailaren 1ean
Elizondoko elizan. La-
runbatean 20:30ean
hasiko da Kea ahots
talde profesionalaren
emanaldia  eta sa -
rrera 8 euro ordaindu
beharko da.

Abeltegia 
hustarazi du
Foruzaingoak
Lekarozko Abeltegia
hustuarazi zuen Fo-
ruzaingoak ekainaren
19an. Iruñeko Instruk-
zio Epaitegiaren agin-
duak segituz. Atxilo-
ketarik egin ez bazu-
ten ere, bi gazte iden-
tifikatu zituzten eta orai
epaitegira jo beharko
dute Nasuvinsak jarri-
tako salaketari eran -
tzuteko. Abeltegiko
gazteek mobilizazioak
iragarri dituzte.

� FLASH

ARGAZKIA: PATRI PELLICER/DIARO NOTICIAS

Baztan Futbol Taldea hirugarren mailara bueltatu da
Denboraldi bikaina osatu du Baztan Futbol Taldeak Nafarroako maila autono-
mikoan. Ligan laugarren izan zen eta horrek, hirugarren mailarako promozioa
jokatzeko aukera eman zion, hirugarren izan zen Peña Azagresa taldearen kon-
tra. Giltxaurdin bana berdindu ondotik, igoera Azagran erabaki zen. Gorabe-
heraz betetako partida baten ondotik (1-0, 1-1, 2-1, 2-2 eta 3-2 joan ziren),
hondar minutuan Xabier Gilek egindako hirunako berdinketaren golak eman
zion igoera ere Baztan Futbol taldeari, jokalari eta zaleen gozamenerako.



Hondar egunan
zikiro jateaz
gain,
Hauspolariak
taldearekin
dantzaldia
izanen dute

TTIPI-TTAPA
Ekitaldiz gainezka da-

tor Sanfermin bes te tako
egitaraua Azpilkuetan.
Lau egunez besta giroa
herrian zabalduz.

ASTEAZKENA, 
UZTAILAK 5
• 18:30ean txupinazoa
bestei hasiera emate-
ko.

• 19:00etan frontenis
txapelketako finala. 

• 21:30ean Baztan Zo-
pakJoxe Angel Elizal-
dek alaiturik. Ondotik
gaupasa!

ORTZEGUNA, UZTAILAK 6
HAUR ETA HELDUEN
EGUNA
• 11:00etatik aitzinera
puzgarriak frontoian.

• 16:30ean herriko mus
txapelketa.

• 17:00etan txokolata-
da eta haurrendako
sorpresa.

• 20:00etan kantaldia
Enara eta Mikelen es-
kutik.

• 22:00etan tortilla txa-
pelketa eta, ondotik,
afaria.

ORTZIRALEA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNA ETA
GAZTEEN EGUNA
• 11:00etan meza na-
gusia San Fermin sain -
duaren omenez.

• 12:00etan luntxa he -
rriko elkartean.

•  14 :00e tan  gaz te
bazkaria.

• 16:00etan gazte joko-
ak.

• 20:00etan kontzertua
Lamiak taldearekin.

LARUNBATA, UZTAILAK 8
ZIKIRO JATE EGUNA
• 08:00etan sua piztea.

• 08:30ean gosaria.
• 14:30ean zikiro jatea,
Joxe Angel Elizaldek
alaiturik.

• 21:00etan zikiro afa-
ria eta ondotik Gaixoa

ni Joxe Angel Elizal-
derekin.

• 00:30etik aitzinera
dan tzaldia Hauspola-
riak taldearekin eta
bes tak akitzea.
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BAZTAN

BESTAK � UZTAILAREN 5ETIK 8RAT

Azpilkuetan ere
Sanferminak
ospatzeko
ekitaldi ugari
prestatu dituzte

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederrean ibiliko dira gazteak, Sanferminetan ere ‘Aupa Azpilkueta!’ erranez.



Aroztegia eta
Gero Zer?
Plataformak
hasiera batetik
inposatua izan
den proiektua
dela salatu du
eta gelditzeko
lanean
segituko duela
iragarri du

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Aroztegi-

ko egitasmoaren sus-
tatzaileen alde azaldu
da Nafarroako Justizia
Auzitegi Nagusiko Ad-
ministrazioarekiko Au-
zietako Aretoa, ekaina-
ren 19an jakinarazitako
epaian Sustrai Erakun -
tza fundazioak aur-
keztutako helegitea gi-
belera bota baitu.

Lekarozen 228 etxe -
bizitza, 135 logelako lau
izarreko hotel bat eta
golf zelai bat eraikitze-
ko hirigintza proiektua
UGEP Udalerriz Gain-
diko Eragina duen Plan
gisa tramitatu izana au-
zitan jarri zuen Sustrai
Erakuntzak. Epailearen
ustez, ordea, «planaren
edukia irakurri besterik
ez dago egitasmoa be-
har bezala justifikatua»
dagoela ondorioztatze-
ko. Hala, enpresa erai-
kitzailearen ikuspuntua
bere eginez, Aroztegia
proiektuak Nafarroa
osoan «turismoaren
sustapen politikak ga-
ratzeko» balioko duela
azaldu du epaileak.

Horrez gainera, 300
biztanleko herri ttiki ba-

tean 228 etxebizitza ber-
ri eta luxuzko oporleku
bat eraikitzeak izan de-
zakeen eraginaz, hona-
ko hau dio epaiak: «Lu -
rraldean izanen duen in -
tzidentzia estrategikoa
eta sozioekonomikoa
izanen da inbertsioan,
enpleguan, Nafarroako
erakargarritasuna in-
dartzean eta tokian to-
kiko beste azpiegituren
erabileran izanen duen
eraginarengatik». 

Orain gibelera bota-
tako helegitean, Nafa -
r roako  Gobernuak
2008an eta 2014an ar-
gitaratutako bi txoste-
nen artean kontraesa-
nak daudela argudiatu
zuen Sustrai Erakun -
tzak. 2008koan, proiek-
tua UGEP gisa tramita -
tze ko motiborik ez zu-
en ikusi gobernuak;
han dik sei urtera, be -
rriz, aurkeztutako egi -
tas mo «bertsua» izan
arren, tramitazio mota
hori baimendu zuen.
Epai learen ustez, ordea,
2008 an Nafarroako Go-
bernua planaren aurka
azaldu izanak «ez du
esan nahi, gerora, UGE-
Pa justifikatuko luketen
baldintzak egon ez zi-
renik».

Gisa horretako egi-
tasmo batek izan be-
harko lukeen parte-hart-
ze prozesua da, azke-
nik, aldeen arteko ezta-
baida iturri nagusieta-
ko bat. Sustrai Erakunt-
zaren esanetan, «egi-
azko eta alderdikeriarik
gabeko informazioa ja-
sotzeko eskubidea» ur-
ratu zuen enpresak,
proiektuaren aldeko era-
kundeak lehenetsita:
«Publizitate izaera du-

en proposamena da,
datu erreal eta kontras -
tatuetan oinarritu gabe».
Horretan ere, kontra
egin die Nafarroako Au -
zi tegiko epaileak. Ha-
ren irudiko, «legeak
UGEP kasuentzat exiji-
tutako parte-hartze pro-
zesua» egin zuten proi-
ektuaren sustatzaileek,
«hainbat eragile sozia-
len parte hartzearekin,
baita egitasmoaren aur-
ka zeudenekin ere».

UPNren aitzineko go-
bernuak onartu zuen
Aroztegiko hirigintza
proiektua UGEP gisa
t rami ta tzea ,  ba ina
egungo gobernuak
ebatzi zuen egitasmoa-
rekin segitzea. 2015eko
abenduaren 30eko bi-
leran hartu zuten era-
bakia, Eguberrietako
oporren erdian. Iazko
urrian, bertze urrats bat
egin zuen Uxue Barko-
sen gobernuak, UGEP
horretan aurreikusten
diren «urbanizazio,
azpiegitura eta zerbitzu
komunen obrak» ze-
hazten dituen txostena
baimenduta. 

AROZTEGIA ETA GERO
ZER? PLATAFORMAK
LANEAN SEGITUKO DU
Nafarroako Justizia Au-
zitegi Nagusiko Admi-
nistrazioarekiko Auzite-
gi Aretoak emandako
epai honen aitzinean,
«argi eta garbi erran na-
hi  dugu Aroztegiko
proiek tu urbanistikoa
hasiera batetik inposa-
tua izanen dela» adie-
razi du Aroztegia eta ge-
ro zer? Plataformak:
«UGEPa onartu zenean
ez zen inolako prozesu
parte-hartzailerik izan.

Egin diren prozesu par-
te-hartzaile bakarrak
2009. urtean Lekarozen
egin zen herri galdeke-
ta eta 2016. urtean
Baztan osoan eginda-
ko herri galdeketa dira.
Lehenbizikoan %67a
lurren birkalifikazioaren
kontra agertu zen eta
b igar renean be r r i z
%80a baino gehiago
agertu zen proiektuaren
kontra. Horrengatik, ez
gaude inposaketa hau
onartzeko prest».

Bertzalde, bi urte pa-
satu dira Nafarroako Go-
bernuan UGEP hau
onartu zuenetik eta

orain dik obrak hasi ez
direnez, «Nafarroako
Go bernuari lehenbaile-
hen geldiarazteko» es-
katu nahi dio Platafor-
mak. «Bere esku dago
–dio idatzian– herrita -
rrek nahi ez duten proi-
ektu hau geldiaraztea,
afera Baztanen eraba-
kitzeko bideratzea, eta
oraindik errazagoa da
orain epe hau pasatuta
inolako arrisku juridiko-
rik gabe egin baitaite-
ke». Aki tzeko, Aroztegia
eta gero zer Plataformak
garbi erran nahi du proi-
ektu hau geldi tzeko la-
nean segituko duela.
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Aroztegia UGEP gisa tramitatzearen aurka
Sustraik jarritako helegitea gibelera bota du

BAZTAN

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA

Lehen jaunartzea Almandozen
Herriko besten barrenean, ekainaren 18an, argazki-
an ageri diren hiru neska-mutikoek egin zuten le-
hen Jaunartzea Almandozen: Amets, Jonai eta Oi-
hanak. Ekainaren 11n, berriz, Anizen Julen eta Lui-
sek egin zuten Jaunartzea.



Uztailaren 16an
finituko da 18
urtetik
goitikoek lanak
aurkezteko
epea

Josebiñe eta Koro
Ixtorioak begarrieta-

ra kontakizun lehiaketa
paratu du martxan Mu-
seoak. 18 urtetik goiti-
koendako da lehiaketa,
baina kontakizunak
hau rrei zuzendutako
ipuina behar du izan, eta

gaiak euskal mitologia-
rekin lotura izan eta iru-
dimena sustatua behar
du. Sariak pulitak dira:

250 euro eta 150 euro,
eta gainera ipuin sari-
tuak argitaratuko dira
(ilustrazioak emanik).

Norbait animatzen
bada, jakin uztailaren
16an finitzen dela aur-
kezteko epea.
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KULTURA � MUSEOAK HELDUENDAKO

‘Ixtorioak
begarrietara’
kontakizun
lehiaketa
antolatu du

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: JOSEBINE ETA KORO

Arburua-Iparragirre familiaren bilkura
Arburua-Iparragirre familiak besta-bazkaria ospatu zuen ekainaren 17an. Zuga -
rramurdi, Etxalar eta Donostiako hiru adarrak elkarturik, 81 lagun bildu ziren.

Kultur 2017
programaren
baitan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Kultura, Kirol eta
Gazteriako Departa-
mentuak antolatutako
Kultur 2017 programa-
ren baitan ekainaren
23tik irailaren 9ra musi-
ka, dantza eta arteko 40
emanaldi prestatu ditu

38 udalerritan Progra-
ma herriko musikaren,
dantzaren eta arte plas -
tikoen ingurukoa da.
Azken edizioetan beza-
la, bertaratutakoek tu-
rismo-jarduera osaga -
rri bat izanen dute toki
bakoitzean, Turismo eta
Merkataritzako Zuzen-
daritza Nagusiak anto-
latuta. 

Programaren barre-
nean, uztailaren 6an,
ortzegunean 18:00etan

Igelaren Bandak ema-
naldia eskainiko du Zu-
garramurdiko lezeetan.
4 euroko sarrera orda-
indu beharko da lezee-
tan sartzearen truke.
Igelaren Banda 1998an
sortu zen eta 2000. ur-
tean karrikaratu zuen le-
hen diska. 2011 urtetik
honat Bixente Martinez
(gitarra), Hasier Oleaga
(bateria) eta Amaiur Ca-
jaraville dira taldekide-
ak. 2013ko martxoan

Preguntatxo bat diska
karrikaratu zuten eta ge-
roztik hainbat kontzer-
tu eskaini dituzte. 2015
urteko udazkenean De-
balde festa diska karri-
karatu zuten, bertsola-
riek gehien erabiltzen
dituzten doinuei eskai-
nia.

Egun berean, lezee-
tara eta Sorginen Mu-
seora bisita gidatua es-
kainiko da 11:00etatik
19:00etara. Helduek

4,50 euro ordaindu be-
harko dute eta 6-12 ur-
te arteko haurrek bina
euro. Erreserbak 948
599004edo info@zuga -
rramurdi.eus helbidean.

KULTURA � UZTAILARE 6AN 18:00ETAN

Igelaren
Bandak
kontzertua
eskainiko du
lezean UTZITAKO ARGAZKIA

Hasier Oleagak, Bixente Martinezek eta Amaiur Cajaravillek osatzen dute Igelaren Banda.
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Udalak jarri
ziona baino
25.000 euro
ttikiagoa da,
helegitea eta
gero

Iñigo IMAZ
2016ko apirilaren

20ko ebazpenaren on-
dorioz, Udalak inguru-
giro arloko arau-haus-
teak ego tzi zizkion Al-
kerdiko ha rrobia ustia -
tzen duen Marmoles
Baztan enpresari. Urte
berean, ekainaren 22an,
Marmoles Baztan en -
pre  sak helegitea para-
tu zuen Herriko Etxea-
ren erabakiaren kontra
administrazioarekiko
au zi prozesuari hasiera
emanez.

ALKERDIKO
HARROBIAREN JATORRIA

Alkerdiko harrobia-
ren ustiaketa aspaldi-
koa da, Udalean aurki-
tu ditugun datuen ara-
bera, XX. mendeko 60.
hamarkan hasi zen us-
tiapena. Garai batean,

Leorlas auzoan bi ha -
rrobi egon ziren, batto
Alkerdikoa, bertzea be -
rriz Ikaburuko harrobia,
gaur egun hetsia dena.
Ma rmo les  Baz tan
enpresak 1984an esku-
ratu zuen kontzesioa eta
1999ko abenduan Ur -
da zubiko Udalak akti-
bitate klasifikatuenda-
ko lizentzia eman zion
enpresari, irekiera lizen -
tzia 2003ko abuztuan
eman zitzaion, 1999ko
Udal Plan Orokorrak
ezar tzen zituen baldin -
tza eta mugak kontuan
hartuz. Ustiapena, jato -
rrian, harrobiko marmo-
la ustiatzeko asmoz ha-
si zen. Udalak bere ga-
raian ezarritako baldin -
tzetan ustiapen siste-
mari zegokionean, zo-
naldeko leizeen babe-
sa ziurtatzeko egokien
izan zitekeena ezarri zu-
en: hari diamantatuzko
ebakidura erabiliz. Le-
herketak mugatuak eta
potentzia gutxikoak izan
behar zirelarik.

Urte pare batez, ha -
rrobiaren lanak eten zi-
ren, eta 2012an Marmo-
les Baztanek Nafar Go-

bernuari ustiapen proi-
ektu berria aurkeztu zion
eta 2013an enpresak
Nafar Gobernuaren bai-
mena jaso zuen lanari
berriro ekiteko, proiek-
tu berria ontzat emanez.

HERRITARRAK KONTRA
Herrian, batez ere Le-

orlas auzoan, harrobia-
ren inguruko kezka eta
galderek ez zuten eran -
tzun garbirik. Udal ple-
noren batean ere sortu
zen horren inguruko gal-
derarik. Dena den, urda -
zubiar gehienek ez zu-
ten aparteko iritzirik ga-
iaren gainean. Egoera
guz t i z  a l da tu  zen
2014ko uztailaren 15ean
harrobian leherketa ika-
ragarri batek herritarren
artean izua eta kezka
sortu zuenean.

Enpresa eta Leorla-
seko auzotar batzuk
Herriko Etxean elkartu
ziren alkatearekin. Eran -
tzun ezak, eta «Udala
ez da oilotegi bat» beza -
lako hitzak entzun on-
doren, herritarren ba -
tzarrak deitzen hasi zi-
ren. Ondorioz, SOS Al-
kerdi Plataforma sortu

zen gertatzen ari zena
ikertu eta ezagutzera
emateko. 

2015eko maiatzean
udal hauteskundeak
egin ziren, eta ordutik
aurrera Herriko Etxean
eztabaidagai izan da
gaia. Ondorioz, 2015 eko
aza roan  Marmo les
Baztan enpresaren kon-
trako espediente san -
zio nadorea abian jarri
zen, udal lizentzietan
eza rritako ingu rugiro bal-
dintzak urra tzeagatik, eta
Zelaieta III leizea –Udal
Plangin tzak babestua-
larriki kaltetzeagatik.

ISUNA TTIKIAGOA
Nafarroako Admi-

nistrazioarekiko Auzi
Epaitegiak 2017ko ekai-
naren 1ean emandako
sententziaren arabera,
Marmoles Baztanen
kontrako ebazpena zu-
zena da, baina helegi-
tea partzialki onartzen
dio, hortaz, Herriko
Etxeak  eza r r i  z ion
100.000 euroko isuna
75.000 eurotan uzten
du. Marmoles Baztan
eta Udalak, bakoitzak
bere kostu judizialak or-
daindu beharko ditu gai-
nera.

GIZARTEA � NAFARROAKO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI EPAITEGIAREN EPAIA

Marmoles Baztan-i
75.000 euroko isuna

URDAZUBI

ARGAZKIAK: INIGO IMAZ ETA SATORRAK TALDEA

Zelaieta III lezea lanen aitzinetik eta ondotik.
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Erroten
egunaren
karietarat,
barnetik
bisitatzen ahal
zen

Pierre BASTRES
Senpereko 6 errota

edo eihera xutik egoki
dira, horietako bat da
Akerreta plazakoa, ber-
tze guziak bezala ura-
ren indarrari esker kurri -
tzen duena. Urtean be -
hin edo bitan hango na-
gusiek bisitatu nahi du-
tenei ateak idekitzen
diozkatete, eta errota
pizten dute jendeen ai-

tzinean artoa edo garia
ehotzeko. Erroten his-
toriaz jakintsu da etxe-
ko nagusia Joanes
Etche verry eta zehaz-
ten duen bezala «erdi
aroan sortu ziren erro-
tak, orduko jaun han-
diek eraikitzen zituzten
eta jabetzen ziren. Eihe-
razainak, aldiz, etxetia-
rrak ziren, eta bi urteta-
rik behin erreberritua zi-
tzaioten kontratua».

Horrez gainerat, tres-
neriako bihotza gogo-
tik erakusten eta adie-
razten du Joanesek:
«Amezpetu errekako
presatik errotaraino 750
metroko musukoak
ekartzen du ura, eta hu-

nek 3,5 metroko eror-
tzeaz itzulikaratzen du
errota berezi bat, Zaldia
izenekoa. 23 zaldizko
indarreko motorra ho-
rrek zurezko ardatzaren
bitartez itzulikarazten du
errota harria, bihiak le-
hertzen eta ehotzen di-
tuena. Hemen ere, ber-
tze eihera ainitzetan be-
zala, bi zaldi eta bi erro-
ta-harri badira, elkarre-
tarik bereix, alde bate-
tik ogi bihientzat eta ber-
tze aldetik arto bihien-
tzat».

Joanesek azpimara-

tzen du «irina osoa bai-
zik ez zen egiten erro-
tan. Eiherazainak bihien
ehotzea baizik ez zuen
egiten, etxaldeetan be-
rean zetabean pasatzen
zen bihien hautsa, irina
fina izaiteko». Errotazai-
nak nola saristatuak edo
pagatuak ziren galdegi-
na, Joannesek ihardes-
ten du: «Baserritarrek
ekarritako bihia pisatu-
ta, ehotzen zen, zakuak
bihi ehoaz betetzen eta
orduan errotazainak be-
re partea hartzen zuen,
untzi ttiki batez: laka ize-

nekoa. Nola nihork ez
zuen baliatzen laka ber-
dina, kalapita ainitz sor
zitaizken, eta horrega-
tik errotazainek fama
txarra zuketen».

Bisitaren bururatze-
an Joanes usaiari ez zi-
tzaion jarraiki, eta irina
oso pittat zetabetu egin
du, taloak eta biskotsak
berehala egiteko gisan,
bisitarien atsegin han-
dienarentzat.

Urtean zehar aitzine-
tik deitzen ahal da bisi-
ta bat antolatzeko: 00
33 59 54 19 49.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 18AN

Akerreta
Plazako errota
ikusleeri ideki
diote

SENPERE

Herritar frango
erlisionezko
ohitura
herrikoiari
jarraiki zaizkio 

Pierre BASTRES
Geroz eta herri gutti -

a   gotan ospatzen segi -
tzen da Besta Berri,

bertze munduko tokie-
tan Korpus Kristi izena-
rekin ezaguna den erli-
sionezko besta.

Senperen aldiz, az -
karki iraunarazten dute
adin guzietako herrita -
rrek. Napoleonen arma-
detako jantzi tradizio-
nalez beztiturik ibilki di-
ra karriketan, prozezio-
ne batean antolatuak.

Ohizko pertsonaia eza-
gunenak dira zapurrak,
danbor nagusiak, eta
soldaduak. Gainerate-
koek ere nortasun be-
rezia emaiten diote bes-

tari: makilariak, dantza-
riak, eta Senperen no-
laz ez tamboradakoak.
Estebe Fagoagak Tara-
patan tanborada elkar-
teko lehendakariak ai-

tortzen duenaz, «erlisio-
nean errotua da besta
eder hau, bainan para-
da ona da ere kanta -
tzeko eta herritarrekin
biltzeko».

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 18AN

Besta Berri
ospatu dute
karriketan

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES
Joanes Etcheverry, Akerretako plazako errotako nagusia, azalpenak emanez.

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES
Joanes Etcheverry, Akerretako plazako errotako nagusia, azalpenak emanez.
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Herriko
bestetako
astelehenean
salbu

Joana GERENDIAIN

Uztailaren 3tik goiti
iralaren 25 arte (iraila-
ren 11 salbu) astelehen

goiz guziz merkatu bat
izanen da plazan. Mer-
katu horretan artisauak,
bitxi, jantzigileak eta
saltzaileak atxe maten
ahalko dira. Merkatua
goizeko 9etan idekiko
dute.

Kantaldia
Beti Gazte elkarteak

kantaldi bat antolatuko
du elizan uztailaren 6an,
ostegun gauez, 9:30 -
ean. Gau horretan Az -
kaingo Larrun kanta
abesbatza mistoaren
doinu goxoak en tzuten
ahalko dira. Sar tzea 10
eurotan izanen da eta
urririk 14 urte baino gu -
ttiago ko entzat. 

Kermeza
Uztailaren 9 an, igan-

dearekin, kermeza os-
patuko da Saran. Goi-
zeko 10:30ean meza
emana izanen da, on-
dotik pilota partida bat
jokatuko da frontoian
11:30ean. Eguerdi eta
erditan bazkari bat an-
tolatua da plazan, ber-

tan jateko edo etxera
eramateko aukera ema-
na da. Arratsaldeko
4:30ean bertze pilota
partida bat jokatuko da.
Egun osoan kukuso
merkatu bat eta jokoak
izanen dira plazan.
Bazkaria hartzeko 18
euroko parte-hartzea
galdegina izanen da.

GIZARTEA � UZTAILAREN 3TIK IRAILAREN 25ERA

Udako
merkatua
izanen da
astelehenero
plazan

SARA
UTZITAKO ARGAZKIA

Azkaingo Larrun kanta abesbatza
mistoa.

Azkaingo Ideki
elkarteak
jakinarazi
duenez, «erne
egonen da eta
ez du zernahi
gauza egiten
utziko»

TTIPI-TTAPA

Larrun 2020 proiek-
tuaren berri eman dute
ekain hasieran depar-
tamenduko eta lurral-
deko aktoreek. Larrun
mendiko gune turisti-
koa parte handiz berri-
tu eta arramoldatzeko
lanak zer izanen diren
aurkeztu dute. 36 milioi

euroko aurrekontua be-
harko dute beraz, bai-
na, aurkezpenean onar-
tu dutenez, ez dituzte
oraindik finantzaketa
guziak atxe man.

Obrak urritik martxo -

ra eramanen dira heldu
diren urteetan, sasoin
turistikoa ez trabatze-
ko. Proiektuak Europa-
tik diruztatzeak espero
ditu, baita partaide gu-
ziengandik lagun tza ere.

Egitasmoaren han-
ditasuna kontuan har-
tuz, Azkaingo Ideki el-
karteak jakinarazi du er-
ne egonen dela eta ez
duela zernahi gauza egi-
ten utziko.

GIZARTEA � UZTAILAREN 3TIK IRAILAREN 25ERA

36 milioi euro
Larrun mendiko
eremu
turistikoa
berritzeko

UTZITAKO ARGAZKIA

Obrak urritik martxora eginen lizateke datozen urteetan, sasoin turistikoa ez trabatzeko.
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HERIOTZAK
JJoosseettxxoo EEttxxeeppaarree AAssttiiggaarrrraaggaa TTxxiissppaa --
rree, Lesakakoa, ekainaren 8an, 65 ur-
te.
BBeenniittoo DDoonnaazzaarr GGooññii, Lesakakoa, ekai-
naren 8an, 86 urte.
AAnnggeell IIrraazzookkii DDaannbboorriieennaa, Lesaka-
koa, ekainaren 9an, 70 urte.
MMaarriiaa PPeerrppeettuuaa MMaarriittxxaallaarr IIttuurrrriiaa, Le-
sakakoa, ekainaren 9an, 87 urte.
MMaarriiaa PPiillaarr BBiiuurrrraarreennaa AAllttzzuurrii, Bera-
koa, ekainaren 10ean, 86 urte.
TTeeooffiillaa AArriizztteegguuii IIrriibbaarrrreenn, Donezte-
bekoa, ekainaren 10ean, 78 urte.
MMaannuueell SSeerrrraannoo OOttxxooaa, Iturengoa,
ekainaren 12an, 52 urte.
MMaarriiaa CCaarrmmeenn BBeerraazzaa IIrriiaarrttee, Leitza-
ko, ekainaren 12an.
JJoossee MMiittxxeelleennaa JJoorraajjuurriiaa, Sunbilla-
koa, ekainaren 14an, 94 urte.
MMaarriiaa MMaarriieezzkkuurrrreennaa TTeelllleettxxeeaa, Lei-
tzakoa, ekainaren 15ean, 78 urte.
MMaarriiaa VViiccttoorriiaa SSaannzzbbeerrrroo GGrraazziiaarree--
nnaa, Sunbillakoa, ekainaren 16an, 67 ur-
te.
MMaarrggaarriittaa LLeeggaassaa YYoollddii, Berakoa, ekai-
naren 16an, 92 urte.
FFrraanncciissccoo MMaatteeoo MMaarrttiinn, Berakoa,
ekainaren 17an, 70 urte.
DDoommiinnggoo BBeellaauunnzzaarraann AArrrraaiiaaggoo, Are-
sokoa, ekainaren 18an, 92 urte.
SSaannttiiaaggoo MMiittxxeellttoorreennaa MMiittxxeellttoorreennaa,
Etxalarkoa, ekainaren 19an, 76 urte.
JJoossee MMaarrii EErraassuunn EErraassuunn, Donezte-
bekoa, ekainaren 20an, 68 urte.

AAnneerr FFaaggooaaggaa OOttxxootteekkoo, Lesakakoa,
ekainaren 4an.
AAnnddrreeaa CCaassttrroo MMiinnddeeggiiaa, Zubietakoa,
ekainaren 9an.
NNaahhiikkaarrii GGuurrrruuttxxaaggaa OOllaazzaabbaall, Are-
sokoa, ekainaren 17an.

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

SORTZEAKEZKONTZAK
PPaabblloo NNaappaall BBaarrrreennaa eta MMaaiittee IIbbaa--
rrrraa JJuuaannkkoorreennaa, Bera eta Sunbillakoa,
ekainaren 17an.
MMaarrccooss EEllccuuaazz MMuuññoozz eta AAiinnaarraa MMaa--
yyaayyoo CCiilllleerroo,Iruñekoak Igantzin ekai-
naren 10ean.

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

.

Teofila ARIZTEGUI IRIBARREN
Miguel AROZENA IRIBARREN
Doneztebe, 2017-06-10 eta 2016-07-05

Orain gaude ezin kontsolaturik
bihotzean dugun pena

Jainkoaren altzoan har ezazu atsedena.
Zeruan itxaroten daukazu zure senar maitea

duela urte bat jada. hasi zen bere bidea.
Miguel eta Teofila berriro elkarrekin zaudete

gure gau ilunak argituko dituen 
izarra bihurtu zarete.

Gure oroimenean bizirik,
ez agurrik, ez adiorik, gero arte baizik.

ZUEN FAMILIA



54 | KIROLIZKETA
ttipi-ttapa | 689 zk.

2017.06.29

G. PIKABEA | ELGORRIAGA
Aizkora sekula eskue-

tan hartu gabea izatetik,
Urrezko Txapela jantzi
duen lehenbiziko emaku -
mezkoa izatera pasatu
da Irune hiru urte eska-
sean. Duela bortz urte
Beintza-Labaienera eto -
rri  arte, kale ku  me bat zen,
eta orain, «nire bizi tza ko
zati haundia osa tzen du
he rri-kirolak». Halaxe dio.

Duela 26 urte jaio zen
Barañainen, berak dioe-
nez, «herri-kirolerako afi-
zio eta ohiturarik ez da-
goen herri batean», eta
ber tzelako bizimodu ba-
ten bila gure eskualdera
ailegatu zen, Beintza-La-
baienera lehenbiziko eta
Elgorriagara gero. Nahiz
eta bere garaian osaba
bat aizkolaria izan, «La-
baienera etorri arte ez zi -
tzaidan piztu kirolerako
harra. Familia ba ti bela -
rrak eta ira tzeak egiten
laguntzen nion, eta zer-
bait ikusi zuten niregan:
abilidade pix ka  bat, go-
goa... Auskalo zer izan
zen. 2014ko urrian  edo
azaroan hasi  nintzen aiz-
koran, Martin Mindegiak
erakutsi zidan».

Kirol gogo rra da aizko -
ra. Izkuerentzat, ordea,
«go gorragoa izanen litza -
teke fabrika batean egu-
nean zortzi orduz aritzea».
Entrenamen due  tan su fri  -
tuta, «ikasi» egiten duela 
erran digu: «lan gogo rrak
egin ahal izateko presta -
tzen laguntzen dit. Ez da
sufri mendua, ho  be  tze ko
modua baizik». 

AIZKORAN BAKARRIK EZ
Ka  ñamarestarrekin

ibil tzen da eta astean bi
egunez «serio» entrena -
tzen du: «egunetik egu -
ne ra lan luzeagoa egiten
saia tzen naiz, poliki-po-
liki hobe tze ko». Halere,
aizkora ez da probatu 
duen kirol bakarra: «pa-
lan, mendian oinez eta
bi zikletarekin, arpanean,
ingudearekin, koz kor bil -
tzen, giza proban, segan,
lasto altxa tzen...». Dene-
tan ibili da. Elikadura zain -
tzen due la ere adierazi 
digu: «de netarik jaten
saia tzen naiz, nahiz eta
barazki ba tzuekin bo -
rrokan ibili». Bai na garbi
du: «orain kirola dut bu-
ruan eta funda mentuzko
zerbait egiteko gogoa
dut. Kirolak ema ten di-
dan pozak aunitz balio
du».

URDURI BAINA POZIK
Ekainaren 4an jantzi

zuen Azpeitian bere le-
henbiziko txapela, eta
historiara pasatu  da
Urrez ko Txapela jan tzi
duen lehenbiziko ema -
kumezkoa baita. Hori
«ohore handia» dela dio.
Txapela soinean urduri
sentitu zela aitortu digu:
«ez nekien zer egin, zer
erran, nora begiratu...».
Baina aldi berean, «ha-
gitz kontent».

Txapelketak, plazak,
apustuak... Denak pro  -
ba tu ditu eta «de nak gus  -
tu ko»: txa pel ketak «go -
go  tsu» hartzen dituela
kontatu digu eta jokatu

duen apustu bakarra (iaz
Maika Ariztegi iturenda -
rra re kin, Iñaki Aierberen
kontra) irabazia du. Apus-
tuak, «orain goz, har mai -
le tatik ikusi nahiago» di-
tuela aipatu digu, «bai-
na nork daki, ai tzi nera -
go akaso ez diot eze tzik 
erra nen apusturen bati».
Erakustaldietan, berriz,
«normalki aunitz disfru -
ta tzen» omen du, «daki -
zu  na erakusteko aukera

ona dira». Baina nerbio-
ak kon trola tzen ikasi be-
har duela ere azaldu di-
gu: «nahiz  eta lana ongi
men peratu, nerbioakbe-
ti hor daude kontra egi-
ten».

Batera edo bertzera,
argi du «kirolaz gozatzen
eta kirola bizi tzen» segi-
tu nahi duela: «lan txu  -
kunak eta dotoreak egin
eta ba rre nean daukadan
guztia atera nahi dut». 

Sorterria utzi eta duela bortz urte etorri zen
gure eskualdera Irune Izkue Otxandorena
(Barañain, 1991). Gaur egun, Elgorriaga du
bizileku, baina aitzinetik Beintza-Labaienen

bizi izan zen. Han hartu zuen lehenbizikoz aiz-
kora. Eta gustua hartu eta Martin Mindegiaren
aholkuekin urrutira ailegatu da. Bera da
Urrezko Txapela jantzi duen lehenbiziko ema-

kumezkoa. Halakorik sekula pentsatu ez
bazuen ere, ustekabean eta denbora laburre-
an, herri-kirolaren mundua barren-barrenetik
bizi duen kirolari izatera pasatu da.

Irune IZKUE OTXANDORENA |  Elgorriagako aizkolaria

«Kirolaz gozatzen eta kirola
 bizitzen segitu nahi dut»

ESKERRAK
«Kañamares familiari
laguntzen didan guz-
tiagatik, gurasoei hor
egoteagatik, Elgorria -
gako jendeari eta ai -
tzinera segitzeko ani-
matzen nauen horri,
eta Martin Mindegiari
aizkoran erakusteaga-
tik, eskerrak eman
nahi dizkiet».

Irune Izkue aizkolaria.



Gizonezkoetan
Txantreako
Aitor Blanco
izan zen garaile

TTIPI-TTAPA
Nafarroako lokotx

biltze txapelketa ekai-
naren 18an jokatu zen,
Uharten. Kirolariek 50
lokotx bildu behar izan
zituzten, ahalik eta az -

karren, 1.25 metrotara
pausatuak, bi lerrotan.

Emakumezkoetan,
Maika Ariztegi ituren-
darra (7:57) izan zen
txapelduna. 14 aldiz
Euskal Herriko txapel-
duna izana Nafarroako
txapelduna ere izan da
hainbat aldiz eta pro-
nostikoa bete ditu aur-
ten ere. June Etxebe -
rria txantrearrak (8:11)
eta Ainhoa Iraizoz elso-

arrak (8:18) osatu zuten
podiuma. Laugarren
Antsoaingo Irune Biu -
rrun izan zen (8:27) eta
bosgarren Antsoaingo
Saioa Zurbano (9:32).

Gizonezkoetan, be -
rriz, Aitor Blanco txan-
trearra (6:34) suertatu
zen garaile, Fernando
Etxegarai beratarra
(6:44) bigarren eta Iñi-
go Lasaga etxalartarra
(6:46) hirugarren.

Emakumeetan, Mai-
ka Ariztegi eta June
Etxe berria sailkatu dira
Euskal Herriko txapel-
ketara, gizonezkoetan
Fernando Etxegarai eta
Iñigo Lasaga, Aitor Blan-
cok ezin izanen baitu

bertan egon. Irailaren
9an Saran joka tuko den
Zazpi herrialdeen arte-
ko txapelketan ere Na-
farroako selekzioarekin
Fernando Etxegaraik
parte hartuko du, arra-
zoi berarengatik.
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Mikel Beunza
eta Ana Reina
nagusitu dira
16,5 km-ko
proban

TTIPI-TTAPA
Berroeta- Abartan-

Saioa Mendi Lasterke-
ta ekainaren 18an bu-
rutu zen. 83 parte har -
tzai le izan ziren orotara
eta horietarik 66k lortu
dute 16 kilometro eta
erdiko proba akitzea.
Igande goizeko 9etan
atera ziren Berroetatik
eta lehena, irabazlea,
Alkotzeko Mikel Beun-
za, ordubete 44 minutu
eta 3 segundoan iritsi
zen Saioara. Egun zo-

ragarria izan zen, jende
aunitz hurbil du zen her-
rira, baita Abar tan era
eta Saioara ere, batez
ere lasterketa ikusteko. 

Bero handia egin a -
rren, uste baino hobe-
to akitu zuten lasterka-
riek ibilbidea, izan ere,
lasterketan zehar, 6 pun-
tutan edaria eta janaria
hartzeko aukera izan zu-
ten.

Gizonezkoetan, Mi-
kel Beunzaren ondotik,
Arantzako Daniel Ipa -
rragirrek (1:46:03) eta
Elizondoko Unai Plazak
(1:46:43) osatu zuten
podiuma.

Emakumezkoetan,
Ana Reina lesakarra izan
zen bizkorrena (2:15:09)
eta Lucia  Oskozek

(2:23:13) eta Letizia Al-
tunak (2:29:44) osatu
zuten podiuma.

Baztandarren arte-
an, gizonezkoetan Eli-
zondoko Unai Plaza Ar-
nal izan zen bizko rrena
(1:46:43) eta emaku-
mezkoetan, Amaiurko
Begoña Ariztegi Mike-
lestorena (2:59:49).

Eguerdiko 12:30 al-

dera herrira agertu zire-
nean, sari banaketa eta
parte hartzaile guztien
artean sari zozketa ere
egin zen (Martiko pro-
duktuak eta Jauregia es-
nekiak). Berroetan ikus-
min handia sortu zuen
ekitaldiak eta gertura-
tutako guztientzat lun -
txa izan zen ondoren.

Berroetako herriak

eskerrak eman nahi
dizkie parte hartzaile
guztiei eta nola ez, an-
tolakuntzan lagundu zu-
ten guztiei, babesle eta
laguntzaile guztiekin ba-
tera. Arrakastatsua izan
da lehenengo edizioa
eta hurrengoetarako ha-
ziak erein ditu Berroe-
ta- Abartan-Saioa Men-
di Lasterketak.

MENDI LASTERKETAK � EKAINAREN 18AN

83 korrikalari
Berroeta-
Abartan-Saioa
lasterketan

HERRI KIROLA � NAFARROAKO KOXKOR BILTZE TXAPELKETA

Maika Ariztegi berriz ere
txapeldun suertatu da

UTZITAKO ARGAZKIAK

Probako podiuma eta korrikalariak Saioarako bidean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gizonezkoen eta emakumezkoen podiumak.

ESKUALDEKOAK
2 Daniel Iparragirre-Arantza
3 Unai Plaza-Elizondo
5 Joseba Elizagoien-Narbarte
12 Agoitz Altzugarai-Lesaka
13 Imanol Otero-Elizondo
15 Xuban Goñi-Elizondo
17 Jaime Zalba-Elizondo
20 Patxi Barberena-Ziga
21 Unai Elizagoien-Bera
22 Xabi Irigoien-Elizondo
23 Dani Etxeberria-Arizkun
26 Asier Gamio-Berroeta
27 Gabon Gamio-Aniz
28 Iñaki Larrañaga-Bera
30 Asier Irazoki-Bera
31 Joxean Arruti-Lesaka
32 Iñaki Pikabea-Bera
35 Gorka Urtasun-Irurita
36 Joxe Mari Zamora-Oronoz
37 Ana Reina-Lesaka
39 Iñaki Yanci-Aniz
40 Xanti Dendarieta-Erratzu
41 Xanti Lertxundi-Irurita
43 Jagoba Ramos-Irurita
44 Beñat Arregi-Oronoz
48 Rafa Alzate-Bera
49 Julen Agirre-Ziga
50 Jabier Arregi-Elizondo
52 Mikel Leiza-Lesaka
56 Joseba Oskariz-Lekaroz
58 Asier Etxeberria-Lesaka
64 Imanol Arretxea-Elizondo
65 Begoña Ariztegi-Amaiur
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ZUGARRAMURDI | 2017.07.06
Igelaren Bandak Zugarramurdiko leze
barrenean

Zarauztar eta bilbotarrek ostatutako Ige-
laren Bandak taldeak kontzertua eskai-
niko du lezean. 2013ko martxoan Pre-
guntatxo bat lana karrikaratu zuen eta
2015eko udazkenean Debalde festa.

Kontzertuak

GOIZUETA | 2017.07.01
‘Goizuetan bada’ antzerki ibiltaria
larunbatean

Herritarrek duela 27 urte antzeztutako Tra-
bukolanaren bertsio berritua estreinatuko 
dute larunbatean, Olatz Beobideren zuzen -
daritzapean. Antzerki ibiltaria denez, zor -
tzi agerraldi eginen dituzte herrian barna.

Antzerkiak 

SARA | 2017.07.03
Astelehenero artisau eta merkatarien
azoka plazan

Uztailaren 3tik iralaren 25era arte (irailaren
11n ez) astelehen goizetan merkatua izanen
da plazan. Artisauak, bitxi eta jantzigileak,
merkatariak... Aukera zabala izanen da.
09:00etan irekiko dute merkatua.

Azokak

ekainak 29 - uztailak 13
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Erakusketak
BERA
‘Bidasoa lokatzetik begirada’
eskultura, collage digital,
pintura eta bideo erakusketa

Uztailaren 16ra arte astear-
tetik igandera Kultur Etxean,
10:00-14:00 eta 15:00-
18:00. Nerea Fagoaga, Mikel
Telletxea eta Andrea
 Gouraden lanak.

Tailerrak
LESAKA
Kamiseta tailerra

Uztailaren 9an 18:00etan
haurrentzako.  Txoznen
 gunean.

Ikastaroak
DONEZTEBE
EGA ikastaroa

Abuztuaren 6tik irailaren
1era Doneztebeko IKA
euskaltegiak antolatua. Izen-
ematea abuztuaren 3ra arte.
Informazio gehiago: 948
451555ean edo malerreka
@ikaeuskaltegiak.eus.

Antzerkiak
GOIZUETA
‘Goizuetan bada’ antzerki
ibiltaria

Uztailaren 1ean 21:00etatik

aurrera. Plazan hasi eta Ian-
denean, Goiko Iturrin, Irisa -
rriko frontoian eta berriz ere
plazan eginen dituzte saioak.

BERA
‘Harritik hazia’ herri
antzerkia hiru egunez

Uztailaren 21, 22 eta 23an
20:00etan Kultur Etxean.
Oroimen historikoan
 oinarritutako herri-an tzerkia. 
Xehetasun gehiago 
10. orrialdean.

Kontzertuak
LESAKA
Musika Bandaren emanaldia

Ekainaren 30ean 22:00etan
Onin Zubiaren gainean. 
160 urte ondoren disko 
berria ere aurkeztuko du.

Fermintxo Rock 
Uztailaren 6an 21:30etik
 aitzinera txoznen gunean:
Zakill nekez, Sarkor eta
 Kalera taldeak.

Tokan2 La Polla, Jai Alai
Guateke eta Tirri&Tery
Uztailaren 7an 20:30etik
 aitzinera txoznen gunean.

Reimy txoznen gunean
Uztailaren 8an 23:00etan.
Bi zaldi txoznen gunean
Uztailaren 9an 20:00etan.

ELIZONDO
Kea ahots taldea

Uztailaren 1ean 20:30ean
elizan. Sarrera 8 euro.
 Elizondoko Abesbatzaren
75. urteurrenaren harira
 antolatu dute.

SARA
Larrun kanta abesbatza

Uztailaren 6an 21:30ean
 elizan. Sartzea 10 euro, 14
urtetik beheitikoek urririk.

Ezpeletan kantuz
abesbatzaren emanaldia

Uztailaren 13an 21:30ean
 elizan.

PROPOSAMENA

LESAKA-AZPILKUETA
Azpilkuetan eta Lesakan
sanferminak ate joka 
Uztailean sartuta, sanfermi-
nek hartuko dute herriko bes-
ten lekukoa. Azpilkuetan
uztai laren 5ean hasiko di-
tuzte bestak eta uztailaren
8an, Hauspolariek taldearen
emanaldiarekin akituko di-
tuzte. Lesakan, kolore zuri-
gorriak uztai laren 6tik 10era
gailenduko dira. Tarte horre-
tan, he rritarrak ez ezik, ingu -
ruko eta Euskal Herriko ha-
inbat bazterretako jendea ibi-
liko da besta giroan.
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ZUGARRAMURDI
Igelaren Bandak taldearen
emanaldia
Uztailaren 6an 18:00etan
lezean. Sartzea 4 euro. 

ERRATZU
Balerdi Balerdi taldea
Ekainaren 28an 23:00etan
ZubiPuntan.  

BERA
Mariatxiak 
Uztailaren 1ean 21:30ean
Herriko Etxeko plazan.

Bestak
DONEZTEBE
Sanpedroak
Ekainaren 28tik uztailaren
2ra. Xehetasunak 688.
 alean.

ERRATZU
Sanpedroak
Ekainaren 28tik uztailaren
1era.  Xehetasunak 688.
 alean

ARESO
Sanpedroak
Ekainaren 29tik uztailaren
1era. Xehetasunak 688.
 alean

AZPILKUETA
Sanferminak
Uztailaren 5etik 8ra. 
Xehetasunak 47. orrialdean.

LESAKA
Sanferminak
Uztailaren 6tik 10era. 
Xehetasun gehiago 

11-17 orrialdeetan.

Ospakizunak
SARA
Kermeza

Uztailaren 9an meza, pilota
partidak, bazkaria, anima-
zioa... Goiz-arratsaldez.

ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra

Uztailaren 16an. 

Azokak
SARA
Bertako ekoizleen azoka

Ortziralero 16:30etik
20:30era frontoian.
Artisau eta merkatarien
azoka

Astelehenero 09:00etatik
aitzinera plazan.

Lehiaketak
LEITZA
Plazaola aldizkarirako 
azal lehiaketa

Ekainaren 30era arte 
aurkez daitezke lanak.

ARANTZA
Arantzako txoko politenaren
lehiaketa

Uztailaren 15era arte 
aurkez daitezke lanak.

ESKUALDEA
III. Argazki Lehiaketa
erran.eus-en

Irailaren 12ra arte 
aurkez daitezke lanak. 
Xehetasunak 36. orrialdean.

ZUGARRAMURDI
‘Ixtorioak begarrietara’
kontakizun lehiaketa

Uztailaren 16ra arte 
aurkez daitezke lanak. 
18 urtetik goitikoentzat da.
Xehetasunak 49. orrialdean.

Kirol hitzorduak
DONEZTEBE
Nafarroako Sega Txapelketa

Uztailaren 2an 11:00etan
Mateoren etxearen gibeleko
belagietan. Xehetasun 
gehiago 36. orrialdean.

IRUÑEA
Nafarroako Herri Kirol
Txapelketak

Uztailaren 8tik 14ra Foruen
Plazan. Xehetasun gehiago
36. orrialdean.  

Ekitaldi gehiagoren  berri
izateko , begiratu: 
eerrrraann..eeuuss (agenda)

Eskualdun zaharberritua» dela erranez aurkeztu du bere bu-
rua Pierrek «ttikitatik eskuara aditu dut etxean, baina gero
ahantzi zait eta AEKri esker berriz ikasi dut». Ongi ikasi ere,

horren erakusle da maiatzaren hastapenaz geroztik  Ttipi-
Ttapako Senpereko berriemailea dela, «arras gustura aritzen
naiz, ez nuen  erranen gertatuko zitzaidala». Aldizkarian hasi be -
rria bada ere, argi du gustura emanen lukeen be rria «inkesta ba-
ten arabera Senpereko biztanle gehienek badakite eskuara eta
egun guziz min tzatzen dute». Egun, errealitatetik urrun dagoen
albistea da, nahiz eta aurrera pausoak eman diren «lehen kirol
mundua eta kultura elgarretarik aski berex zago tzin. Orain, es-
kuara, besta, elkarte eta kulturari
esker harreman gehiago badira».
Eskuararen presentzia gehiago in-
dartzeko «eskuarak eta kulturak
behar lukete arta gehiago ahaldu-
nengandik. Lapurdiko bertze he -
rri ainitzetan bezala, axaletik bai-
zik ez da bermatzen eskual kultu-
ra, egiazko indarrik eman gabe».
Etorri-berriak ere desafio handi
bat dela uste du «lan egin behar
da eskuarak behar duen tokia izan
dezan. Erdaldunak behar dira in-
tegratu baztertu gabe, baina eskuaraz min tzatzetik ez da gel -
ditu behar». 
Senperen gertatzen denaren berri, inork baino hobeki dakienez,
bertako txoko berexi bat aipatzeko ere galdegin diogu: «Doni-
bane Lohitzune, Ahetze eta Senpere arteko landa bat, ametz,
pinu, ote eta iratzezko xoko bat, itsasotik hurbil ikusten da, ge-
rizatua eta hutsa. Ibilaldi baketsua». Asteburuko plan bat pro-
posatzeko eskatuta, bere afizioak lotu ditu «hasteko, surfaldi on
bat Bizkaiko hondartza galdu batean, gero ibilaldi bat Nafarroa
edo Xiberoko mendietan barna. Ondoren kafe bat hartzea  Sen-
pereko ostatu batean hurbilekoekin eta akitzeko kantu afari bat».
Bestazalea izan bada ere, mahai-inguruko kontu eta kantuak na-
hiago ditu  orain «mendian, borda batean, kantuz eta irri eginez».
Kantatzen ez duenak zorionik ez du dio abes ti ezagunak eta
 agian, kantua izanen da Pierreren irribarrearen sekretua.

«Eskuarak eta kulturak behar lukete
arta gehiago ahaldunengandik»

Nire aukera

Pierre BASTRES
Senpereko berriemailea

«Lehen kirol
mundua  eta kultu-
ra elgarretarik aski
berex zagotzin.
Orain, eskuara,
besta, elkarte eta
kulturari esker
harreman gehiago
badira».
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curriculuma: amets@
mueblesamets.com.
LESAKA. Atxaspi hote -
lean bi langile behar di-
tuzte: langile bat goizez,
gosariak prestatu eta
garbiketa egiteko. Bes-
tea goiz eta arratsal dez,
harrera lanak eta mar-
keting lanak egiteko.
Bida l i  curr iculuma:
ali@atxaspi.com helbi-
dera edota deitu telefo-
noz. �673 339920.

IRUN. Ostatu batean
esperientzia duen zerbi -
tzaria behar da udan lan
egiteko. �629 676284.

BERA. Frantses pixka
bat dakien pertsona be-
har da Larungo benta
batean udan lan egite-
ko. �948 631100 / 607
566022.

LEITZA. Iruso jatetxe-
an zerbitzaria behar du-
te asteburuetarako.
�669 013294.

SUNBILLA. Ariztigain
kanpineko jatetxean,
jangelan, tabernan eta
sukaldean esperientzia
duen langilea behar du-
gu uztaila eta abuztu-
rako. Interesatuak dei-
tu. �660 798249.

BERA. Auzoan zerbitza -
riak behar dira. �657
472020 (whatsappez ja-
rri harremanetan).

LESAKA. Atxaspi ta-
bernan, sanferminetan,
ostiral eta larun batean,
bestetan aritutako bi
zerbitzari profesional
behar ditugu. �673
339920 edota ali@ -
atxaspi.com helbidera
curriculuma bidali.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

HENDAIAn dagoen mo-
bil-home bat errentan
emateko asteburuetara-
ko edo asteka. �667
308826. 

BERA. Itzea karrikan
apartamentua errentan
emateko. �609 973306.

IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan pisua errentan
emateko. 3 logela (bat bi
ohatzetakoa), 2 komun,
egongela, sukaldea, ga-
rajea. Ospitaleetatik hur-
bil. Kontserbatorio eta Li-
burutegiaren ondoan.
Prezio onean. � 628
581031.

ALMUÑECAR hirian,
Granadako kosta tropika -

atenditu ezin delako.
�699 333112 edo 689
800257. 

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak edo
bertze langileak behar di-
ra. �699 382673.

ELIZONDO. Juli osta-
tuan pertsona bat be-
har da mahaiak zerbi -
tzatu eta barran aritze-
ko. Sukaldean dakiena.
�647 650248 / 628
054435.

DONEZTEBE. Titi os-
tatuan sukaldean aritze -
ko langilea behar da, la-
naldi osoan aritzeko. In-
teresatuak ostatutik pa-
satu behar dute. 

BERA. Sukaldeko altza -
riak salduko dituen ko-
mertziala behar dugu.
Beharrezkoa da frantse -
sez jakitea. Ordutegiaz
solastuko gara. Bidali

lean, etxebizitza errentan
emateko abuztuko biga -
rren hamabostaldian.
Pertsona bat edo biren -
tzat egokia. Hondartza-
ko lehen lerroan dago,
ige rilekua eta bista ede -
rrak. Guztiz ekipatua,
aire  egokituarekin. �658
943702.

BERA. Bidasoa Karrikan
etxebizitza errentan ema-
teko. Bi logela, bi komun,
sukaldea eta egongela.
Oso argitsua. Garajeko
bi marra eta trastelekua-
rekin. Igogailuarekin.
�680 549808.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Floriste-
ria errentan emateko,

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.

ITUREN. Neurri desber-
dinetako apartamentuak
hagitz prezio interesga -
rrian salgai. �948 451337
/ 667 275013.

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, margotu berria, be-
rogailua, igogailua eta
trastelekuarekin. 3 loge-
la, egongela, sukaldea
eta bainugela ditu. 90.000
euro negoziagarriak.
�948 585036.

LEITZA. Ingurune natura -
lean dagoen jatetxe-osta-
tua salgai. Modu onean.
�948 397234. 

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 erantzukizunikBAZTAN, 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): 63 €

Zerri gizena
1,400 € kiloa. 

Zerramak:
0,810 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,32   
1.koa 4,10
2.koa 3,90
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,34
1.koa 4,20 
2.koa 4,00

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

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 185,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,26/3,36
Zaldi-behorrak: 1,93/2,10

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,00/6,60
8-10 kilokoak: 5,30/5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 59
ttipi-ttapa | 688 zk.

2017.06.29

BERA. Lixoia ostatuan
zerbitzaria behar dute
egun erdiz aritzeko.
�948 631271.

LANA
eskariak

Haurrak zaintzen edota
animaliekin lan egiteko
interesa duen neska lan
bila Haur Hezkuntzako
titulazioarekin (praktikak
zenbait haur eskolatan
eginak). Disponibilitate
osoa ekainaren 16tik au -
rrera. �675 336624.
Batxilergoa egiten ari den
neska bat naiz eta uda
honetan Beran haurrak
zaintzeko prest nago.
�608 406318.

Garbiketa lanetan espe-
rientzia handiko ema -
ku mea lan bila. Adine-
koak zaintzen ere espe-
rientzi handia duena. Gar-
biketa lanetarako edota
adinekoak zaintzeko
prest. �644 841583.

Zainketan esperientzi-
dun emakumea lan bila .
20 urteko esperientzia
adinekoak zaintzen baita 
desgaitasuna duten per -
tsonak zaintzen ere. Adi-
nekoak edota ezinduak
orduka edota interna mo-
duan zaintzeko prest.
�693 452481.

Emakume batek interna
moduan adineko jen-
dea zaintzen lan eginen
luke. Arduratsua eta es-
perientzia haundia due-
na. �696 812598.

BAZTAN. Haurrak zain -
tzen edota animaliekin
lan egiteko interesa du-
en Baztango neska lan
bila Haur Hezkuntzako ti-
tulazioarekin (praktikak
zenbait haur eskolatan
eginak). Disponibilitate
osoa ekainaren 16tik au -
rrera. �675 336624.

Udan haurrak zaintze-
ko interesa duen neska
beratarra naiz.�648
530557.
Ostalaritzan esperientzia
handiko emakumea lan
bila: ostalaritzako nego-
zioen kudeaketa, 30 ur-
teko esperientzia barran,
sukalde languntzaile be-
zala esperientzia, zerbi -
tzari, garbiketa lanetan
ere aritua. Adinekoak

edota haurrak zaintzen
ere esperientziaduna.
Arratsal deetan disponi-
bilitatea. �646 330956.
Majisteritza ikasten ari
den Doneztebeko nes-
ka euskaldun bat ume-
ren bat zaintzeko prest.
�689 837760.

Berako neska euskal-
duna eta haurrekin es-
perientzia duena, uztai-
lean arratsadez eta abuz -
tuan goiz eta arra tsaldez
Bortzirietan hau rrak zain -
tzeko prest. Euskaraz, er-
daraz eta ingelesez so-
lasten dut. �676 389481.

Doneztebeko gazte ar-
duratsu batek haurrak
zain tzen edo zerbitzari
moduan lan eginen luke.
Ordutegi arazorik gabe.
�616 873984.
Zonaldean lan bila nabi-
len mutila naiz. Zurgin -
tzako ikasketekin. Metal,
egur eta lorezaintzan es-
perientziaduna. Baita os-
talaritzan platerak garbi -
tzen ere. Sektore haue-
tan edota besteetan lan
egi teko prest. Ardura tsua
eta ikasteko trebea. �635
017866.

Emakumezkoa lan bila.
Adinekoak zaintzen, su-
kaldari laguntzaile edo
garbiketan esperientzia
duena. Lan horietan ari -
tzeko interesatua. �644
863469 

ESKUALDEA. Neska lan
bila. Adinekoak interna
bezala edo orduka zain -
tze ko, haurrak zaintzeko
eta sukaldari laguntzaile
bezala ere esperientzia
e ta  i n t e resa .  � 632
550393.

E l i zondoko neska
gaztea  lan bila. Haurrak
edota adinekoak zaindu-
ko nituzke, etxeak garbi-
tu edota zerbitzari lane-
tan ariko nintzateke. Es-
perientzia haurrak zain -
tzen, baita garbiketan ere.
�662 356181. 

ZERBITZUAK
denetarik

ANIMALIAK
oparitzeko

Bost hilabeteko Border
Collie zakurra opari.
�675 336624.

LEITZA. Collie arrazako
txakurkumeak oparitze-
ko. �948 610689 / 636
022311.  

Zakurkume mistoak
oparitzeko. Bi hilabete-
koak. Ama Breton epag-
neul arrazakoa eta aita
Border Collie.  �660
466280 (deiak, sms edo-
ta whatsapp).

ANIMALIAK
salgai

Ardi beltz nanoak sal-
gai. �689 531012.

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
 luze, forma borobilduna-
rekin. �948 585036.

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

DONEZTEBE. Haritz
egurra salgai, 39 euro to-
na. Prezioa Donezteben
jarria da. �686 314036
(deitu 09:00-13:00 edo
15:00-17:00 astetartez).

IGANTZI. logela salgai:
bi ohatze (90 cm) beren

koltxoi eta koltxekin, me-
sanotxea (3 kajoi), idaz -
mahaia aulkiarekin eta
apalak. Pinuzkoa, berdez
tindatua. Guztia 500 eu-
ro. �661 767398.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

DENETARIK
galdu-aurkituak

GOIZUETA. Herriko Pla-
zan giltza batzuk aurkitu
dira. Galdu dituena Goi-
zuetako Udaletxera joan
daiteke biltzera. �948
514006.

ARANTZA. Antiojo gra-
duatuak aurkitu dituzte.
Herriko Etxean daude. 
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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, 0,50€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

KATTALIN AGARA

HERNANDEZ etxe-
ko printzesak
urtea beteko du
ekainaren 29an.
Aunitz ur tez! Segi
orain arte bezain
bixia izaten, ez
galdu irri polit hori

Leitzako GANIX RODRIGUEZ URRU -
TIAk ekainaren 28an 9 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxu haundi
bat etxeko guztien partetik. Asko
maite zaitugu.

MADDI ANE SAINZ

ETXABIDEk ekai-
naren 20an 2
urte bete ditu.
Aunitz urtez ma -
ttia!! Besarkada
eta muxu pila bat
Katixa, atta eta
amaren partetik!

EIDER MIGELTO RE -
NA ARRE TXEAk
uztailaren 2an 2
urte beteko ditu.
Zo rionak! Be rroe -
ta eta Narbarteko
familia eta berexi-
ki Aieko, attatto
eta amatxo. 

BEÑAT eta MIKEL PORTU

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

ANTTON IPARRAGIRRE ITURZAETAk
urteak beteko ditu uztailaren 2an.
Aunitz urtezzzzzzz!!!!!!! Ongi ongi
ospatuuuu!!! Gozatuuuuuu!!!! 
Muxu haundi bat etxeko guzien
partetik!

Ekainaren 29an JULEN SARRATEAk
eta UXUE BIKONDOk 3 eta 10 urte
beteko dituzte. Zorionak bikote!!!
Arras ongi pasatu eguna eta zuen
bizkotxoaren zain egonen gara.
Muxu pottolo bat biendako familia
guztiaren partetik, eta bereziki
Aritz eta Oinatzen partetik.
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