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Xabier ZABALO | Leitzako alkatea

Laster hiru hilabete
beteko dira Arano,
Areso, Goizueta,
Larraun, Leitza eta
Lekunberriko hondakinak kudeatzen
dituen Mendialdea
Mankomunitatea sortu
zela. Lehen balorazioa
ona izan dela adierazi
digu Xabier Zabalo
lehendakariak.
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Baztandarren Biltzarra
uztailaren 18an

‘Frankismoaren garaiko
Baztan’ biloben begietan

Baztandarrentzat hain
besta haundia dena
igande honetan zortzi
Elizondon.

Frankismoan baztandarrek bizitakoak bildu
dituzte Lekarozko
Institutuko ikasleek.
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Urtarrilean hasi zen Mendialdea
Mankomunitatea lanean; Leitza, Goizueta,
Arano, Areso, Lekunberri eta Larraungo
hondakinak kudeatzen dituen mankomuni-

tatea, alegia. Aldaketa nabarmena ekarri du
zerbitzu berriak herri hauetara, eta guztietan adierazgarriena, orain arte bereizten ez
ziren hondakinak bereizi beharra izan da.
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Orain artekoaz eta hemendik aurrerako
egitasmoez mintzatu zaigu Xabier Zabalo,
Mendialdea Mankomunitateko lehendakaria
eta Leitzako alkatea.

Xabier ZABALO | Mendialdea Mankomunitateko lehendakaria

«Urtarrilaren 1ean hasiko da ongi
zerbitzua, kamioi berriak etortzean»
G. PIKABEA | LEITZA

Nolako balorazioa eginen zenuke?
Hasieraguztiakgogorrak
izaten dira, baina zerbitzua ongi doa. Bi kamioi
daudemartxanetaaurreneko datuak onak dira:
4.560 kilo enbase bildu
dira, 26.000 kilo paper
etakartoi,eta126.000kilo zabor organiko. Eta
emaitzaikusitapozikgaude.Aspalditikzegoenbereizketa egiteko beharra,
baina ez dakit zergatik,
berandu ailegatu da.
Atez-ateko bilketa edo
beste sistemaren bat
pasatu al zaizue burutik?
Atez-atekoarenaplanteatu dugu eta Usurbil eta
Hernaniko alkateekin ere
egongara.Bainagureeskualdea oso berezia da:
300 kilometro koadrotan
6.000 biztanle ditu.Halere,guredatuekinazterketabategingodutelaesan
digute, eta zerbait mistoaegindaitekeela,herri
koxkorrenetanmodubatera eta ttikienetan beste modu batera eginez.
Esperoan gaude ea zer
esatendiguten,bainainiziatiba oso begi onez
ikusten dugu.
Zein helbururekin sortu da Mendialdea Mankomunitatea?
Mankomunitateasortzeko saiakera asko egin dira, eta azkenean legealdi honetan jarri da martxan. Hasiera honetan,
hondakinekin hasi gara

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Xabier Zabalo, Mendialdea Mankomunitateko edukiontzi berriak atzean dituela.
lanean,beharhaundiena
hor zegoela uste genuelako, eta oinarrizko zerbitzuak ere falta zirelako.
Bainazerbitzuorokorasko emateko sortu da
Mankomunitatea eta zabaltzenjoangogara: Aralar Musika Eskola, Garapen Agentzia... Sei herri
gara orain, baina Mankomunitatea ez dago itxita.
Zein dira aldaketa nagusienak?
Aldebatetik,bilketa puntuak desagertu egin dira,seiherrienartean500etik 300era. Baina, aldi
berean, bilketaren maiz-

DATU BAIKORRAK

«Aurreneko datuak
onak dira: 4.560 kilo
enbase bildu dira,
26.000 kilo paper eta
kartoi, eta 126.000
kilo zabor organiko.
Eta emaitza ikusita
pozik gaude.
Aspalditik zegoen
bereizketa egiteko
beharra, baina ez
dakit zergatik,
berandu ailegatu da»

tasuna igo egin da. Jendea kexatu egin da edukiontziak urruti gelditu
zaizkiolako, baina puntu
gatazkatsu batzuetatik
kendu egin dira edukiontziak. Tasak ere igo egin
dira, eta herri batzuetan
besteetanbainohaundiagoa izan da aldaketa.
Nola egiten da bilketa?
Oraingoz bi kamioi ditugu eta horiek ibiltzen dira sei herrietan. Bi kamioi
berri eta pabiloi berri bat
erosteko esleipena egin
dugu,bainabitartean,Iruñeko Mankomunitateak
utzi digunarekin eta Goi-

zuetakottikibatekinmoldatzen gara. Langileak,
berriz, lau kamioigidari
eta administrari bat dira.
Puntu Garbia delakoak
ere jartzekoak dira, ez?
Bai, hiru jarriko dira: Lekunberrikoamartxandago dagoeneko, baina
Goizueta eta Leitzakoak
oraindik ez. Irailetik urte
bukaera arte zabaltzea
da asmoa. Produktu bereziak bilduko diren puntu finkoak izango dira:
pinturak, pilak...
Zenbateko inbertsioa
egin behar izan da?
Bi kamioiak erostea
340.000 euro kosta da,
bainaNafarroakoGobernuak%70ekodirulaguntza eman du, eta pabiloia erostea 270.000 euro.Tasakkudeatuz,Mankomunitateak ordainduko du.
Etorkizunera begira ba
al duzue zerbait egiteko asmorik?
Arropakbiltzekoedukiontziak jartzeko, edalontzi
erabilgarriak egiteko eta
uraren kanpaina egiteko
dirulaguntza eskatu dugu, baina ezetz esan dute. Beraz, ikusiko dugu.
Zerbait gaineratuko al
zenuke?
Zerbitzuabikamioiberriekin emateko pentsatua
dago,etaoraingoakguztiz egokituak ez direnez,
zailtasunak egon daitezke. Hortaz, urtarrilaren
1etik aurrera hasiko da
benetan ongi zerbitzua,
kamioi berriak etortzean.
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HISTORIA LEKAROZKO INSTITUTUKO IKASLEEN LANA

‘Frankismoaren garaiko
Baztan’ protagonisten
biloben ikuspegitik
begiratuta azaldu dute
Erakusketa maiatzean izan zen ikusgai eta orain
Geronimo de Ustariz fundazioak kudeatuko du
Baztan Frankismoaren garaian
izeneko erakusketa zabaldu zen
maiatzean Elizondoko Arizkunenea
Kultur Etxean. Lekarozko institutuko
Aitor AROTZENA

Duela 20 urte, Lekaroz Institutuko Gizarte
Zientzien Departamentuak, ikasleen bidez,
ahozko iturrien bilketa
hasi zuen. Asmo handiko proiektua zen, eta lekukotasun hauen grabazioek gauza aunitz
ahalbidetuko zituzten:
baztandarren bizitzen

ikasleek, argazkiz, irudiz eta idatzizko testigantzak bilduz egindako
lan mardula ikusgai izan zen eta
baztandarren arreta piztu zuen.

istorioak irautea, Errepublikan, Gerra Zibilean, Frankismoan eta
Trantsizioan bizitakoak,
desagertzear dauden
ohiturak berreskuratzea,
eta hurbil litezkeen ikertzaileentzat bertako
euskalkien erregistroa
uztea.
Helburu horiek bete
direla uste du Juainas

Paul Arzak historia irakasleak eta erakusketaren koordinatzaileak.
Bildutako grabazio kopuruak hori frogatzen
du eta Baztan Frankismoaren garaian erakusketa, urte hauetako guztietako lanaren fruitu da.
Lan honen bitartez,
1936tik 1975era doan
garai gogor horretan,

Lekarozko ikasleek osatutako erakusketak ikusmina piztu zuen Baztanen.
gure inguruaren irudi eta
idatzizko testigantzak
ezagutu ditzakegu, eta
belaunaldi zaharragoen
kasuan gogora ekarri.
Baztango euskararen
bilakaeraren berri bideo
batean eman duen Martin Gardek aipatu digunez, «honelako erakusketa hauek arras baliagarriak dira, gazteek his-

toriaren berri izan dezaten. Bortizkeriaren bitartez gure borondatez
kanpoko izaera bat hezurretaraino sartu ziguten eta hori gainditzea
gure ondoko gazte belaunaldiaren lana izanen
da».
Eguneroko handitasun eta miseriak, familia, lana, etxea… dira

 MARTIN GARDE

«Historia ez errepikatzeko, ezagutu egin behar da»

Martin Garde

Historia errepikatzea ez dugu inork nahi, baina ez errepikatzeko lehenik eta behin ongi ezagutu egin behar da. De la esperanza al terror libururako lan egin nuen Baztanen eta kontaktu
hagitz aberasgarriak izan nituen. Baztanen lau
emakume izan ziren heriotzera zigortuak eta batto Bittori Etxeberria elizondarra izan zen. Barride nuen eta ordu aunitz pasatu nituen berarekin
eta sakonki sartu nintzen Baztanen gerra inguruan gertatu zena eta bere ondorioak ikertzera.
Isiltasun eta iluntasun handia zegoen duela 30
urte Baztanen eta jendea oraino izitzen zen gai
honetaz solasterakoan.
Baztanek muga izaterakoan bi gauza nahasi
ere egiten ziren: kontrabandoaren mundua eta
ihes egiten zutenen mundua. Nik ezagutzen dut
jendea kontrabandoan aritutakoa eta berdin zitzaien 20 kilo kobre edo bi pertsona pasatu, beraiendako lana zen. Hori errealitate iluna da eta zaila
da informazioa ateratzea. Baztanen espiotza sare bat bazen eta tartean baziren baztandarrak

ere, baina izenak ezin ziren eman. Baztanek isiltasun hori barneratua zuen eta beldur handia zegoen. Gerra Zibilaren ondotik Munduko Gerra
etorri zen eta Iparraldetik alde honetara ihesean
zetozenak bideratu behar zureb. Nafarroan kasik gerrarik ez zen izan, baina ez idurian, gerraren ondorioak kasik 1970. hamarkadaraino iraun
zuten. Ordura arte ez zen gerrari buruz solasik
egiten eta historia ezagutzen da batzuk ezagutu dugulako, ihes eginak, Lekarozko kolegiotik
30 bat ikasle bota zituzten kanpora, baina ez militarrek, gure aginte-gizonek baizik. Baztango eta
inguruko istorioa, senideen tartean sufrimendu
handiarekin eraman den istorioa da. Gaur egun
badira gauzak oraino ez direnak agertu. Desagertuak, trifulka izugarriak… badira garbitu ez
diren gauzak eta garbitzen ez direnak oraindik
familietan beldurra badelakoz. Bortizkeriaren bitartez hezurretaraino sartu ziguten gure borondatez kanpoko izaera bat eta hori gainditzea gure
ondoko gazte belaunaldiaren lana izanen da.
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KONTRABANDOA

«Doneztebeko Guardia Zibilak Zubietan
zazpi pertsona antzeman zituen eta ihesean beraien paketeak utzi zituzten.
Nylon-hariko 506 bobina zituzten barnean. Elizondoko Guardia Zibilak altoa
eman zion pertsona
bati eta nylon-hariko
78 bobina utzi zituen.
Hauen balioa 40.000
pezetakoa zen. Bertzeena ez da kalkulatu». Hala dio prentsa
errekorte batek.
P LERROA
Argazkiak: TTIPI-TTAPA

anen.
erakusketaren oinarri,
eta kanpotik ezarritako
egiturek ere (eliza, aginte eta eskola), eguneroko bizitza eta kultura
zein neurritaraino baldintzatzen ahal zutenaren adierazle.
Garai horietako bertze alderdi xeheagoak,
baina ez horregatik garrantzi guttiagokoak ere
jasotzen ditu erakusketak: frankismoaren aurkako gerrilaren ekintzak
haranean, bestak, itxaropenik gabeko bizitza
batean ihesbide bezala irakurritako komikiak,
Francok mugan eraikitako gotorlekuen ondare arkeolgoikoa, Gorramendiko base estatubatuarraren eragina… Gerra Zibilak Baztanek izan
zituen ondorioak ere
ezin dira ahantzi, 40 urteko diktadura eta gerra irabazi zutenen aginte osoa ekarri zuen gerra krudela. Euskararen
egoeraren ikerketa eta
frankismoaren aitzinean euskararen erresistentzia ere jaso dute.
Orai, Geronimo de Ustariz Fundazioak kudeatuko du erakusketa.

Gerra Zibilaren
amaieratik, Franco
jeneralak Pirinioetako
muga indartu nahi
zuen. Nafarroan, 46
«erresistentzia gune»
sortzea aurreikusi
zuten. Batzuk,
Baztanen eraiki
behar zituzten:
Urdazubi, Arizkun,
Otsondo… Gune
bakoitzak 19 milioi
pezeta balio zuen.
Lanak 1957an bukatu
ziren, proiektu faraonikoa alferrikakoa
zela ikusita.
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 JUAINAS PAUL ARZAK

«Arbelean azaldutakoa etxean gertatua
bilakatzen da, hori aberasgarria da»
Hainbat urtetako lana da eta Frankismoari dagokiona, bereziki 2003tik
2007ra DBHko laugarren mailako
ikasleek bildutako testigantzetan
oinarritzen da. Testigantza horiek
erabiliz aipamen labur batzuk bildu
ditugu erakusketan, bizimodu arruntaren puntu nagusiak eta bere bilakaera agertzen dutena. Ikasleek beraien gurasoei eta gehienetan aitatxi-amatxiei elkarrizketak egin dizkiete eta zenbait gauza harrigarriak
suertatu zaizkie: telebistarik gabe
bizitzea, autorik gabe… Transizioari buruzko elkarrizketak ere badaude.
Adinak hori ezagutzera eraman
nau, eta badakit garai batean ez
zeudela gaur hain arruntak diren
tresna horiek guziak (telebista,
kotxea…). Hori da gazteak gehien
harritzen dituena. Etxeetan ez dago zaharren kontakizunak aditzeko
ohiturarik, ez diegu kasu handirik
egiten Gerra Zibileko kontakizunei,
baina orduko eguneroko bizitzaz aitatxi-amatxiekin solasteak harridura sortzeaz gain, hurbiltasuna ere
eragin die ikasleei. Hurbiltasun hori somatu dut audio-zinta entregatu eta handik bi urtera edo kopia
bat eskatuz etorri direlako. Hori adierazgarria iruditzen zait. Arbelean edo
eskemen bidez erakutsitakoa, Errusian gertatu zena… aldamenean eta

etxean gertatu zena bilakatzen da
eta hori aberatsa da.
Beste atal bat, ikasleek baino irakasleek prestatutakoa da, Mikel
Ozkoidi, Mikel Rodriguez, Iker Frias,
Iñaki Arrese eta Ana Gonzalezek
egindako lana. Gai bereziak dira edo
espezializazio bat eskatzen dutenak: makiak inguruan izan zuen eragina, Frankismoaren interpretazioa
komikien bidez…
Fernando Mendiolak Frankismoaren esklaboak atalean lagundu digu eta jende aunitz zirikatu eta mugiarazi dugu: Martin Gardek euskararen bilakaera Baztanen azaldu zigun elkarrizketa baten bitartez, Lander Santamariak Gorramendiko basean amerikarrek Baztanen izan zuten presentzian lagundu digu…
Honen guziaren helburua hainbertze urteetako materiala ez galtzea da, material guzia digitalizatua
dago eta zenbait kasutan transkripzioa egina ere bai. Horrekin guziarekin artxiboa osatu eta Lekarozko
Irakasleendako Laguntza Zentroaren esku jarriko dugu, ikertzaileen
edo kuriositatea duen jendearen eskura.
Erakusketa honetan Geronimo
Ustariz Fundazioaren eta Nafarroako Gobernuaren laguntza izan dugu eta herriz herri eramateko asmoa daukagu.

NAZIENGANDIK IHESI

Xabier Laborde
Noguesek zuzentzen
zuen sarea izan zen
naziengandik ospa
egiteko printzipala,
Ezpeleta-Dantzarinea
-Elizondo ibilbidearekin. Pilotu erreskatatu batengatik ematen
zen 1.500 pezetako
saria tentagarria zen,
arriskua, ordea, arras
handia zen: harrapatutako tokian bertan
2 mugalari hil eta 22
kontzentrazio kanpoetara eraman
zituzten.

Juainas Paul Arzak, erakusketaren koordinatzailea.
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Nabarmentzekoak

Nire txanda
Luis GARDE

Larroja
spaldian irakurri nuen, eta ganbarako bazterren batean gorde. Txinako herrixka batean
gertatu zen. Hurbil-hurbil bazuten harrobi
zikin eta zaratatsu horietako bat. Ateratzeko harririk geratzen ez zelarik,
itxi zuten harrobia; men- ‘Larroja’ eta betiko
dia, noski, xehatua utziespainiar
ta. Paisaia berreskuratzeko zer egin ez zekite- prepotentzia
la honako hau bururatu nazkante hori.
zitzaien bertako txina- Hobe harrobiaren
tarrei: mendia berdez kolorea.
margotzea. Erran eta
egin; hamabi herritarrek
ekin zioten lanari. Sei aste pasa eta gero berdeberde geratu zen harrobia izan zen mendia. Argazkian errotulagailuz pintatua zirudien. Denak
kontent. Hori bai: kontuak ateratzeko tenorean,
merkeago arbolez birlandatzea atera izan zitekeela ohartu ziren. Zergatik oroitu naiz pasadizo honetaz? Egunotan paisaia gorriz pintatzen ari zaizkigu. Larroja eta betiko espainiar prepotentzia
nazkante hori. Hobe harrobiaren kolorea.

A

Oskar MINDEGIA
Doneztebeko kirol zinegotzia

Patziku PERURENA
Idazle goizuetarra

Elena URTASUN
‘Baztanen erosi fite’ irabazlea

Herriko kirol eskaintza
zabalaren ordezkari,
kirol zinegotzi ez ezik
Errekako judo eskola
emankorraren irakasle
den Oskar Mindegiak
bota zuen San Pedro
bestetako txupinazoa.

Mikel Laboak Goizueta
ezagutarazi zuen Trabukoren kantarekin eta
kanta horrek gibelean
duen historian murgildu
da Patziku Perurena,
bere azken saiakera
liburu ederrean.

Baztango Bertan merkatarien elkartean egindako zozketan sariduna
suertatu zen elizondarra. Ekainaren 19ko goizean, 2.000 euroko
erosketak egin zituen
elkarteko dendetan.

Atzera begira  1997.07.17 / TTIPI-TTAPA 210. zbk

Ezpala
Aitor AROTZENA

Egun gorriak

Amaiurko borroka gogoan, konmemorazioa

orritxoen hiriburuan ez ezik gurean ere besta
gorriak ditugu egunotan. Zapi gorriak jantzi
eta behingoz negu gorria gibelean uzten
badugu, egutegian gorriz markatutako astean, bi
gorri edan (adibidez) eta lotsaz gorritu gabe dantzan
eta saltoka ibiliko gara, aurpegia gorri-gorri egin
arte. Gaixoa Ni kantatzerakoan begiak gorrituko
zaizkigu. Heldu den astean gorriak ikusiko ditugu!

G

1522ko uztailaren 19an izan zen Amaiurko azken borroka. 1922an oroitarria
eraiki zen eta 9 urte beranduago dinamitaz bota zuten. 1982an, azkenik, oroitarri berritua inauguratu zuten bigarren aldiz. Beraz, borrokaren 475. urteurrena, lehen oroitarria egin zeneko 75. urteurrena eta bigarren inaugurazioaren 15.
urtea ospatu zuten 1997an Amaiurren. «Gaztelu mendiko oroitarria euskal askatasunaren sinboloa bihurtu da» adierazi zioten TTIPI-TTAPAri Juan Mari Aleman
eta Pello Etxeberria ekitaldiaren antolatzaileek. «Hainbat erakunde, karrikek…
bereganatu dute Amaiur izena, harrotasun handiz», azpimarratu zuten.

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Anduetzeta, 12 • 31760 ETXALAR
Tel. (+34) 948 63 54 58 • Faxa (+34) 948 63 54 57 • info@ttipi.net
Zuzendaria Aitor Arotzena Erredaktore burua Gurutze Pikabea Publizitatea Usoa Vicente, Kulturkari SLU Berriemaileak Esteban Arotzena, Juana Mari Saizar, Kontxi Klaber, Ainhoa, Arantxa eta Maider Ansa, Asier Imaz, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune
eta Itsaso Elizagoien, Maite Oteiza, Jaione Otxandorena, Xan Harriague, Markel Lizasoain, Eneko Mitxeo, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Iñaki Telletxea...
Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia
Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale
Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkartea, Bortzirietako Euskara
Mankomunitatea, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea
2010eko harpidetza sariak
Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .37€
Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .55€

Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55€
Amerika eta Australia . . . . . . . . . .123€

Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .31€
Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria
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Kolaborazioak

Adierazpen askatasuna

Lizuna lotsagarria

Xanti BEGIRISTAIN

Deñe ABUIN, J.M. MERINO, J.F. ALETXA, Tomas MAIA
(Lesakako Herriko Etxeko Onin udal taldea)

urten Iruñeko peñek erabaki dute sanferminetan pankartak beltzez margotuta ateratzea, Udalaren jarrera gogorraren aurrean.
Nik uste dut jokaera hori guztiz justifikatua dagoela eta hiriko jende gehienak gainera jakinen duela
ulertzen inolako arazorik gabe.
Iruñeko peñek, nik dakidanez, beti egin izan di- «Sanferminetako
tuzte mota guztietako historia osoan,
errebindikazioak beren aurtengoa izanen
pankartetan, sanfermida lehenengo aldia
netan, bai behintzat demokrazia garaian, fran- peñetako
kismo luze eta ilun oso- pankartak beltzez
an zehar ez dakit oso on- margotuta ikusiko
gi errepresioren bat izan dituguna, irudirik
ote zen inoiz gai horregabe, kolore anitzik
tan –horrela gertatu izan
balitz ere, ez zen oso ha- gabe, alaitasunik
rrigarria izanen, kontu- gabe, umorerik
an hartuta frankismoa gabe, baina ez
diktadura zital, garratz erreibindikaziorik
eta ankerra izan zela–,
gabe»
baina, gaur egun, Iruñeko udal gobernuak adierazpen askatasuna ezabatu nahi izateak ez du inongo justifikaziorik eta zentzurik, non eta bere burua
diktadoretzat hartzen ez duen.
Esan daiteke, Iruñeko peñek beren pankartetan
errebindikazio politiko eta sozialak egitea, dagoeneko, ohitura eta usadio osasungarria dela, eta gizarteak inolako erreparorik gabe onartua duela.
UPNren udal gobernuak egundoko demokraziagabezia erakusten du, Iruñeko peñei debekatzerakoan pankartetan errebindikazio politikoak eta
bestelakoak egitea. Zuzen-zuzenean adierazpen
askatasunaren aurka atentatzen du, beste askotan bezalaxe, zorioneko terrorismoaren aldeko apologia egiten dela esanez, eta aitzakia horrek beti
balio dio, batere lotsarik gabe, hainbat eta hainbat giza eskubide kolpe batez ezabatzeko. Horrek
demokraziari berebiziko atzerakada dakarkio; demokraziaren kontzeptua bera ahuldu eta indargabetu egiten du. Gaia ez da inolaz ere txantxetakoa, batez ere aintzakotzat hartzen badugu, jadanik bi peñatako bi kidek joan behar izan dutela auzitegira deklaratzera.
Kontuak kontu, egoera tamalgarria da. Sanferminetako historia osoan, aurtengoa izanen da lehenengo aldia, peñetako pankartak beltzez margotuta ikusiko dituguna, irudirik gabe, marrazkirik gabe, kolore anitzik gabe, alaitasunik gabe, umorerik gabe, baina ez errebindikaziorik gabe. Aurtengoa izanen baita, Barcinak horrela nahi ez bazuen ere, inoizko aldarrikapen eta eskabiderik handiena.

ure atsekabea adierazi nahi dugu, ezetz erran
behar diogulakoz bidali diguten gonbidapen
sobera eskuzabalari; honela dio gonbidapenak: «Lesaka hiri txit noble eta leialeko Alkateak atsegin handiz gonbidatzen zaitu zaindariaren bestak direla-eta eginen den senidetasun-bazkarira»… Baditugu hainbat arrazoi gonbidapenari uko egiteko.
1.- Senidetasuna ez delakoz inon ageri gure Herriko
Etxean; hori parte-hartzea eta talde-lana bultzatuz lortuko litzateke eta ez zuek lan egiten duzuen bezala,
bigarren indar politikoari parte-hartzea eragotziz eta
informazioa ukatuz. Bestak antolatzeko ere ez gaituzue kontuan hartu, zer esperatzen ahal dugu, beraz,
Udalari dagokion bertze edozein gaitarako?
2.- Bestetako programan, alkatea krisialdiagatik kezkatuta ageri da, baina, hala ere, bertze besta-egun bat
gehitu du. Gure alkate jauna ez da hagitz koherentea.
Horretaz gain, aipatzen du 2010eko aurrekontuetan
bere taldeak onartutako 63.000 euroak ez dituela gainditu. Erran beharra dago hori dela 2009rako zegoen
kontu-saila bezalakoa, baina badago alde «txiki» bat:
Udalaren defizita lehengo urtekoaren bikoitza da; horregatik, beharrezkoak ez diren gastuak murrizten hasi behar litzateke. Bestetako bazkaria kentzea proposatzen dugu eta ohiko programan izan den egun kopuru bera uztea; hala, aurrekontua onartuta dagoen
bezala exekutatuz gero, abenduan izanen den 700.000
euroko defizita murrizten hasten ahal da. Bere agurrean, jarri behar zuen zenbat igo behar dituen zergak
eta herritarrek zenbat ordaindu beharko dugun, ea
horrela bestak alaitzen dizkigun.
3.- Gurea baino handiagoak diren eta ekonomikoki
aukera gehiago dituzten bertze udal batzuek, lunch
bat jarri dute politikariekin egiten den senidetasunbazkariaren ordez. Ez da deus gertatzen; garai hobeak etorriko dira. Hala ere, uste baduzu bazkari hori
egitea beharrezko dela, joan eginen gara, baldin eta
herritarren kontura bazkaltzen ez badugu: Bakoitzak
berea ordaintzen badu, edo Alkate jauna, zuk ordaintzen baduzu, hilero jasotzen duzun dirusariarekin.
4.- Gonbidapenari dagokionez, erran nahi dugu harritu egin gaituela alkateak eta Lesakako Herriko Etxeak gonbidapena egiteak; argi uzten du Herriko Etxetik kanpo egonen bagina bezala tratatzen gaituzuela.
Bertze urte batez esperatu beharko duzue gonbidapena horrela egiteko, gutaz paso egiten baduzue ere,
oraindik Udalaren parte baikara.
Aukera aprobetxatu nahi dugu Fermin Altzugarai kidea oroitarazteko guregana hurbildu diren herritarrei,
udal-langileei eta -teknikariei eskerrak emateko; bestak nahiz Herriko Etxea ez dira berdinak izanen bera
eta bere aholkuak izan gabe. Une tristeak dira, baina
haren ereduari jarraitu behar diogu eta «aitzinera jo».
Besta hauetan horrelako uneak edo antzekoak pasatzen ari zaretenentzat, besarkada bat eta eutsi horri!

A

G
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Irakurleak mintzo

Labarquilla,
Espin, Azpiroz
eta Roig jaunei
bihotzetik
eskutitza:
Savera 56?
Saverako langileen emazte
eta bikotekideak
56 edo berdina dena: Saverako langileriaren %43a. Horiek dira
zenbakiak: 56 = %43a.
Zenbaki hutsak eta hotzak gizartearen zati
haundi batentzat. Zenbaki hutsak eta hotzak
agian ere zuentzat, Labarquilla jauna, Espin
jauna, Azpiroz jauna,
Roig jauna.
Guretzako, berriz,…
guk badakigu, ezagutzen ditugu Saverako
langileek dituzten aurpegiak. Ezagutzen ditugu Saverako langileen izen-abizenak. Ezagutzen ditugu beraien
emazte-bikoteak, beraien seme-alabak. Badakigu «zenbaki» horiek bizi-proiektuak,
sentimenduak eta ilusioak dituztela, izan ere
gehiengoa 30-45 urte
bitarteko langileak baitira; agian zuenak bezalakoak izango direnak, Labarquilla, Espin,
Azpiroz eta Roig jaunak. Ez da desberdintasun haundirik izango
aipaturiko gauza horietan guztietan, momentu hauetan Saverako
langileria bizitzen ari den
egoera kezkagarria baizik. Labarquilla jauna,
Espin jauna, Azpiroz
jauna, Roig jauna saia-

tu al zarete momentu
batez gizon, emakume,
familia horien azalean
jartzen? Labarquilla, Espin, Azpiroz eta Roig
jaunak, pentsatu al duzue momento batez zer
sentituko zenukete zuen familiak edo zuek
izango bazinate egoera horretan egongo liratekeenak? Ariketa
hau egin al duzue? Nola sentituko zinatekete? Zer egingo zenukete?
Badakigu ez garela
esne mamitan bizi. Badakigu neoliberalismo
basati honen garaian
bizitzea tokatu zaigula:
zenbakiek, diruak, etekin ekonomikoak eta indibidualtasunak; pertsonei, elkartasuna eta
errukitasuna bezalako
balorei garaitu dieten
garaia. Ez da urruti gure buruan Funvera lantegiak bizi zuen antzeko egoera 47 langileren kaleratze emaitzarekin. Norbait oroitzen al da 47 familia
horiekin? Lantegi haun-

Bota bertsoa
Iban GARRO (Lesaka) • Doinua: Naufragoarena

Futbola mundiala!
Baloia buruz jo eta langa
ukitu ondoren, harmailetara,
bi eskuak gora, gol! oihukatu
lagun denen besarkada
nahiz behar izan prorroga
Ghanak AEB kanpora!
Jainkoa ere poztuko da
larogei ta hamar minutuz ttiki
dena handien gisara
tarte horretan araua behintzat
guztiontzat berdina da.
diekin batera ere, gure
zonaldean enpresa txikiak, dendak eta abar
luze bat pairatzen ari diren egoera jasanezina
aipatu beharrean gaude, izan ere, aunitzetan
haundien eskutik doazelako. Denak jarraitzen
du ezer gertatuko ez balitz bezala, ez ikusiarena egiten dugu.

Jainkoaz egin dudanez broma
burura etorri zait Maradona,
hain zuzen ere leporik gabe
exerlekuan dagona.
Laguntzaile eta guzi
Argentinak badu grazi
aurten baietz irabazi!
Zure «eskuaz» bataiaturik
Milito, Messi, Grondona.
Izarra zinen izarra zara
sekula urtuko ez den horma.

Bai, latza da Bortziriak eta Berako jende
xumeari bizitzea tokatzen ari zaigun egoera.
Agian denok hausnarketa sakon bat egin beharko genuke eraikitzen
ari garen gizarteaz eta
kezkagarriagoa dena,
gure seme-alabei uzten
ari garen etorkizunaz.
Zer etorkizuna?

D. Labarquilla jauna,
J.V. Espin jauna, R. Azpiroz jauna, J.M. Roig
jauna benetan ez al dago bertze irtenbiderik?
Gu, «zenbaki» horien
emazte-bikotekideok,
baiezkoan gaude. Borondatea eta gizatiartze
pixka bat bertzerik ez
dira behar.

Hor barna jasoak

– “Ez eraman haserrerik
hilobira, Elena, ez du
merezi”, esaten zidan
Isidrok.
– Bakardadea da nire
salbazioa, nire kobazuloa.
Benetan neurea sentitzen
dudan gauza bakarra…
Bertan sentitzen naiz libre,
bertan naiz salbu.
– Baina hor ere amore eman
behar izan dut, hor ere
errenditu egin behar. Bizitza
errendizio txikiz osaturiko
guda da…
– Jada ez dut zoriontsu
naizen itxurarik egin

beharrik… kanpoko
antzerkian parte hartzeko
gogorik.
– Besarkatu egin dugu elkar.
Modu ortopedikoan, baina
besarkada… ”Barkatu”…
bera bakarrik atera da.
«Musika airean» liburutik
Karmele Jaio (ELKAR)
Elenak (amonak) etxeko
lehio bazterrean ematen du
eguna, kanpora begira,
mundu honetan egin beharrekoak eginda dituelakoan.

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

m e-Posta:
info@ttipi.net
e Posta:
Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR
d Tel.: 948 63 54 58

o

Faxa: 948 63 54 57
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Prentsatik bildutakoak

«Nire adinekoekin
ateratzen segitzen
dut, baina aldi berean, bikain moldatzen
naiz gelakoekin ere.
Horretan zortea
eduki nuen [Lehen
Hezkuntzan ikasturte
bat aurreratu zuten]
(...) Nota altua atera
nahi nuen, egin nahi
ditudan ikasketetarako sarbidea ziurtatzeko (...). Argi nuen
zientzietako ikasketak egin nahi nituela.
Matematika eta
Fisika gustatzen
zaizkit, baina ez naiz
teoremak asmatzen
dituzten buruargi

horietakoa (...)
Telekomunikazioak,
Informatika eta
Aeronautikaren artean, bakoitza zertan
den begiratu nuen
pixka bat eta erabaki
egin nuen (...)
Beti eskura ez
dugun hori nahi
izaten dugu eta
betidanik erakarri
izan nau hiri batean
bizitze horrek, baina
beharbada gero ez
zait gustatuko».
Jon Ander
BENGOETXEA
16 urteko Leitzako ikaslea
D. NAVARRA, 2010.07.01

|9

11 galdera labur
Realaren partida bat ikusi, bertsotan ari edo besta on bat bota. Zer duzu nahiago?
Realaren partida bat ikusi.
Nola ospatu duzu Realaren igoera?
Ospatu gustura ez, etxean nengoelako. Baina bertzeak bezala gustura gelditu naiz.
Zeinek erakutsi dizu gehiago bertsotan: anaiak ala osabak?
Osabak.
Osaba Bittorren hagitz zalea
omen zara. Hala al da?
Bai, bai. Beregandik heldu zait
bertsoetarako afizio hau, berari adituz.
Aurten lehenbiziko aldiz parte hartu duzu Nafarroako Bertsolari Txapelketan. Zer moduz ikusi duzu zure burua?
Gustura gelditu nintzen. Ez
nuen uste hain lan ona eginen nuenik eta ongi ikusi nuen nire burua.
Txapelketa batean
anaia eta biak bertsotan ari bazarete, kontrario
ikusten al
duzu
anaia?
Bai,
bai,

oholtza gainean denak kontrario.
Bertsotarako lagunik onena zein
da zuretzat?
Osaba.
Basozain ala bertsolari ikusten
duzu etorkizunean zure burua?
Bertsolari bezala erranen nuke.
Iturengo bestetako onena zer da
zuretzat?
Herri-bazkaria.
Zer dute faltan eta zer soberan
Iturengo bestek?
Faltan, bertze
egun bat, eta
soberan… ez
dakit.
Amets bat?
Nafarroako
Bertsolari
Txapelketa
irabaztea.

 Egoitz GOROSTERRAZU  Iturengo gaztea
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HERRIZ HERRI

LANA
GREBA OROKORRA  EKAINAREN 29AN

Segida handia
izan duen
greba
Bortziriak,
Malerreka eta
Leitzaldean izan
du eraginik
haundiena
TTIPI-TTAPA

ELA, LAB, EHNE,
ESK,STEE-EILASetaHIRU sindikatuek ekainaren 29an deitutako greba orokorrak segida zabalaizanzuenTTIPI-TTAPAk hartzen duen eskualdean. LAB sindikatuko
Koldo Saenzek «banaz
bertze%90ekoizanduela» aipatu zuen eta ELA
sindikatuko Jose Mari
Arribillagak, bere aldetik,
«joan den urteko maiatzaren 21ekoaren parekoa» izan zela.
Eskualdeka,grebaren
eragina ezberdina izan
zen.BortzirietanetaLeitzaldean kasik erabatekoa izan zen geldialdia.
Bortzirietan, lantegi nagusienetako ateak, LesakakoArcelor-Mittaledo
Zalain Transformadosekoak,itxiakegonzireneta
ez zen produkziorik izan.
LeitzakoSarriopapelere
itxia egon zen. Salbuespenak salbuespen, industrialdeakgeldirikzeuden. Komertzioetan ere,
Lesakan %90 inguruk
itxi zuen, Beran %60ak
etaLeitzanerekasikden-

da guziek ez zuten aterik ireki. Administrazioen
arloan, Bortziriak, Malerreka eta Leitzaldeko
mankomunitate eta udal
bulego guziak ere itxita
egon ziren, baina guttienekozerbitzuakerrespetatu ziren.
Malerrekankasiklantegi eta komertzio guziakitxizituzten,bainakontuan hartu behar da DoneztebenSanPedroeguna zutela.
Baztanen, langileen
erditsuaksegituzuengreba. Zenbait lantegi eta
komertzio itxita egon ziren, baina bertze batzuk
normaltasunez lan egin
zuten.
MANIFESTAZIOA LESAKAN
Greba egunari akabaila emateko, 400 bat
lagun bildu ziren Lesakan, Etorkizun duin baten alde, Baztan Bidasoa
bizirik lelopean egindako manifestazioan. ELA,
LAB eta EHNEko ordezkariekeramanzutenpankarta nagusia, baina horrez gain, Saverako langileek eta Lekarozko
Aroztegiako egitasmoaren kontrakoek bere eskariak ere karrikaratu zituzten. ELA eta LABeko
ordezkariekgrebakizandako segida azpimarratu zuten eta etorkizunean ere elkarrekin mobilizatzeko deia egin zuten.

ARGAZKIAK: HITZA ETA TTIPI-TTAPA

Goiko argazkian Leitzan egindako manifestazioa, eta azpikoan Lesakako manifestazioan,
Saverako langileak.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Saverako EREa ez onartzea eskatu dute Bortzirietako alkateek
Bortzirietako alkateak eta Saverako enpresa batzordea Nafarroako Gobernuko Lan
Departamentuko zuzendari orokorrarekin bildu ziren uztailaren 1ean. Hasiera batean Jose Maria Roig kontseilariarekin biltzekoak ziren, baina dirudienez agenda bete xamarra eta ezin izan zuen aipatu ordezkaritzarekin bildu. Aitzinetik, alkate eta
zinegotziek prentsaurrean adierazi zutenez, Gobernua «pieza klabea da Saverako
ERE honen ibilbidean, berak izanen baitu azken hitza, dirudien bezala aitzinetik akordiorik ez bada» eta horregatik hainbat eskari egin zituzten, «Bortziriak hiltzen ari dela» ohartaraztearekin batera. Saverako EREa «deslokalizazio garbia» dela, eta «produkzioa munduko bertze plantetara eraman dela» ere salatu zuten. Bortziriak eta
Baztan-Bidasoa osorako industria eta enplegu plan bat prestatzeko exijitu zioten
eta horretan laguntzeko, industria guneen inbentarioa aurkeztu zuten, gune hauetan lantegiak jartzeko zer aukera dauden azter dezaten. Jakinarazi zutenez, «martxan dagoen 2010 Planean 14 milioi inbertituko dira industria-guneetan, baina bakar bat ere ez gure inguruan». Horrekin batera, zera gaineratu zuten: «Legasako lantegia Lesakara aldatuz geldituko den 200.000 metro koadroko eremua, edo Lesakako lantegian Luberrondo inguruan erabiltzen ez diren 14.000 metro eta ondoko
bertze 12.000 metro daude, baita Zalain eta Alkaiagan oraindik erabili gabe dauden nabeak ere, Etxalarko Arrakoitz inguruko industrialdea…».

ITUREN uztailaren 16tik 19ra
ELIZONDO uztailaren 23tik 26ra
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ITUREN

uztailaren 16tik 19ra
uztailak 16 ORTZIRALA
20:00 TXUPINAZOA
Ondotik Kalejira trikitilari eta txistulariekin
20:15 Iturengo dantzarien saioa plazan
00:30 Dantzaldia GAUBELA taldearekin

uztailak 17 LARUNBATA
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
11:00 HAUR JOKUAK
txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma...
16:00 HAUR JOKUAK
txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma...
18:00 Txokolate jatea herriko plazan
17:00 MUS txapelketa
18:00 TXOKOLATE JATEA herriko plazan
20:00 Dantzaldia DANTZADI taldearekin
00:30 Dantzaldia DANTZADI taldearekin

uztailak 18 IGANDEA
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
11:00 MEZA NAGUSIA
13:00 Herritarren arteko PILOTA PARTIDAK
SEIN - FAGOAGA
SALABERRI - SALDIAS
ELIZALDE-CRISTOFER
UNTXALO - ALTXU
U.MADARIAGA - J.MADARIAGA
ORONOZ - MINDEGIA
18:00 HERRI KIROLAK
20:00 Dantzaldia KOLDO akordeolariarekin
00:30 Dantzaldia KOLDO akordeolariarekin

uztailak 19 ASTELEHENA
10:00 Kalejira trikitilari eta txistulariekin
10:30 PLATER TIROKETA herritarrentzat.
14:30 HERRI BAZKARIA, bertsolariekin.
Ondotik Kalejira Miriam eta Arkaitzen eskutik.
20:00 Dantzaldia AGERRALDErekin
00:30 Dantzaldia AGERRALDErekin
Ondotik Besten akitzea

ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

ELIZONDO

uztailaren 23tik 28ra
uztailak

23

ORTZIRALA

19:00 Haurren Herri krosa
20:00 Helduen Herri krosa

20:00 Dantzaldia Ziga plazan
Santxotena akordeolariarekin
23:30 Kontzertuak:
Sutan
Governors
Esne Beltza
Dj Mokordo eta Tirri&Tery (BZAM)
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uztailak

24

LARUNBATA

Bezpera

10:00 Futbol 7 txapelketako finala
12:00 Txupinazoa eta Baztan-zopak

Argazkiak: ONDIKOL

Ondotik Konpartsarekin herri itzulia
14:00 Errepresaliatuen aldeko brindisa eta
herri-bazkaria txoneztan
16:00 Haurrendako margoaldie
16:00 Olinpiadak
17:00 Pilota Partida Baztan Pilotalekuan
(Pilotari profesionalak)
17:30 Voleibol Open Elizondo
18:00 Behi KK

19:00 Kalejira “Presoak Borrokan,
Elkartasuna” (Txoznetatik)
19:30 Karrikadantzan Elizarat
20:00 Salbea
20:30 Munduko plateren dastaketa eta
Rantxerak Plazan
00:00 Dantzaldia Jalisko Band taldearekin
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Esne Beltzaren
kontzertua Elizondon
Uztailaren 23an, ortziralarekin

“Gu zuzeneko taldea gara, ongi
pasatzera eta ongi pasaraztera goaz
kontzertuetara eta hori nabaritzen da”
Aitor Zabaleta 34 urteko leitzarra
eta Iban Zugarramurdi 35 urteko
aranztarra, Esne Beltza taldeko
musikariak dira. Santio bestetako
ortziralean kontzertua eskainiko
dute, berriki argitaratu duten Noa
diska aurkeztuz. Biek ibilbide
luzea egin dute musikaren munduan. Iban Zugarramurdi 11
urterekin hasi omen zen bateria
jotzen eta 15 urterekin Les
Mecaniciens taldean hasi zen, eta
geroztik Baldin Bada, Sutagar,
Anje Duhalde, Alaitz eta Maider
eta Fior taldeetan aritu da bateria jotzen. Aitor Zabaleta, berriz,
Etzakit taldean hasi zen duela 15
urte baxua jotzen, Esne Beltzan
taldekide dituen Xabi Solano eta
Jon Mari Beasainekin batera eta
bertan 8 urte egin ondotik, 5 egin
zituen Izotz berbena taldean. Duela hiru urte, bi ibilbide horiek Esne Beltza taldean bat egin zuten.
Zugarramurdiren dionez, “orain
arte erosoen sentitu naizen taldea,
esperientzia gehien pilatu dutena eta gustora sentitzen naizen
taldea”. Negu honetan hiru urte
beteko ditu taldeak eta bi diska
plazatu ditu. Orain arte ez direla
gelditu aipatu digute, “urtean 55
bat kontzertu ematen ditugu eta
alde horretatik pozik gaude”.

Zabaletaren ustez, “taldekide
guztiek ibilbide luzea daukagu
bizkar gainean eta beharbada
horre gatik jendeak ezagutzen
gaitu, badaki gure lanaren berri
eta deitu egiten gaitu”. Lehenbiziko diskak harrera ikaragarri
ona izan bazuen, bigarrena ez zaio
gibelera gelditu. “Kritika hagitz
onak izan ditu Euskal Herrian eta
hemendik kanpo ere” dio Ibanek.
Halere, taldeari tenperatura
hartzeko neurria zuzenekoak
ematen dutela uste du Aitorrek,
“eta jende asko joaten da
kontzertuetara eta gogoz, gainera, giro ederra izaten da”. Aur tengoa, taldearen konfirmazioa
izan dela uste dute biek: “Hainbertze kontzertu eman ditugu,
plaza librean, frontoian, aretoetan… Areto batera doanak espreski doa zuri aditzera, ordainduta
eta hori barometro fidagarria da.
Bilborocken ortziral arrats batean
400 pertsona sartzea gu aditzera
izugarria da” dio Arantzako bateriak. Bere publikoan adin guzietako jendea badute ere, “gazte
asko” hurbiltzen direla azpimarratu du Leitzako baxujoleak. Beraien azken diskoan Mundu osoko kolaborazioak dituzte: “Joan
den uztailean Japoniako Fujirock
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Leitzako Aitor Zabaleta eta Arantzako Iban Zugarramurdi, Esne Beltza taldeko partaideak.

festibalean hasi ginen grabatzen,
biratxo bat egin genuen Japonian
eta hotelean bi mikro jarri eta
handik pasatzen ziren musikariei
gurekin grabatzeko gonbitea egiten genien… Japonian hasi eta
Beirutetik pasatu da, Mexicotik,
Italiatik, Senegaletik, Kataluniatik, Madriletik, Kolonbiatik…
teknologiak ematen dituen baliabideak dira”. Hizkuntza eta estilo aldetik ere anitza da diskoa,
“beti ere ahaztu gabe nongoan
garen, trikitixa beti hor dago, euskara ere hor dago, baina bertze
hizkuntzei bidea itxi gabe; frantsesa, ingelesa, gaztelera, italiera… Euskara da zutabea, baina
beste adarrak ere badaude”. Hitzei
dagokienez, gehienen egilea Jon
Garmendia Txuria da eta gaiei
dagokienez, “Euskal Herrian ditugun arazoak, gizarte gaiak,
maitasun istorioren bat…
betikoak” direla aipatu digute.
Normalean 9 musikari eta breakdance egiten duen dantzaria izaten dira eszenalekuan, baina soinu
teknikaria, laguntzailea eta managerra ere hor izaten dira: “Beti 13

lagun izaten gara kontzertuetan”.
Duela bi urte Elizondoko Lur
dantzalekuan jo zuten Esne
Beltzakoek. “Oso ongi egon zen
–dio Zabaletak– baina hura gainditu eginen dugu oraingoan”.
Ibanek dioenez, “bestak dira, giro
polita izanen da eta gu ongi
pasatzera eta jendearekin konektatzera joanen gara”. Diskatik
zuzenekora beti aldea izaten da
“baina gure kasuan, gu zuzeneko
taldea gara, ongi pasatzera goaz
eta hori nabaritzen da” diote ahobatez. Aurten Londresera eta
Berlinera ere joatekoak dira, baina
kontzertu gehienak Euskal Herrian, “Bizkaian pila bat eta gure
inguru honetan guttiago”, eta
bakarren batzuk Madri len eta
Katalunian eman dituztela aipatu
digute. “Heldu den urtean kanpora begira jarri nahi dugu ahal
den neurrian, Argentina, Mexico
edo Kuba aldera ateri… Suitzara
ateratzeko ere bada proiekturen
bat, deus itxi gabe… Pixko bat oxigenatzeko eta aldatzeko ere ongi etorriko zaigu” aipatu digute
Esne Beltzako taldekideek.
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IGANDEA

Santiago eguna

07:30 Sokamuturra
09:30 Argi soinuak
11:00 Meza Nagusia

11:30 Herritarren Elkartzea Elizako atarian
12:00 Karrikadantzan Plazarat
12:30 Mutildantzak

13:00
17:30
18:00
19:30
19:30
20:30
21:00
22:00
23:00
23:30
01:00

Luntx Herrikoia
Goitiberak Bagordin
Erraldoien Ibilaldia
Herri Kirolak (Euskal Herriko Aizkora
Txapelketaren 2. mailako kanporaketa)
Sokamuturra
Dantzaldia Garraxi taldearekin
Dantza herrikoiak Ziga plazan
Mutildantzak
Su Artifizialak
Txutxin Ibañez eta Acapulco Mariatxia
Dantzaldia Garraxi taldearekin
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Xabi Torres
Elizondoko alkatea

“Bestetako lanetan ehun pertsona
aritzea nahi dugu eta gazte jendea
sartu, erreleboa bilatzen dugulako”
Xabier Lopez Zabaleta, 6 urteko
mutikoak botako du aurten Elizondoko Santio bestetako txupinazoa. Izan ere, San Francisco
Javier eskola publikoko eta Baztan Ikastolako ikasleen artean
egindako marrazkien artean berea
aukeratu da programa hornitzeko.
Horretaz gain, aurten lehen aldiz,
Santioak iragartzeko kartel lehiaketa ere egin da. Iruñeko Silvia
suertatu da garaile, ondoko orrian ageri den irudiarekin. 300 euro eta zikirorako bi txartel eskuratu ditu saritzat. Kartel horren
osagarriekin egindako irudia ere
agertuko da programaren azalean. Xabi Torres Elizondoko
alkatearen erranetan,“hamar lan
aurkeztu dira, erdiak Baztangoak
eta bertze erdia kanpoko jendeak
aurkeztuak. Inoiz ez zen kartelik
izan Elizondoko bestatan, baina
partehartzea bultzatzeko modu
egokia iruditu zitzaigun”. Izan ere,
herritarren partehartzeari garrantzi berezia ematen diote Elizondoko alkateak eta kargodunek.
“Iaz, besta komisioaz aparte
bertze 46-50 lagun aritu ziren

lanean eta aurten kopuru hori
bikoiztu egin nahi dugu eta ehun
pertsonetara ailegatu, errelebo
bat bilatzen dugulako. Gan den
urtean 1990. hamarkadako gazte
gutti ikusi genuen lanean eta aurten horiek ere bildu nahi ditugu,
bestetako lana nola egiten den
transmititzeko. Kolektibo, elkarte eta talde ezberdinen partehartzea bilatzen saiatu gara”.
Joan den urteko egitarauarekin
konparatuz, aldaketarik nabarmenena “egun bat gehiago daukagula da” dio Torresek. “Bezpera
larunbata da, baina ortziraletik
mugimendua izaten dela kontuan hartuz, zenbait gauza antolatu
ditugu. Atletismo taldeak haur eta
helduendako krosa prestatu du
eta kontzertu potentea ekartzen
saiatu gara eta lortu dugu: eskualdeko musikariek osatutako
Sutan taldea, Euskal Herrian bere
fama duen Governors taldea eta
zer erranik ez, Esne Beltza”.
Lehenago egiten zen sokamuturra ere berreskuratuko dute
aurten Elizondon eta zaharberritutako pilotalekuaren inaugu-
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razioa eginen da, pilotari profesionalen partida handi batekin.
Bagordin goitibera txapelketa ere
eginen da “arras ikusgarria izanen da, –aipatu digu Xabi Torresek– 3 kilometroko malda handia
da eta Euskal Herriko Federazioaren laguntza izanen dugu” eta
kirol arloarekin segituz, Euskal
Herriko bigarren mailako aizkolari txapelketako kanporaketa ere.
Horretaz gain, egunero-egunero
jarduera kopuru handia prestatu
dela aipatu digu Torresek, “eta
gero bakoitzak aukeratuko du
zeinetan parte hartu”. Aurrekontuari dagokionez, gan den
urtekoaren paretsukoa erabili
dute: “65.000 euro ingurukoa izanen da, gan den urtekoa baino
handixeagoa, baina sarrerak ere
gehiago izanen direnez, berdintsu
geldituko gara. Kontuan hartu
2008kotik 25.000 euro jautsi ginuela iaz”. Mutildantzen inguruan sortutako gorabeherez ere

aipamena egin du Elizondoko
alkateak. “Aferaren soluzioa zaila da, baina bilatzen ari gara. Guk
ezin dugu neskek dantzatzea
galerazi, eta ezin dugu txistulariei jotzera behartu. Jarrerak enrokatuak daude eta ez dut uste
aurten soluzionatuko denik,
nahia go nuke!” dio Torresek.
Alkatea eta kargodunek mezara
joan ez zirela-eta oihartzuna izan
zuen zenbait mediotan, baina hori
gainditutako eztabaida dela aipatu
digu: “Gauzak erranak daude, norbaitek gurea makarrada bat izan
balitz bezala aurkeztu nahi izan
zuen, baina hori ez da horrela.
Aurten ere segituko dugu, eliz
atariko elkarretaratze horrekin,
aski gauza polita baita denak elkartzea: politikoak, eliztiarrak,
musulmanak, homosexualak…
denak batera plazara gateko. Gaur
egun dugun gizartearekin koherentea dela uste dugu, eta ho rretan segituko dugu”.
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ASTELEHENA

Gazte eguna

09:30 Argi soinuak Beartzunen

10:30
Ondotik
11:00
11:00/14:00
12:00
14:30
16:30
18:30
19:00
20:30
21:00
22:00
01:00

Gosari herrikoia Berron
Itzulia auzoan barna fanfarre Mi-Farekin
Erraldoi eta buruhaundien konpartsa
Puzgarriak Igerilekuan
Elizondoko VI. Trinkete Txapelketa
(Afizionatuen partidua)
Kuadrilen Bazkaria gorapetan
Zirko emanaldia eta tailerra
Erreka jautsiera. Ondotik kukaña
Baztan-zopak Txokoton
Kantaldia Amaren alabakzuberotarrekin
Dantzal Herrikoiak Ziga plazan
Mutildantzak
Dantzaldia Trikidantz taldearekin
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ASTEARTEA

Haur, aitatxi ta amatxien bazkaria

06:00 Zinger-jatia
09:30 Argi soinuak
11:00 Erraldoi eta Buruhaundien ibilaldia

11:00 Gosarie Bagordin
Ondotik Plater tiroketa Txapelketa
12:30 Bandaren Kontzertua Mariano Izeta
plazan, bertzela Arizkunenean
13:00 Aitatxi ta Amatxien bazkarie
17:00 Elizondoko I.Mus Txapelketa
Falfarak Elkartean
17:30 Haurren jokuak
18:00 Sokamuturra

19:00
Ondotik
19:30
20:30
21:00
22:00
00:30

Kukubiltxoren antzerkia
Bonba japonesak eta txokolatada
Bertso Poteoa: Soto, Zubeldia eta Elizetxe
Dantzaldia Laiotz taldearekin
Ziga plazan dantza herrikoiak
Mutildantzak
Dantzaldia Laiotz taldearekin
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ASTEAZKENA

Herriaren eguna

09:30 Argi soinuak
11:00 Erraldoi eta Buruhaundien ibilaldia
12:00 Puzgarriak eta Kars

14:30
16:00
18:30
19:30
20:30
21:00
22:00
22:00

Zikiro jatea
Puzgarriak eta Kars
Zetreria eta animali basatien erakustaldia
Sokamuturra
Kantaldia Ansa ahizpak aranoarrekin
Dantza herrikoiak Ziga plazan
Mutildantzak
Gizajua ni eta kalejira txarangarekin
herrian barna

OHARRAK:
Kukaña jartzeko ordua baino lehen, enborra bizkarrean hartuta ostatuetatik barna poteoa eginen da aitzineko astean. Kanika txapelketa bat ere antolatu ohi da
egunen batean, zehaztuko da. Kanpaleku bat ere prestatu da ortziral, larunbat
eta iganderako.
Aldaketak izan daitezke egitarauan.
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BERA
ARRANTZA  IZOKIN DENBORALDIA BUKATU DA

Zazpi izokin
arrantzatu dituzte
herritarrek
denboraldi honetan
Ekainaren 18an
arrantzatu zuen
Jose Mari
Gainzak azkena
TTIPI-TTAPA

Ekainaren 18an
arrantzatu zuen Jose
Mari Gainza herritarrak
denboraldi honetako 20.
izokina Bidasoan eta
horrela eman zitzaion
sasoiari akabera. Araudiak denboraldiak uztailaren 18ra arte edo 20.
izokina arrantzatu arte
iraun dezakeela dio eta
azken hau gertatu denez, geroztik ezin da Bidasoan izokinik arrantzatu.

Hauek dira aurten Bidasoan izokinak arrantzatudituztenherritarrak:
Juan Otamendi, Jose
Mari Mitxelena, Ernesto
Gainzak bi, Sebastian
Gainza eta Jose Mari
Gainzak bertze bi.

Erraldoien
konpartsak
Abian da Sanesteban bestetan ateratzen
den erraldoien konpartsa indartzeko, eta talde iraunkorra sustatzeko asmoz, erraldoiak
nola dantzatu erakutsiko duen ikastaroa. Uztailaren 3ko lehen saioaren ondotik, hilaren
17an, 24an eta 31n eginen dira hurrengoak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eguraldi euritsua, baina giro ederra
Ortziraleko poteo-tapeoa, altxaferoa, kalejira eta hippy gauaren ondotik, larunbatean, kalejira, zikiro-jatea, eta Gure Txokoa Dantza taldearen saioa izan ziren, baita suzko zezena ere. Igandean ere hainbat ekitaldi izan ziren: plater tiroketa, herri
kirolak, bonba japoniarrak, haur jokoak, dance-jazz erakustaldia… Altzateko komertzioetako erakusleiho lehiaketako sariak eman ziren eta saskiaren zozketa ere
egin zen. Auzo afariarekin akautu zituzten bestak.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Erregulartasunaren Saria
Mikel Agarak irabazi du Kirolak Zela dendak Gure
Txokoako jubenil mailakoei ematen die Erregulartasunaren Saria. Sailkapenean 33 puntu eskuratu ditu.

ARGAZKIA: GENARO TALDEA

Genaro taldeak ere ospatu du Realaren igoera
Bertatik bertara ospatu zuen Realaren igoera Genaro Taldeak. 2007an jaitsi zen Bigarren A Mailara, 40 urtean goiko kategorian egon ondotik, eta ekainaren 13ko partida erabakiorrean, hantxe izan ziren Genaro Taldekoak, Anoeta eta inguruak lehertu zirenean zuzeneko lekuko.Eta bestondoa pasatzeko astirik eduki gabe, biharamunean, ETB2ko Uyyyyy saioan izan ziren publiko bezala parte hartzeko. Esku artean dituzten egitasmoen artean, abuztu bukaeran jokatuko den Jon Irazoki futbol
memoriala dago eta aurten Unai Zelaietaren heriotzaren 10. urteurrena dela eta, zerbait berezia egin nahi dute. Torneo triangularrean Realeko jubenilen taldea ariko dela ere aitzineratu digute. Aipatu, azkenik, Munduko Futbol Txapelketaren harira antolatutako porra arrakastatsua izan dela: guztira 72 porra-kiniela egin baitira.
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LESAKA
KULTURA  IKASTAROAK

Multiarte programa
landu nahi du
Santiago Jorge
margolariak
Margoketa
klaseaz gain
«artearekin
lotutako
programa
osoa,
dinamikoa eta
didaktikoa»
dela dio
Aitor AROTZENA

Artearekin lotutako
ezagutza ahalik eta sakonenalortzekoetaikasleek sormena bere osotasuneangaratzekoMultiarte adierazpen artistikoaren programa landu
nahi du Santiago Jorge
margolari eta ilustradoreak Lesakan. KanarietakoLaPalmansortueta
Tenerifen, Madrilen eta
Galizian pinturarekin,
grabatuarekin,diseinuarekin eta bertze adierazpen artistikoekin zerikusia duten ikasketak
egin ondotik, Lesakan
bizidenartistarenasmoa
abuztuan ikastaro intentsiboak eskaintzea da,
bizpahiru astez astean
hiru egunez, eta irailetik
aitzinera, astean behin
ordu eta erdiz. Ordutegia, ikasleen beharren
arabera ere egokituko

du. Bi talde eginen lirateke, 6 urtetik 14 urtera
arteko ikasleekin bat eta
hortik goitiko edozein
adineko ikasleekin bertzea. «Artearekin lotutako programa osoa, dinamikoa eta didaktikoa
da, margoketan oinarritua», dio Santiago Jorgek. Interesatuak 652
064839 telefonora deitu
eta Beti Gazte elkartearenegoitzatikpasatubehar dira ortzegunetan,
20:00etatik 21:00etara
eta zuzendaritza batzordekoekin solastu.

Zialdoko
Madalenak hilaren
17 eta 18an
U z t a i l a re n 1 7 a n ,
12:00etan botako den
txupinazoarekin abiatuko dira Zialdo auzoko
Madalena bestak. Aitzinetik, 11:30ean txistulariek diana joko dute.
14:00etanbertso-bazkaria izanen da eta ondotikkalejiratxarangarekin.
22:30ean Arantxa eta
Pantxoren eskutik mexikanak izanen dira kontzertuan.
U z t a i l a re n 1 8 a n ,
12:30ean dantzak izanen dira. 17:00etan haur
jokoak eta 19:00etan
kantu zaharrak.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Lehen hitza euskaraz, San Juan bezperako jaialdian
Joan den urtean bezala, aurten ere San Juan bezperan ospakizun berezia plantatu zuen Euskara Batzordeak. Iazkoan, Badakizue, egizue izan zen egunerako hautatutako leloa, eta aurten Lehen hitza euskaraz. Helburu horrekin, lehenik Euskara Batzordeko kideak akordeolari taldearen laguntzarekin Plaza Berria eta Antoiu karriketan barna ibili ziren, etxeen izenak paratzen. «Gure etxeak euskaraz, euskara gure etxea» esaldiaren azpian, gutti erabiltzen diren eta
batzuetan ezagutzen ez diren etxeen izenak ageri ziren. Gero, komentuko belagian bildu zen jendea, bertso eskolako gaztetxoek, abesbatzak eta Etnia taldeak eskainitako jaialdian parte hartzera. Dagoeneko lehen suak piztuak zeuden, eta neska-mutikoak batean eta bertzean saltari zebiltzan, baina oraindik
arratseko bertze sorpresa bat ere bazen, ezpatadantzarien taldeak San Fermin
eguneko entsaioa hantxe bertan egin baitzuten, suaren inguruan.

LEHIAKETAK  URRIAREN 30A BAINO LEHEN AURKEZTU BEHAR DIRA LANAK

Argazki lehiaketa berreskuratu du
Beti Gazte elkarteak 70. urteurrenean
A.A.

Beti Gazte elkartearen 70 urteurreneko ospakizunen barrenean,
duela urte batzuk arte
egiten zuen argazki lehiaketaberreskuratudute. Zehazki 2000. urtean
eginzenbederatzigarren
argazkilehiaketaizanzen
azkena. Hamar urte beranduago eta elkarteak
70 urte bete dituela aitzakiahartuta,berreskuratudute.Nahidutenafizionatu guziek har dezaketeparteetalanakurriaren 30a baino lehen aurkeztu beharko dira Beti

Gazte elkartean (Beheko Plaza 9, 31770 Lesaka), gisa honetako lehiaketetan ohikoa den sistema erabiliz.
Argazkien gaia kirolarekin, mendiarekin eta
naturarekinzerikusiaduen edozer izanen da eta
paperean egindako argazkiak aurkeztu beharkodira,zuri-beltzeanedo
koloreanetadigitalkimanipulatu gabeak. Egile
bakoitzak gehienez hiru
argazki aurkezten ahal
ditu eta berak erabakiko
du argazkiaren neurria,
nahiz eta horietako ba-

koitzak gehienez 30x40
zentimetroko kartulinean jarrita egon beharko
duen. Hiru sari emanen
ditu Beti Gaztek. Lehenbizikoa,300euroetatrofeoa, bigarrena 200 euro eta trofeoa eta hirugarrena 100 euro. Gainera,
sari berezia izanen da
Beti Gazteren 70. urteurrenarekin zerikusia duen argazkirik hoberenari. Epaimahaiak azaroaren 9an emanen du erabakia eta azaroaren 9tik
30era, erakusketa izanen da Beti Gazte elkartearen egoitzan.
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ETXALAR
TURISMOA  JOAN DEN URTEAN BEZALA

Uztailean eta
abuztuan Turismo
Bulegoa zabalik
Kultur Etxean
Abuztuan
pertsona bat
behar da bertan
egoteko
Irune eta Itsaso

Joan den udan eta
pasa den Aste Santuan
bezala, uda honetan ere,
informazio gunea irekiko da Kultur Etxean.
Uztailean eta abuztuan
egonen da zabalik;
uztailean goizez eta
abuztuan goizez eta
arratsaldez.
Jabier Iriarte izanen
da uztaileko eta abuztuko lehenengo hamabortzaldian goizez informazio guneaz arduratuko
dena. Baina abuztu osoan arratsaldez eta hilabeteko bigarren hamabortzaldian goizez informazio bulegoa zabaldu ahal izateko bertze
pertsona bat behar da.
Hortaz, unteresatua dagoenak Bertizko Par-

ABUZTURAKO DEIALDIA

Abuztuko 2. hamabortzaldian goizez eta
hilabete osoan arratsaldez Turismo Bulegoan lanean ari nahi
duenak Bertizko Partzuergora dei dezake.

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN

San Juan Sua
Ekainaren 23ko ilunabarrean, bigarren urtez segidan, San Juan Sua plazan egin
zen. Sua piztu aitzinetik, hainbat lagun frontoian bildu ziren, eramandakoarekin berendu-afaria egiteko. Ondotik, ohitura den bezala, hurbildu zirenak herriari itzulia eman zioten joareak joz. Iluntzean sua piztu zuten eta nahi zuen guziak suaren gainetik salto egiteko aukera izan zuen.

tzuergo Turistikora deitu behar du.

Igerilekuen irekiera
Ekainaren 26an ireki
ziren igerilekuak. Lorea
A r a n g o a s o ro s l e a k
erran duenez, lehenengo egunetan ez zen jende aunitz hurbildu eguraldia medio. Bera izanen da igerilekuko soroslea eta Andres Dangas ostatuaz arduratuko dena. Urtero bezala, igerilekuko bonoak
aurrezki kutxetan hartu
behar dira eta aste, hilabete edo sasoi osokoak izan daitezke. Ondoko taulan zehaztuak
daude prezioak.

 2010EKO DENBORALDIKO PREZIOAK IGERILEKUAN
ASTEA
HILABETEA
7-10 urte
4,48 euro
7,82 euro
11-16 urte
8,18 euro
14,43 euro
16 urtetik goiti
15,94 euro
28,13 euro
Familiarrak
(gurasoak eta 16 urtetik beheitiko haurrak)

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

SASOIA
12,14 euro
20,21 euro
39,18 euro
85 euro

EGUNA
2,03 euro
3,28 euro
4,90 euro
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IGANTZI
UDALA  HIRIGINTZA PLANA

Lur urbanizagarri eta ez
urbanizagarrietan bereizi nahi
du Udalak herria
Proposamena
jendaurrean
egonen da
abuztuaren 31
arte
TTIPI-TTAPA

Hirigintza Planean aldaketa nabarmena ekarriko duen proposamena egin du Udalak: lurrak urbanizagarri eta ez

urbanizagarrietan bereizi nahi ditu.
Orain arte, herrigunea eta herrigunetik kanpoko lurretan sailkatuak
zeuden, baina herrigunetik kanpo 1.500
metro koadroko eremua
edukiz gero, etxebizitza
egiteko aukera bazegoen. Azken aldian, ordea,
jende andanari ukatu
zaio etxebizitza egiteko
baimena herrian, eta ho-

rren harira, hartu du Udalak Hirigintza Planean
aldaketa egiteko bidea.
Momentuz behin behineko proposamena
baino ez da, eta prozedurarekin aitzinera egin
baino lehen jendaurrean egonen da abuztuaren 31ra arte, herritarrek
ikusi eta ekarpenak egin
ditzaten. Ez bada deus
aurkezten, orduan hasiko da tramitazioarekin.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRAK UTZITAKOA

Urteko hirugarren hitzordua igande
honetan San Juan Xarren
Ohi bezala, giro eta eguraldi ederrarekin, San Juan
Egunean egin zen urteko lehenbiziko besta San Juan
Xarren, eta ingurutik eta ez hain hurbileko herrietatik
ere bildu zen jendea. Uztaileko igande guztietan Meza izanen denez, hurrengoa igande honetan, hilak 10,
izanen da. Beti bezala, 12:00etan izanen da Meza.

Harrobia haunditzeko baimena emana
Harrobia haunditzeko eskaerari baiezkoa
eman dio Nafarroako
Gobernuak. Igantziko
H a r ro b i a k e n p re s a
2007an hasi zen baimena lortzeko tramitazioarekin, eta urte hartako
urrian Udalak harrobia
haunditzeari buruzko
aldeko txostena egin
zuen. Proiektua jendaurrean egon zen boladan ez baitzen alegaziorik aurkeztu. Horren
ondotik, bertze baimen
batzuk ere eskuratu behar izan ditu harrobiak,
eta azkenean, joan den

ekainaren 25ean eman
zion behin betiko baietza Gobernuak.
Ustiapenak 30 urte
iraunen ditu eta guztira 10,491.091 metro kubiko aterako dira. Urteko ekoizpena, berriz,
800.000 tonakoa izanen da eta zazpi fasetan eginen da.
Zanbudioren Bordako hondakindegia ia
osorik bete dela-eta,
hondakinak harrobitik
500 bat metrora dagoen Arantzako Mugarai
eremura eramanen dira.

Harrobikoek, euren
aldetik, harrobirako sarbideen bazterretan
dauden zuhaitzak zaindu beharko dituzte, bereziki lehenengo 100
metrotan daudenak, eta
hautsaren kontrako babes neurriak ere hartu
beharko dituzte. Uretara egindako isurketak
eta zaratak ere aintzat
hartu beharko dituzte,
bertze neurrien artean.
Jarraipen txostenak ere
bortz urtean behin aurkeztu beharko dira Ingurumen Kalitatearen
Zerbitzuan.

ARGAZKIA: MILA IRAOLA

Jokoan zeuden bi txapeletatik bat herrira
ErrenteriakoXI.PilotaTxapelketakofinalakjokatuziren
ekainaren 20an, eta tartean izan ziren bi herritar. Benjaminetan, Enaitz Telletxea igantziarrak Berako Mikel
Elzaurdia izan zuen lagun, baina partida ona eginagatik, 14-18 galdu zuten Goizuetako Aizkorbe eta
Apezetxearenkontra.Infantiletan,ordea,txapelaBortzirietaraekarrizuten.UnaiTelletxeaherritarraketaLesakako
Jon Olaizolak 18-9 irabazi zieten Alde Zaharreko Chiapuso eta Olarrari. Argazkian Telletxea-Olaizola eta
Elzaurdia-Telletxeabenjaminazpitxapeldunak.Lizarrako
finaletan, bertzalde, Enaitz Telletxeak eta Jokin Mitxeok 18-8 irabazi zieten Aizkorberi eta Apezetxeari.
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ARANTZA
OSPAKIZUNAK  AUZOKO BESTAK

Beheko Pisuetako besta eguna
antolatu dute uztailaren 17rako
Herritar
guztientzako
egitaraua
prestatu dute
bizilagunek
Nerea ALTZURI

Herriko bestak Amabirjinetan izaten badira
ere, udako bertze ospakizun bat eginen da aurten estreinako aldiz. Beheko Pisuetako bestak
uztailaren 17an izanen
diraetabizilagunekaipatu bezala, Vallecasko
bestak herritar guziei zuzenduak daude. Egitaraua osatzerakoan ere
ez dira ez gibelera gelditu. Besta gunea eremu
ttikibateankokatukobada ere, gaur bizi diren 50
laguningurukherrianbarna auzoaren bizitasuna
zabaltzeko asmoa dute.
11:00etan plazan
bilduko dira eta ostatuetanbarnatrikipoteoaeginen dute. Bazkal aitzinean, 13:00 aldera altxaferoa botako dute eta herriko dantzarien emanaldia izanen da ondotik.
Pisuetako atarian luze-

luze mahaiak paratuak
izanen dituzte eta ajoarrieroa, saiheskiak eta
tarta menua duen otordua giro ederrean eginen dute. Bizkaiko albokariak, bertsolariak, soinulariak...Mahai-ingurua
alaitzenizanendira.Bazkarian edonork parte har
dezake, Pisuetako bizilagunen bati aipatu bertzerik ez da egin behar.
17:30eanhauretahelduentzakojokoakizanen
dira. Musean ari nahi
duenarentzako ere, txa-

pelketaantolatudute.Ilunabarreanetaarratsean,
02:00 arte Mikel Salaberrimusikariarekindantzaldia izanen da. Tartean, indarrak hartzeko
zingar jatea eginen da.
16 bizitza daude Beheko Pisuetan. Denboraldi batez, guttiago bizi ziren arren, azken urteotan ia guztietan norbaitbizida.Bakarrenbatzuk eraikiz geroztik ere
bai. Aski auzo bizia da
betidanik, eta orain ikusi bertzerik ez dago... Pi-

suetako bizilagunen taldetik behin eta berriz
besta hau herritar guztientzat dela azpimarratu
digute. Beraz, guztiak
gonbidatuak!Pisuetakoakaitzindariakdituguauzoko bestak prestatzen.
Eurek hasi dira, eta beharbada bertze auzoetarako adibide bat ere
izan daiteke. Iaz, herriko
bestetan auzotarren
otorduak gailendu ziren.
Honek auzoko ospakizunak ugaritzea ekar lezake. Ikusiko dugu...

Pertsonaia
Unai IPARRAGIRRE

Denboraldiko
golegilerik
onena
Pilotan ez ezik, futbolean ere ederki moldatzen da Erreneko Unai
Iparragirre. Berako
Gure Txokoa taldean
egin du denboraldia,
jubenilen lehen mailako taldean, eta 20 gol
sartu ditu guztira. Gainera, bera izan da taldean gol gehien sartu dituena, eta hortaz,
berak jaso du urtero
Beran Rural Kutxak
ematen duen saria.

Udalekuak abian

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRAK UTZITAKOA

Kuadrilla ederra Erriberri aldean
Gustura ibili zen argazkian ageri den kuadrilla ekainaren 17an eliza garbitzeagatik Erriberri aldera egindako ateraldian.

Udako oporraldian
udalekuek ere tokia izaten dute eta uztail honetan24haurrekederkipasako dute. Sekula baino neska-mutiko gehiago apuntatu dira eta hiru begirale izanen dituzte: Aitziber Lizardi aranztarra, Maier Hoyos oiartzuarra eta Olaia Matxikote igantziarra.
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BORTZIRIAK
EUSKARA  OSPAKIZUNAK

Euskara Mankomunitatearen
Eguna izanen da urriaren 31n
20 urte bete
ditu aurten
Euskara
Mankomunitateak

Bestabusa
larunbatean
Lesakako
sanferminetara joateko
TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPA

20 urte bete ditu aurten Bortzirietako Euskara Mankomunitateak, eta urteurren hori
modu berezian ospatzeko, hainbat ekitaldi
izanen direla iragarri
dute bortz herrietako
Euskara Batzordeetatik. Horien artean, aipatzekoa da, urriaren 31n
Beran eginen den Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen Eguna.
Aitzineko hilabetean, Arantza, Bera,
Etxalar, Igantzi eta Lesakako Euskara Ba-

GARRAIOA

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekainean bortz herrietako Euskara Batzordeek bilkura egin zuten Etxalarko Kultur Etxean.

tzordeek Etxalarko Kultur Etxean egindako bilkuran iragarri zuten urriko besta. Baina orokorrean, Mankomunitatearen egoera izan

zuten aztergai. Gisa berean, aitzinera begira,
euskararen normalkuntzarako tresna eraginkorra izaten segi dezan
ziurtatu beharreko gu-

ttieneko baldintzei buruz ere aritu ziren. Euskara Batzordeen egoerari buruz ere gogoeta
egin zuten aipatu bileran.

Lesakako sanferminetara joan-etorrian
ibiltzeko Bestabusa
zerbitzua izanen da
aurten ere. Larunbat
honetan, uztailak 10,
lehenbiziko autobusa
21:45ean abiatuko da
Arantzako aparkalekutik; autobus hori
bera 22:00etan pasako da Igantziko Bibidetik eta 22:15ean
Etxalarko Landaburutik, handik Lesakara joateko. Bigarren
autobusa, berriz,
23:30ean aterako da
Arantzatik, 23:45ean
pasako da Igantzitik
eta 00:00etan Etxalartik. Beratik Lesakara joateko autobusak, berriz, 22:00etan,
23:00etan eta 00:00etan abiatuko dira. Toki-Onako aparkalekutik atera eta Agerratik ere pasako dira.
ITZULERAKO
AUTOBUSAK
Itzultzeko, berriz,
Etxalar, Igantzi eta
Arantzara doazenak
03:30ean eta 06:30ean aterako dira Lesakako suhiltzaileen
parketik. Etxalar utzi
eta Igantzirako bidea
hartuko dute segidan,
eta Arantzarakoa gero. Eta Berara doazenak, berriz, 03:30ean, 04:30ean, 06:00etan eta 07:00etan.
Joan-etorria bortz euro kostako da.
Bortzirietako bertze
herrietako bestetan
ere izanen da Bestabusa zerbitzua.
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BORTZIRIAK
KIROLA  BERAKO TXIRRINDULARI ELKARTEAK ANTOLATUTA

‘La Miguel Indurain’ lasterketa
uztailaren 25ean eginen da Beran
Ibilbideak
aitzineko
urteetakoak
izanen dira
TTIPI-TTAPA | BERA

La Miguel Indurain
Nazioarteko XIX. Txirrindularitza proba uztailaren 25ean eginen da
Beran, eta urtero bezala, bi ibilbide izanen dira
aukeran:luzea–186km–,
eta laburra –113 km–.
Interesatuek bi modu
dituzte izena emateko:
Internet bidez www.laindurain.com-enedozuzenean. Internetez egitekotan, federatuek 23 euro ordaindu beharko dituzte, eta ez direnek 29
euro. Online apuntatzen
ez direnek, federatuak
baldinbadira,25euroordaindu beharko dituzte
eta 31 euro ez direnek.

Zuzenean apuntatzekotan, hilaren 24an 15:00etatik 21:00etara edo
25ean, 06:30etik irteera
ordua baino ordu erdi lehenago arte egiten ahalko da kiroldegian.
Mikrotxiparen fidantza gisa 10 euro gehiagoordaindubeharkoda.
AUTOBUSA
Berako Txirrindularitza Elkarteak txirrindularien lagunentzako doako autobusa ere paratuko du proba egunean.
Hala, gida batekin ibilbide turistiko egiten ahal
izanen dute. Dena den,
tokiamugatuadenez,lehenbailehen apuntatzea
komeni da: 948 631147ra deituta (15:00-21:00).
Informazio gehiagorako ere telefono horretara deitu edo ccberatarra@laindurain.com-era
idatzi.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Uztail hondarrean Euskal Futbol Kanpusaren bigarren txanda
Euskal Futbol Campus elkarteak, Lesakako Beti Gazte elkarteak eta Lesakako Udalak euskal futbol kanpusa antolatu dute aurten ere, futbolaren bidez, euskararekin harremanak sendotzeko asmoz. Zazpigarren edizio honetako lehenengo txanda ekainaren 28tik uztailaren 4ra egin da Lesakako Mastegi futbol-zelaian, monitore lanean Lorea Sarobe beratarra, Oihane Gil, Asier Lezertua eta Ibai Ardanaz izan dituztela. Hurrengo txanda, berriz, uztail
hondarrean eginen da. Lehendabiziko txanda honetan 50 bat mutiko aritu
dira, 8 Lesakakoak, baina gainerako gehienak Iruñerrikoak, Lizarraldekoak
eta Erribera aldekoak.
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DONEZTEBE
AISIALDIA  X. EDIZIOA

Uztailaren 12an
hasiko da Erreka
Elkarteak
antolatutako Udako
Kirol Eskola
Izen-ematea
ortziral honetan
egin beharko
da frontoian
TTIPI-TTAPA

Ez du geldirik egoteko asmorik Erreka Kirol
Elkarteak eta denboraldia akitu orduko, bertzelako eginkizunei ekin die
Udalaren laguntzarekin.
Aurten hamargarren aldiz, Udako Kirol Eskola
antolatu du. Eta herriko
zeiningurukoneska-mutikoek hainbat kirol jardueraegitekoaukeraizanen dute hilabete batez.
Uztailaren 12an hasiko dira ikastaroak eta
abuztuaren6anakitu,eta
astelehen,asteazkeneta
ortziraletan izanen dira
–uztailaren 23ko klasea
asteartearekin, hilak 20,
eginen da–. Lehenbizko
taldea11:00etatik12:00etaraarikodaetabigarrena12:00etatik13:00etara. Ikastaroko jarduerak
eskoletako frontoian eta
kiroldegian izanen dira.
IZEN-EMATEA
Interesatuek izenematea ortziral hone-

tan, uztailak 9, egin beharko dute, 11:00etan
frontoian. Prezioari dagokionez, joan den urteko berdinak dira: 33 euro bazkideek eta 36 euro bazkide ez direnek.
Haurren begiralea,
berriz, Ainara Marizkurrena izanen da.

Bi eguneko mendi
irteera

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO ETA ONDIKOL

Joan dira aurtengoak
Oskar Mindegia kirol zinegotzi eta judo irakasleak botatako txupinazoarekin
hasi ziren aurtengo bestak, baina goiko argazkian ageri den kirolari lotutako
bertze herritar kuadrillak ere parte hartu zuen txupinazoan. Egun haundian, ohiko bandera dantza egin zuen Eduardo Almandozek, eta Trapatan dantzaren
txanda etorri zen ondotik. Gainerako egunak ere ederki joan ziren.

Aurten bigarren aldiz, bi eguneko mendi
ateraldia antolatu du
Erreka Elkarteak. Malerrekako mendietan eginen da, uztailaren 17an
eta 18an.
Uztailaren 17an, larunbatarekin,herritikatera eta ondorengo ibilbidea eginen dute mendizaleek: Doneztebe - Labeaga - Uztakorta - Gorostieta - Otxola - Basakabi. Basakabin afaldu
etaloeginendaetabiharamunean, uztailak 18,
bertze bazter hauetan
ibiliko dira: Basakabi Iruñarri - Sorginzelai Loizate - Ekaitza - Mendaur - Doneztebe.
Egun bakoitzean 35
kilometro inguru eginen
dira.
ARGAZKIAK: ERREKA KIROL ELKARTEA

236 lasterkalari krosean
Arrakastatsua izan zen hagitz, ekainaren 27an Erreka Kirol Elkarteak antolatuta
egin zen Herri Krosa. Inoiz baino lasterkalari gehiago elkartu zen: 236 guztira! Eta
ibilbide osoan ere giro ederra sortu zen. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, helduen kategorian, «luxuzko maila» izan zen, eta azkenean Antonio Etxeberria nagusitu zen, Jaouad Bolameren aitzinetik. Emakumezkoetan, berriz, Rosi Talaverak irabazi zuen, eta Ana Zelaieta herritarra bigarrena izan zen sailkapenean.
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ELGORRIAGA
BESTAK  SANTIAGO BESTAK UZTAILAREN 23TIK 26RA

Ortziral ilunabarrean botako den
txupinazoarekin hasiko dira bestak
Zikirojatearekin
emanen zaie
lau eguneko
bestei bukaera

20:00etan txupinazoa.
Ondotik zopak. Gero
dantzaldia MODESTO
akordeoilariarekin.

LARUNBATA 24
10:00etan diana. Ondotik gaztelu puzgarriak.
18:00etan Gorriti eta
bere animaliak haurrendako. 21:00etan tortilla lehiaketa. Arratsalde eta gauez dantzaldia AIERRIK-ekin.

Santiago Eguna
08:00etan Aurorak.
10:00etan diana. 11:00etan Meza Nagusia.
12:00etan dantzari ttikien emanaldia. Ondo-

Hiri hondakinen egutegiak
badu zenbaki
saritua
TTIPI-TTAPA

ORTZIRALA 23

IGANDEA 25

HONDAKINAK

ARGAZKIAK: ARROSATXO IBARRA

Neska-mutikoek ederki pasatzeko hainbat ekitaldi izaten dituzte bestetan. Baina gazte
eta helduek ere izaten dute non gozatua.
tik luntxa. 17:00etan
mus txapelketa eta berendua ostatuan. Arratsaldez eta gauez dantzaldia SANTXOTENA

akordeoilariarekin.

ASTELEHENA 26
10:00etan diana. 12:00-

etan toka txapelketa.
14:00etan zikiro jatea
SANTXOTENA akordeoilariarekin. Horrela akituko dira bestak.

Birziklapenaren inguruko hainbat aholku
emanez, Baztan, Bertizarana, Bortziriak eta
Malerrekan, Hiri-Hondakinen Mankomunitate edo udalen eskutik urte hasieran banatu ziren egutegiek
zeramaten zenbakien zozketa egin zen
ekainaren 30ean Donezteben. Irailean bi
lagunentzako Kanariar Uharteetan aste
bateko egonaldiaren
zozketa egin zen. Hiru zenbaki atera dira:
5.257; 7.334 eta
2.113. Saritua zenbaki bakarra da, 5.257a,
eta lehendabiziko
zenbaki hori agertzen
ez bada, bigarrenak
eramanen du saria,
7.334ak eta bertzela,
hirugarrenak,
2.113ak.
Hiru kasuetan, uztailaren 31 baino lehen
deitu beharko da
Bortzirietako HiriHondakinen Mankomunitateko 948
635254 telefonora.
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ITUREN
HERRI KIROLAK  IPARRALDEKO JOKO TORNEOA

Joakin Aioroak
bertze garaipen bat
eskuratu du
ingudearekin
Larunbatean
Nafarroako
Txapelketan
parte hartuko
du Iruñean
Arkaitz MINDEGIA

Ekainaren 27an bukatu zen Iparraldeko Joko Torneoa eta ingudea
altxatzeko modalitatean txapela lortu zuen
Joakin Aioroak.
Iparraldeko Joko Torneo hau ligaxka moduan jokatzen da, hiru jardunaldi jokatuz, eta saio
guzietan egindako altxaldi guziak gehituz
Joakinek lortu zituen gehien. Lerro hauen bidez,
zorionak!

NAFARROAKO
TXAPELKETAK
Baina orain Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketari begira egonen
da seguraski. Iruñeko
sanferminen barne jokatzen den txapelketa
honetan parte hartuko
baitu larunbat honetan,
uztailak 10. Dena den,
ez da herritar bakarra
izanen Foru Plazan herri kirol erakustaldi eta
txapelketetan parte hartuko duena: Maika Ariztegi ere hantxe egonen
da. Joan den urtean gizonezkoen zein emakumezkoen Ingude Altxatze Txapelketako garaipenak Iturenera ekarri zituzten, eta ikusiko
da aurten zer gertatzen
den...

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketa irabazi zuen Joakin Aioroak
Iruñeko Sanferminetan.

ARGAZKIA: ARKAITZ MINDEGIA

San Juan Bezperako ospakizunak
Leku aunitzetan bezala, gure herrian ere San Juan Suak egin ziren. Haur, gazte
eta zaharrak «sarna fuera, sarna kanpora, onak barrena, txarrak kanpora, San
Juan viene, San Juan va, gora San Juan bezpera» erranez saltoka aritu ziren
ekainaren 23an. Aurtitzen, bertzalde, ekainaren 26arekin ospatu zuten San Juan Bezperako afarian, 50-55 lagun inguru elkartu ziren elkartean. Afariaren ondotik kantuan eta dantzan aritu ziren Doneztebeko trikitilarien doinuekin. A ze
giroa egon zen, eguna argitu eta ederki gosalduta erretiratu baitzen jendea.
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ZUBIETA
AISIALDIA  LUDOTEKA ZERBITZUA

Uztaileko goizetan
ludoteka izanen
dute neskamutikoek
Aurrekoetan
bezala, Leire
eta Ixiar dira
begiraleak
Fermin ETXEKOLONEA

Hilabete hasieratik
egunero elkartzen dira
neska-mutikoak eskolako beheko solairuan,
goizak modu dibertigarrian pasatzeko. Astelehenetik ostiralera, 09:30etik 12:30era egiten dute hitzordua hamar bat
gaztetxok, Leire Bazterrika herritarra eta Ixiar
Bazterrika iturendarra
begirale dituztela.
Oraingoz, uztaila akitu arte eskaintzekoa da
ludoteka, baina baliteke luzatzea. Joan den
urtean, esaterako, gurasoak eta haurrak gustura zeudela-eta, hasieran uztailean bakarrik
egitekoa zena abuztuan ere egin zen. Ikusiko da, beraz, aurtengoa
nola joaten den. Bitartean, jokoak, ateraldi-

ak, marrazkiak eta abar
egiten segituko dute.
ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Film bat grabatzen
gurean
Ber nardo Atxaga
idazlearen Bi anai liburuan oinarritutako film
bat egiten ari da Imanol
Rayo gidoilari eta zuzendaria. Eta horretarako,
Artikutza, Lesaka eta Iturengo parajeekin batera, Zubieta ere egokia
iruditu zaio pelikula egiteko. Hala, uztailaren
16an eta 19an gure herrian ibiliko dira grabaketak egiten. Eliza inguruan egiteko asmoa omen
dute, eta baliteke inguruko bideak edo moztu
behar izatea. Dena den,
herritarrei hori aldez aurretik jakinaraziko zaie.

Bi aizkolari
Aizkora ikusteko ez
ezik, aritzeko ere afizioa
badago herrian. Horren
bi adibide dira Arrazoko
Joxe Antonio Loiarte eta
Palazioko Mikel Inda-

16 laguneko kuadrilla elkartu zen joan den urtean ludotekan, eta besteak beste,
argazkian eskuetan dituzten panpinak egin zituzten.
koetxea. Bi hauek ostegun honetan, uztailak 8,
Iruñeko Foru Plazan jokatuko den Nafarroako
III. Mailako Aizkora Txapelketako kanporaketan
parte hartuko dute.
Indakoetxea beteranoa da honetan, lehen
ere parte hartutakoa baita. Palaziokoarentzat,
ordea, lehenengo aldia
izanen da. Zorte on!

Sahararrak
oporretan
Ikasturtea akitu eta
12 urte bete zituen egun
berean hartu zuen DubakSaharakobidea,San
Pedro Egunean, hain zuzen. Azken urteotan bezala, Ibarrenean pasatu
du Saharako neskatoak
ikasturtea, eta oporretan sorterrira joan da. Ea
oporrak akitu orduko,

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Musikariek akitu dute denboraldia
Mendaur Trikitixa Eskolako gaztetxoek txukun akitu
dute denboraldia. Eta behar bezalako bukaera emateko, ikasturte bukaerako kontzertua eskaini zuten
ekainaren 1ean Aurtizko Frontoian. Oso emanaldi polita egin zuten eta urte guztian landutako abestiak jo
zituzten. Bederatzi zubietar, hamaika iturendar eta
aurtiztar eta hiru eratsundarrek parte hartu zuten, Ainara eta Oihana irakasle aurtiztarren laguntzarekin.

berrizeregurearteandugun, oso integratua baitago herrian.
Batzuk joan, eta besteak etorri. Aurten ere

Muna bisitan izanen dugu udan. Saharatik ostiral honetan ailegatuko
da eta Lizartzan pasako du uda.
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LEGASA
DIRULAGUNTZAK  LANDA GARAPEN IRAUNKORRA

Aterpe turistiko bat
egiteko proiektua
aurkeztu da
Espainiako
Gobernuan
Landa Garapen
Iraunkorreko
Programaren
laguntza
jasotzeko lau
proiektu
zerrendatu dira
TTIPI-TTAPA

Espainiako Gobernuak abian duen Landa Garapen Iraunkorreko Programaren barne, Bertizaranako behar eta proiektuen zerrendak aurkeztu dira,
dagokionak azterketa
eta balorazioa egin dezan. Eta Legasaren kasuan, hauek dira egindako ekarpenak:
Alde batetik, herriko
bideen sailean, Irisoko
bidea moldatzeko laguntza eskatu da. Gutti goitibeheiti kilometro
bateko luzera izanen lu-

ke, eta horrekin batera
Leokadira doan bidea
ere konpondu nahi da.
72.500 euroko aurrekontua izanen luke.
Bertizko parkearen
ekintzen osagarri gisa,
aterpe turistiko bat sortzeko ere dirulaguntza
eskaera egin da.
200.000 euroko aurrekontua izanen luke.
Ugaldea eta merenderoa ere moldatu nahi dira, gozamena eta
harrera-gunea eta ingurumenaren mantenua
bermatuz. Kasu honetan, aurrekontua
120.000 eurokoa da.
Eta oraingo Kontzejua konpontzeko 35.000
euro eskatu dira.

Pilotalekuko
komuna
Hemendik aitzinera,
frontoiko komun bat
irekita utzi behar du
Kontzejuak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Trenbideko bidean bankuak
Doneztebe aldera, trenbideko bidean, banku batzuk jarri dira, aproposak, buelta bat eman bidenabar deskantsatzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Juan Suak urtetik urtera guttiago
Urtero bezala, San Juan bezperan, ekainaren 23an suak egin ziren. Urtetik urtera su guttiago egin arren, pare bat egin ziren. Ea hurrengo urtean jende gehiago animatzen den ohitura zaharrak ez galtzeko.

Bide zaharren
berreskuratzea
Xistapur-mokorro bide

zaharra errekuperatu
egin da auzolanean, eta
orain Irisoko bide za-

harra errekuperatzen
ari dira herriko langileak.
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MALERREKA
EUSKARA  KONTSEILUA

45 entitatek lortu
dute Bai Euskarari
Ziurtagiria
Malerrekan
Ziurtagirien
lehen banaketa
ekitaldia egin da
Donezteben
TTIPI-TTAPA

Joan den urte akabailan jarri zen abian
Malerrekan Euskaraz
bai dinamika, euskararen normalizazioa modu parte-hartzailean
bizkortzeko helburuarekin. Ordutik honat, Bai
Euskarari Ziurtagiria
ezagutzera ematen eta
eskualdeko establezimendu eta elkarteak bisitatzen aritu dira. Eta

lan eskerga horren ondorio dira ekainaren
18an Donezteben banatu ziren Ziurtagiriak.
Malerrekako 45 entitatek eskuratu dute guztira Bai Euskarari Ziurtagiria, eta horietatik 44
berriak dira. 10ek Zerbitzua euskaraz maila eskuratu dute, eta gainerako 35ek Euskararen bidean maila.
Malerrekako euskalgintzak urte batzuk daramatza eskualdean
euskararen erabilera
bultzatzen: «Baina pausu bat haratago emateko ordua ailegatu zela ohartu ginen, horre-

UTZITAKO ARGAZKIA

Bai Euskarari Ziurtagiriaren banaketa Donezteben egin zuen Kontseiluak.
gatik jarri genuen martxan Euskaraz bai dinamika 2009ko urrian», azaldu zuen Joseba Indabere Malerrekako euskalgintzaren
ordezkariak ziurtagirien banaketa ekitaldian.
Eta gaineratu zuen ekainaren 18koa «egun
pozgarria» izan zela Bai
Euskarari Ziurtagiriarekin posible izanen delako Malerrekan euskarazko zerbitzuak eskuratzea. Esker ona adierazi zien Ziurtagiria es-

kuratu duten 45 entitateei eta herritarrei ere
dei egin zien euskara
erabil dezaten egunerokoan: «Ez dugu ahantzi behar guk, herritar
zein bezero gisa, euskararen aldeko apustuari eutsi behar diogula. Euskaraz bizitzeko
jarrera gure egin eta indartuz gero, euskararen normalizaziotik hurbilago izanen gara. Horixe da bidea».
Rober Gutiérrez Ziurtagiriaren Elkartearen

zuzendariak, bere aldetik, zoriondu egin zituen Ziurtagiria lortu zuten 45 entitateak: «45
Ziurtagiri banatu ditugu
eta kopurua garrantzitsua da, eta benetan
pozgarria. Baina are garrantzitsuagoa da horren atzetik dagoen lana: egunez egun ematen dituzuen urratsak,
lortzen dituzuen helburuak eta zuen konpromisoaren bitartez egunerokoan eragiten duzuena».

GIZARTEA
SARIKETA  NAFARROAKO GOBERNUAREN ESKUTIK

Karlos III.a
Prestuaren Gurutzea
jaso du Arkupeak
elkarteak
Adinekoak
integratzen
laguntzeagatik
saritu dute
TTIPI-TTAPA

Nafarroako Karlos
III.a Prestuaren Gurutzea kondekorazioa
1997an sortu zuen Na-

farroako Gobernuak,
Nafarroako aurrerapenari bakoitzak euren
esparrutik lagundu dioten edo Foru Komunitatea bere mugetatik
landa erakutsi duten
pertsona eta erakundeen merezimenduak nabarmentzeko asmoz.
Bada, aurtengo dominak ekainaren 29an ba-

UTZITAKO ARGAZKIA

Arkupeak elkarteko eta bertze erakundetako sarituak, Gobernuko ordezkariekin.
natu ziren Nafarroako
Jauregiko Tronu Aretoan, eta sarituetako bat
Arkupeak Erretiratuen
Elkartea izan zen. «Nafarroaren iparraldeko ia

50 herritan adinekoak
integratzen eta dinamizatzen funtsezko lana
egin duelako» eman diote aurten Arkupeak elkarteari saria. Domina

Felipe Ganboa Jorajuria lehendakariak jaso
zuen eta Eusebio Maritorena Leitzako ordezkaria ere ekitaldian izan
zen.
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GIZARTEA
ESKUALDEA BAZTAN, BORTZIRIAK, MALERREKA ETA LEITZAN

Inoiz baino ume gehiago etorriko
dira aurten Saharatik uda pasatzera
Ortziral honetan
ailegatuko dira,
bazkaltzeko
orduan

10,45 milioi
euro BaztanBidasoako
errepideak
mantentzeko
TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPA

Azken urteotan bezala, bisitan izanen ditugu Saharako haurrak
uda honetan. Ortziral
honetan, uztailak 9, ailegatuko dira, eguerdi
aldera, eta gainera, inoiz
baino gehiago etorriko
dira: 17 neska-mutiko.
Horietatik lauk Malerrekan pasako dute uda
–Iturenen eta Zubietan
bana eta bik Sunbillan–;
bik Bortzirietan –bana
Beran eta Etxalarren–;
bederatzik Baztanen
–bina Erratzun, Arizkunen eta Elizondon eta
bana Azpilkuetan, Elbeten eta Oronozen–; eta
bik Leitzan –biak familia batek hartuko ditu–.
Saharaztan Baztan Bidasoako Saharar Herriaren Aldeko Elkartasun Taldearen eskutik
etorriko dira Baztan Bidasoa aldera, eta Leitzaren kasuan, Gizarte
Zerbitzuen laguntzare-

ERREPIDEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Saharako zortzi neska-mutiko etorri ziren eskualdera uda pasatzera.
kin. Azken honetatik
adierazi digunez, «aurten haurrak ekartzea
oso garestia izan da».
Haur bakoitza 792 euro kosta baita.
ZENBAKI SARITUAK
Saharako haurrak
ekartzeko dirua lortzeko zozketa egin du aurten ere Saharaztanek
eta hauek dira zenbaki
sarituak.
Arizkunen, Uxoa jatetxean otordua irabazi duena 3.128 zenbakiaren jabea izan da; Ordoki likorerian 3.060 eta

Bixta-eder jatetxean
2.423. Elbeteko Ostatuan 1.497. Elizondon,
Galarzan 0174; Eskisaroin 4.035; Kortarixarren 2.041 eta Itzalargikobordan 0656. Gartzainen, Frantsenen
3.700. Lekarozen, Larraldea sagardotegian
1.325. Mugairiko Pierresenean 3.438.
Donezteben, Belarra jatetxean, 3.789. Donamariako Herriko Ostatuan 1.450 eta Donamariako Bentan 4.091.
Oizko Ostatuan 2.252.
Beintzako Ostatuan

2.049. Iturenen, Herriko Ostatuan 3.147 eta
Altxunea erretegian
0557. Etxalarren, Herriko Ostatuan 3.758 eta
Elutsan 0216. Beran,
Errekalden 0744 eta Zubiondon 3.962. Zubietan, Herriko Ostatuan
3.259. Lesakan, azkenik, Bereau hotelean
1.068.
Bakoitzak bi pertsonendako afaria edo bazkaria izanen du dagokion jatetxean eta bi hilabeteko epea otordua
egiteko. Joan baino lehen deitu beharko da.

Oronoz - Mugairiko
zentrotik kudeatzen
diren eskualdeko
errepideen mantentze
lanetarako
10.454.096 euro
onartu ditu Nafarroako Gobernuak. Hala,
Bortzirietatik Baztanerako errepideetan
inbertituko da diru kopuru hori. Dena den,
lau urtetan gastatzeko izanen da:
2.425.474 euro 2011ko aurrekontutik bideratuko
dira,
2.546.748 euro
2012ko aurrekontutik, 2.674.085 euro
2013kotik eta gainerako 2.807.789 euroak 2014kotik. Istripu
eta larrialdi kasuen
arreta, seinalizazioak,
garbiketa lanak, konponketak, zoladurak,
elurra eta izotzaren
garbiketa... Gisa horretako lanetarako
erabiliko da Gobernuak ekainaren 21ean
onartu zuen diru-partida.
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LEITZA
 FLASH

EKONOMIA  UDAL KONTUAK

Udalak 159.274 euroko gerakin
positiboarekin itxi du urtea
Azken hiru
urteotan
Udalaren zorra
jaitsi egin da
TTIPI-TTAPA

Krisiak krisi, datu baikorrekin itxi du 2009a
Udalak.Ekainaren25ean
egindako batzarrean
onartu zituen joan den
urteko kontuak, eta diru-sarrerak eta irteerak
kontuanhartuz,159.274
eurokogerakinpositiboak izan zituen. Gastuari
dagokionean, berriz,
4.054.881,85 euro gastatu ziren iaz.
Hauekizandira2009ko proiektu nagusienak:
udaletxeaberrituetaigogailua jarri (400.000 euro);biribilguneberriaegin
(225.000euro);abeltzaintzakoazpiegiturak–Baztarlara ura eta harizko
pista–(250.000euro);suhiltzaileen kamioi berria
(112.000euro); HaurEskolako hobekuntzak eta
0-1 urtekoen gela lortu
(70.000 euro); merkatarientzako azpiegiturak
(60.000 euro); herriko
obra ttikiak eta adokina
(120.000 euro) eta edukiontzihoriak(25.000euro). Inbertsio hauek guztiek %70etik gorako dirulaguntza izan dute.
ZORRA BEHERANTZ
Xabier Zabalo alkateak adierazi digunez,

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Herriarteko Txapelketako finalaren atarian
Herriarteko Pilota Txapelketako finaletik kanpo gelditu da Aurrera Pilota Eskola, baina gutxigatik, finalerdietan kanporatu baitu Baztanek. Lehen itzulian, 13 irabazi zuten baztandarrek Leitzan, baina bigarren lehian, lana gogotik eginarazi zieten Aurrerakoek baztandarrei. Alebin mailan, 18-14 galdu zuten Ander Alduntzin eta Jon Lezeak. Infantil mailan, Anartz Olanok eta Mikel Sagastibeltza Lasartek 9-18 irabazi zuten, eta jubenil mailako partidan ere irabazi egin
zuten Jon Jaunarenak eta Mikel Hernandorenak, 22-10. Senior mailako azken
partida erabakiorrean, ordea, Asier Gartzia eta Mikel Iriartek 22-18 galdu zuten. Beraz, finaletik kanpo, baina lan txukuna eginda gelditu dira Aurrerakoak.

azken hiru urteetan beherako bidea hartu duHerriko Etxearen zorrak.
Hala, «Udalak jadanik
500.000 euro amortizatu dituela» azaldu digu.

Bisita gidatuak
2010eko uda oihanaren bihotzean izenburupean bisita gidatuak
antolatu ditu Plazaolako Partzuergoak uda
honetarako. Guztira 14
ekintza prestatu ditu
eta horietatik hiru herrian eginen dira. Alde
batetik, Alde Zaharra
eta Leitzalarreako izei
zuriak ikusteko aukera eskainiko da. Larunbatetan, plazatik abiatuta, hiru orduko iraupena duten ateraldiak
izanen dira. Interesatuek 948 507204 telefonora deitu beharko
dute.
Horrez gain, Perurenatarren Peru-harri museoan ere eginen dira
bisita gidatuak. Larunbatetan eta igandetan
10:30etik14:30eraegonen da zabalik. Joan
nahi duenak 659 701
045era deitu behar du.
Kristina Saralegiren
Arro baserrian ere eginen dira bisita gidatuak uda honetan. Abereak ikusteaz gain, taloak egiteko tailerra eta
dastatzeko aukera ere
izanen dira. Ordu bat
eta erdiko iraupena izanen du bisitak eta interesatuak 610 378543ra
deitu behar du.

Eraikin erlijiosoak
publiko izateko

Obrak
Atekabeltzan

Eraikin erlijiosoak publikoak izatea nahi du
Udalak eta hauek herriariitzultzekohelburuarekin, mozioa onartu du
berriki,hautetsiindependentisten eta EAren aldeko botoekin.

Herriko hainbat talderen bilgune bilakatu nahi du Udalak Atekabeltza. Baina horretarako,
obrak egin behar dira.
Eraikinaren egitura
egoera onean dagoela
aprobetxatuz, teilatua,
fatxada eta leihoak aldatu nahi dira eta lanek
220.000 euroko aurrekontua izanen dute.
Udalak beharrezkoak
diren egokitzapenak
egitekodirulaguntzaeskatu dio Cederna-Garalur elkarteari.

ARGAZKIA: JUAN MARI BARRIOLA

Mendi eta errekak garbi mantentzeko
eskatu du Udalak
Herritarrak mendi eta errekak txukun mantetzeak duen garrantziaz jabetzea nahi du Udalak eta hala, dei
berezia egin die «gureak, guk zaintzen ez baditugu ez
duelako inork eginen». Horrela adierazi digu Juan Mari Barriola mendiko zinegotziak. Horren harira, urtero
bezala, DBH 4. mailako ikasleek auzolana egin zuten
joan den hilabetean. Leitzelarreko errepide bazterrak
eta erreka-zuloak garbitu zituzten, eta bi kamioi zabor bildu. 28 lagunek hartu zuten parte ekimen honetan eta garbitzeaz gain, «mendietan zaborrak pilatzeak duen arrisku eta kalteaz ohartu ziren».
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GOIZUETA
KULTURA  ‘GOIZUETAN BADA GIZON BAT. TRABUKOREN KANTAKO MISTERIOAK’

Trabukoren kantako
misterioak argitu eta
argitaratu ditu Patziku
Perurenak
Karretoko
semeak liburua
kaleratu du
Alberdaniarekin
Esteban AROTZENA

Mikel Laboa haundiaren ahotsari esker
hain ezagunak diren Trabukoren bertsoetan
kontatzen den historiari buruzko zalantza guztiak argitu ditu Patziku
Perurenak orain dela aste batzuk plazaratutako liburuan.
Berdabio baserrian
bizi zen maizter Joseph
de Echagarai, Trabukoren salaketaren ondorioz Iruñean kartzeleratu zutenean. 1747an
gertatu zen hori. «Fabri-

Baialtzinikin…

cadores y expendedores de dieciochenos»
omen ziren historiaren
protagonista den Echagarai eta beste hiru lagun –Echeverria, Quillaberri eta Navaz–, diru faltsuaren egileak,
alegia. Elizetan eta ermitetan lapurtutako zilarra erabiltzen omen
zuten horrretarako.
Karretoko idazle eta
ikertzaileak Iruñeko
Artxibo Haundian aurkitutako datuen arabera, lau egunetan egin
zuten akusatuek Goizuetatik Iruña bitarteko
bidaia, zaldi gainean
eraman baitzituzten.
Echagaraik bertsoetan
dioena ere,
egia dela
garbi azal-

?

tzen omen da, bi seme
eta hiru alaba uzten zituenarena, esate baterako. Zaharrenak 9 urte omen zituen aita preso hartu zutenean. Lau
kondenatuak urkatuak
izan zirelako kontua,
berriz, ez omen da egia,
azkenean libre gelditu
baitziren pobretzat deklaratu zituztelako.
Goizuetan bada gizon bat. Trabukoren kantako misterioak izenburua eman dio Perurenak
436 orriko liburuari. Alberdaniak argitaratu du
eta 24,50 eurotan dago
salgai.

Artikutza pantaila
haundian
Telebistako serieak
edo film luzeen errodajeak ohiko xamarrak di-

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Goiko argazkian, Patziku
Perurena, eta behekoan,
kaleratu berri duen
liburuaren azala.
ra gurean azken aldian.
Atxagaren Bi anai liburuan oinarritutako pelikularen txanda da oraingoan, eta Imanol Rayoren zuzenaritzapean Artikutzan filmatu dituzte
zenbait pasarte lehengo astean.

0-3 urteko haurrak.
Lanpostua
0-3 urte bitarteko
haurrak «ofizialki» eskolaratzako sortu diren
arazoei aurre egin nahian, antolatu egin dira

gurasoak. Udalarekin
bildu dira dagoeneko
haurrek erabiliko luketen egoitzaz hitz egiteko. Gainera, zaintzaile
lana egin nahi duten
guztiei deialdia luzatu
diete hil honen 15a baino lehen izena emateko. Rakel edo Olaiarekin hitz egin behar da
horretarako.

Youtuben ‘felixloi’ paratuta agertuko zaizkizula Umore Ona Abesbatzaren Goizuetako eta
Hernaniko zenbait emanaldiren eta Kursaaleko kanten bideoak?

ARGAZKIA: FERNANDO

Greba orokorrarekin bat egin du herriak
Sindikatu abertzaleek ekainaren 29rako luzatutako greba deialdiak herria gelditu
zuen. 20:00etan kontzentrazioa egin zen plazan.

ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

HERRIZ HERRI | 43

ARESO
BESTAK  LAGUN ARTEKO GAZTEEN ESKUTIK

Giro eta eguraldi
ederrean joan
dira San Pedro
jaiak
Otorduak,
musika, etxez
etxeko eskea,
Meza eta ohiko
prozesioa egin
dira
Juana Mari SAIZAR

Duela bi aste, ekainaren 25, 26 eta 27ko
asteburuan, San Pedro
jaiak ospatu ziren herrian. Urteroko moduan, ostiraletik iganderainoko tartea hartu zuten eta Lagun Arteko
gazteen afariarekin hasi ziren ospakizunak, ostiral gauean. Larunbat
goizean, baserrietako
eskea egin zuten gazte-

ek gosariaren ondotik,
Edurne eta Eneritz trikitilarien laguntzarekin.
Iluntze aldera, berriz,
musika egon zen plazan lehen aipaturiko trikitilariekin, eta gauean,
afaria, nahi zuen guztiarentzat. Hala ere, esan
beharra dago, ez zela
oso arrakastatsua izan
otordu hau. Gaueko
dantzaldiarekin jendearen giro ona zabaltzen
hasi zen eta oso umore onean amaitu zen larunbata.
Igandean, ohitura
den moduan, gosariaren ostean, Meza izan
zen San Pedroren omenez eta lau mutil gazteren laguntzaz, honen irudia herrian barna pro-

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Lagun Arteko gazteak
Meza ostean hamaiketakoa banatzen.

zesioan erabili zen. Meza amaitu ondoren,
gazta, ogia eta ardoa
eskaini zuten Lagun Artekoek Mezara joandako guztientzat, eta
honekin batera, herriko
eskeari ekin zioten.
Bazkal ostean, Gorka
eta Alaitz herriko trikitilariek beren saioa eskaini zuten, festei amaiera emanez.

Denboraldiko azken sokatira saioa
eginen du larunbatean Aresok
600 kilokoen kategorian, azken lehia jokatuko du Aresoko sokatira taldeak larunbat
honetan, uztailak 10,
Erandion (Bizkaia). Aldi berean, horixe izanen da denboraldi honetako Aresoren azken
saioa. Izan ere, 680 eta
640 kiloko txapelketak
bukatuta, 600ekoaren
ondotik, 580 kilokoa
baino ez da geldituko,
eta honetan ez du parte hartuko Aresok.

680 kilokoan bosgarren postua eskuratu zuen sailkapenean,
eta 640koan hobeto
moldatu zen, hirugarren gelditu baitzen.
600ekoan, berriz, lehenengo jardunaldian
hirugarren egin zuen.
Ikusiko da, beraz, nola bukatzen duen denboraldia larunbatean.
Erandioko Goiherrin,
San Cristobalen izanen dira tiraldiak,
17:30ean.
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ARANO
BESTAK  UZTAILAREN 18AN, ETA 23TIK 26RA

Pilota partida, herri kirolak eta
puntako bertsolariak Santio Egunean
Jubilatuek
astelehenarekin
ospatuko dute
beraien eguna

IGANDEA 18
Egun osoan, kotxe zaharren igoera eta erakusketa.

OSTIRALA 23
18:00etan Aranoko pala txapelketako finalak.
22:00etan XXVIII. Mus
Txapelketa San Roke
Elkartean.

LARUNBATA 24
Umeen Eguna
11:00etan Meza. 12:00etan Feria eta tortila lehiaketa. 15:30ean puzgarriak eta umeen jolasak. 18:30ean txokolatada. 19:00etan Arno
ganadutegiko aziendak
umeentzat. 22:00etan
oilasko jatea. 00:30ean

Tapia, Ostolaza eta Aitzolekin dantzaldia.

IGANDEA 25
Santio Eguna
11:00etan Meza. 12:30ean Arano eta Goizuetaren arteko ohiko pilota partida. Aranotik Huizi-Legarreta eta Goizuetatik Apezetxea-Zabaleta. 18:00etan herri kirolak. Iparraldeko jokoak eta Olasagasti eta
Lopez aizkolariak.
19:30ean bertsolariak:
Amets Arzallus, Unai Iturriaga, Julio Soto eta
Iker Zubeldia. Ondoren,
parrillada. Gaua girotzeko Elustondo anaiarrebak.

ASTELEHENA 26
San Joakin eta
Santa Ana,
Jubilatuen Eguna
11:00etan Meza. 12:00etan hamaiketakoa.
Ondoren pilota partidak haur eta jubenilen
artean. Lehenengo partidan, Mujika-Apeze-

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA

Festetako ekitaldi arrakastatsuenetako bat Feria izaten da.
txea, Altsua-Apezetxearen kontra. Bigarrenean, Lopez-Elorza, Lujan-

bio-Murgiondoren kontra. 14:00etan jubilatuen bazkaria Imanol

Lazkano eta Joxe Agirre bertsolariekin. Eta
Jexuxen jazbanarekin.
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ARANO
OSPAKIZUNAK  SANJUANAK

Sanjuanetako
seinalea nabaritu
da gurean ere
35 lagun bildu
dira San Juan
Eguneko
sardina jatean
Ainhoa ANSA

San Juan bezperan
sua pizten da herri eta
auzo askotan. Gizaldiz
gizaldi, batetik bestera
pasatutako ohiturak dira suaren ingurukoak.
Eguzkiari eskainitakoak
omen dira urteko gaurik motzenean piztutako suak. Gorputza eta
gorputza ez dena berritzeko pizten diren suak.
Urtean izandako zorte txarra sutara botatzeko erabiltzen dituzte
batzuk, ahaztu nahi dena ahazten laguntzeko
beste batzuk...
Suaren gainetik salto eginez eta inguruan

dantza eginez herriko
gaztetxoak ere ibili ziren herrian. Su txikia izan
zen, herriak eta umetxoek oraingoz eskatzen
duten modukoa. Baina
ez indar gutxiagokoa
horregatik!
Suaren gainetik
emandako saltoekin eta
etxe atarietan jarritako lizar adarrekin, zorte ona
izango al dute aranoarrek datorren sanjuanak
bitarte!
SARDINA JATEA
ARRAKASTATSUA
Ekainaren 25ean,
20:30 ingururako, parrillak, ikatza eta gainerakoak martxan zeuden
Kontseju aurrean. Mahaiak eta aulkiak tabernatik atera, prestatu eta
berehala sardina usaina
zabaltzen hasi zen
bazterretan.

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA

Gustura egon ziren sardina jatera bildu ziren 35 bat lagunak Kontseju aurrean.

35 bat lagun elkartuko ziren sardina jatera
eta patxada ederrean
egoteko aukera izan zuten bertaratutakoek.
Sardinak, sagardoa,

herriko gazta... dena bikaina eta musikaz girotutako tertulia gutxitan
sortzen den bezalakoa.
Kantuan aritu zenik ere
izan zen! Erretiratzeko

ordua atzeratzen saiatu zenik...
Eskerrik asko festa
hau ospatzeko lan egin
duten guztiei! Hurrengo
urtean gehiago!
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BAZTAN
AZPIEGITURAK  MANIFESTAZIORAKO DEIA

‘Baztan bizirik nahi
dugu’ eskatzeko
manifestazioa
eginen da uztailaren
17an Elizondon
Amaiurko
herriak eta
Aroztegia... eta
gero zer?
taldeak deitu
dute

DATUA

19:00
ETAN
hasiko da manifestazioa
Elizondoko karriketan.

TTIPI-TTAPA

Baztan bizirik nahi dugu!,Herriarenhitzaerrespetatu! eta Munoa eta
Aroztegia gelditu!. Hiru
lelo horiekin manifestazioa deitu dute AmaiurkoherriaketaAroztegia...
eta gero zer? plataformak. Uztailaren 17an, larunbatarekin, izanen da,
19:00etan Elizondon.

‘BAZTAN BIZIRIK NAHI
DUGU!’
Deitzaileen irudiko,
azken aldian Baztanen
egitenaridirenegitasmoek «gure lurra, gure ingurua, gure biziak eta bizitzeko moduak aldatuko
dituzte»,eta«interesekonomiko eta enpresarial
konkretuekbulkaturikhel-

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jon Elizetxe, Itziar Aleman eta Mikel Mujikak eman zuten manifestazioaren berri
ekainaren 24an Arizkunenean egindako prentsaurrekoan.
dudira».Alta,«gukBaztan
bizirik nahi dugu. Baztanen bizi eta lan egin nahidugu.Horretarako,sozialki beharrezkoak diren
jarduerak eta kalitateko
enpleguak sortuz».
‘HERRIAREN HITZA
ERRESPETATU!’
Amaiurko Munoako
harrobia eta Lekarozko
Aroztegiako«pelotazourbanistikoak» herritarren
etalurrarenkontrakoegitasmoak direla adierazi
dutedeitzaileek:«Amaiurren, harrobi egitasmoarenkontrakoherri-galdeketan, %94,5aurkaager-

tu zen. Lekarozen, %67
Aroztegiako proiektu urbanistiko-espekulatzailearen kontra agertu zen.
Non ikusi ote da herritarreniritziarengainetik,administrazio publikoa,
Udala, interes enpresarial konkretu batzuen eskutik ibiltzea?». Inposaketengainetik,herrieneta
herritarren hitza errespetatzeko eskatu dute.
‘MUNOA ETA AROZTEGIA
GELDITU!’
Munoan,amaiurtarren
erditsua bizi den inguruan, zundaketak baimenduizanaereleporatudie-

teUdalari,«ondotik,hain
segur, harrobia egiteko».
Tokiko jendearen gainetik, Udalak «enpresa pribatu baten alde modu
itsuan» jokatu duela kritikatu dute eta horregatik,
harrobietatik baserrietako distantzia egiteko
ordenantza eskatu dute.
Aroztegian 252 etxebizitza berri egin nahi dituztelaeta,«Baztango16.
herria» izanen litzatekeelakoan daude: «Baztangolurraldearendesegituraketa bulkatu bidenabar, gisa guztietako ondorio sozial eta ekonomikoak ekarriko ditu».
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BAZTAN
OSPAKIZUNAK  UZTAILAREN 18AN ELIZONDON

Igande honetan
zortzi eginen da
Baztandarren
Biltzarra besta
haundia
Larunbatarekin
ez da
gaupasarik
eginen
TTIPI-TTAPA

Gutti gelditzen da
baztandarren besta
haundirako, astebete
eta egun batzuk bertzerik ez. Uztailaren 18an,
igandearekin, eginen da
hain egun berezia den
Baztandarren Biltzarra
besta. Urtero bezala, Elizondoko karrikak jendez, musikaz eta kolorez beteko dira.
Aurtengoak, ordea,
badu berezitasun bat:
Elizondoko Foru Plazako obrek azken momentura arte airean eduki
baitute Baztandarren
Biltzarra. Azkenean
egin, eginen da, baina
aldaketa batzuekin.
11:30ean hasiko den or-

ga apainduen desfilearen ondotik, 14:00etan
Mutildantzak izanen dira Laxo plazan.
14:30ean herri-bazkaria eginen da Merkatuko zelaian eta ondotik,
bazkalondoko jaialdia:
bertsolariak, abeslariak, Muxikoak, Larraindantzak eta Trikidantz
taldea. 20:00etatik aitzinera, Laxo plazako
karpan dantzaldia eskainiko duena Laiotz taldea izanen da eta ondotik DJ-ak ariko dira.
Igande osoan Baztandarren Biltzarra karpa
Laxo frontoian irekia
egonen da.
Aipatzekoa, bertzalde, larunbatarekin ez
dela gaupasarik eginen.

DATUA

11:00
ETAN
abiatuko da orga apainduen desfilea.
Biltzarra. Elizondoko
plazako obrak tarteko,
kartel lehiaketa antolatzeko ez du denborarik
izan Baztandarren Biltzarra Elkarteak eta horregatik, kartelaren diseinua enkarguz egin
da. Antolakuntzatik bere lana eskuzabaltasun
osoz egin duela azpimarratu nahi izan dute.

ARGAZKIA: BAZTANDARREN BILTZARRA ELKARTEA

Goiko argazkian, joan den urteko Zigako karroza.
Behekoan, berriz, Baztandarren Biltzarra iragarriko duen
kartela.

KARTELA
Juan Angel Perotxena elizondarrak egindako kartelak iragarriko du
aurtengo Baztandarren

ARGAZKIA: ONDIKOL

Sanjuanak eta San Pedro bestak ere joan dira
Eguraldi ederrarekin hasi zituzten Arizkunen sanjuanak. Ohi bezala, bestei hasiera eman orduko, gazteek 20 metro inguruko txopoa goratu zuten –argazkian–. Hortik aitzinerako lau eguneko bestak ere ederki joan ziren. Arizkunen ondotik, Erratzuk hartu zuen lekukoa. San Pedro bestak ere eguraldi ederrarekin
ospatu zituzten.
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BAZTAN
AZPIEGITURAK  GOBERNUAK TRAMITEAK HASI DITU

2012ko urtarrilerako
hasiko dira
Lekarozko enpresa
kanpuseko jarduerak
10.452 metro
koadro hartuko
ditu eremuak
TTIPI-TTAPA

Lekarozko ikastetxe
zaharraren eremuan,
enpresa, hezkuntza edo
kulturarekinzerikusiaduten ekimenak bultzatzeko gunea egin nahi da,
eta horretarako tramiteak hasi ditu Nafarroako
Gobernuak.AmeliaSalanueva kontseilaria buru

duen Lurralde AntolaketaBatzordeak(COT)udalez gaindiko inzidentzia
duen Plan Sektorial bat
izendatu du.
Gunera sartzeko biribilgunebateginenda,eta
aparkaleku eta harrera
eginen duen eraikin bat
erebai.Iparraldera,«hezkuntza herrixka» bat eginenda,4.000 metro koadro hartuko dituena eta
hezkuntza, zerbitzu eta
aisidialdira zuzendutako
eraikin ttikiak izanen dituena. Fraileen Putzua

UTZITAKO ARGAZKIA

2.000 euro gure dendetan gastatzeko
Elena Urtasun elizondarrak eraman du Bertan merkatari, zerbitzu eta ostalarien
elkartean zozketatu duen 2.000 euroko balea. Diru hori gastazeko aukera izan zuen ekainaren 19an, elkarteko komertzioetan eta «erraza» egin omen zitzaion gastatzea. Argazkian, ezkerretik eskuinera, Mari Joxe Alaña Bertaneko lehendakaria,
Elena Urtasun saritua, Juanjo Leiza idazkaria eta Blanki Letona diruzaina.

berreskuratzekolanakere
eginen dira. Garai bateko elizaren barrena kultur eremurako izanen da
eta ondoan, zerbitzuen
arlokojardueraekonomikoetarako gunea eginen

da. Baztan ibaira hurbiltzekooinezkoendakoibilbidea eta lorategiak ere
egokituko dira. LurdeskoAmabirjinarenleizeondokokaperazaharrakendu eta balioanitzeko eki-

pamendurako bertze
eraikin bat eginen da.
Plangintzaren arabera, 10.452 metro koadro
hartuko dira, eta jarduerak2012kourtarrileanhasiko direla aurreikusi da.
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BAZTAN
IKUS-ENTZUNEZKOAK  LEKAROZKO ILZK ANTOLATUTA

Baztan, Bortziriak
eta UrdazubiZugarramurdiko 15
lan aurkeztu dira
labur topaketan
Parte hartu
duten sei
ikastetxetatik
bi Baztangoak
dira
TTIPI-TTAPA

Arras lan politak ikusi ahal izan dira Lekarozko ILZ edo Irakasle
laguntza Zentroak antolatutako film labur eta
argazki-istorio topaketan. Hala adierazi dute
behintzat ekimenaren
bultzatzaileek, «lanen
maila haundia eta kalitatekoa» izan dela erranez.
Urdazubi-Zugarramurdi, Baztan, Malerreka eta Bortzirietako
ikastetxeei zuzendutako topaketa honetan sei
ikastetxek hartu dute
parte eta guztira 15 lan
aurkeztu dira: Arantzako eskolak lau lan
egin ditu; Arizkungo eskolak hiru; Oronozko
ikastetxekoek bertze hiru; Berako Rikardo Baroja eskolako neskamutikoek ere hiru eta
Urdazubi-Zugarramurdikoek eta Lesakako Ira-

in eskolakoek bana.
Azkenengo topaketa ekainaren 16an egin
zuten Elizondoko Arizkunenean eta orduan
egin zuten sari banaketa ere. Opari bana eta
lan guztiak biltzen zituzten bi DVD banatu zituen Lekaroz ILZk.

ARGAZKIA: LEKAROZKO ILZ

Sari banaketa ekainaren 16an egin zen Elizondoko Arizkunenea Kultur Etxean.

Udako zinema
Hainbat film ikusteko aukera izanen da uda
honetan ere Baztandarren Biltzarrako gorapean, 22:00etan hasita.
Ortziral honetan, hilak
9, 13 urtetik gorakoendako Sherlock Holmes
ikusteko aukera izanen
da. Uztailaren 12an, berriz, jende ororendako,
Nocturna pelikula eskainiko da, euskaraz.
Uztailaren 14an, 7 urtetik gorakoendako,
Principe de Persia: las
arenas del tiempo filma
ikusteko aukera izanen
da. Abuztuaren 2an,
Que se mueran los feos
egonen da ikusgai 7 urtetik gorakoendako, eta
abuztuaren 9an, azkenik, Rompedientes pelikula, jende ororendako.

UTZITAKO ARGAZKIA

55 langile ditu Nafar Mendi merkatalguneak
Eskualdeko 55 lagun hasi dira Arraiozen zabaldu berri duten Nafar Mendi merkatalgunean lanean. 4,5 milioi euroko inbertsioa egin dute Elorga anaiek eta 20.000
artikulu baino gehiago eskainiko dira saltokian. Inaugurazio ekitaldia ekainaren
22an egin zen eta Miguel Sanz Nafarroako Gobernuko presidentea, Begoña
Sanzberro Nafarroako Gobernuko Ingurumen eta Landa Garapeneko kontseilaria, Lander Santamaria udal zinegotzia eta Sotero Etxandi Arraiozko alkatea izan
ziren ekitaldian. Hipermerkatuaren atarian, Berako Saverako langileek beraien
egoeraren berri eman zioten Gobernuko presidenteari eta ordezkariei.
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BAZTAN
AZPIEGITURAK  FORU POLIZIARENA IZANEN DA

Komisaria berriko lanak udan hasiko
direla iragarri du Nafarroako Gobernuak
Caballero
kontseilaria
Elizondon izan
da bisitan
TTIPI-TTAPA

Elizondon eraikitzekoa den komisaria berrikolanakudahonetanhasikodirelakoandagoNafarroako Gobernua. Hala iragarri zuen ekainaren
23anJavierCaballeroNafarroako Gobernuko lehen presidenteordea eta

presidentzia kontseilaria
denak Elizondora egindako bisitan. Lerro hauek idazterakoan, proiektua lizitazio fasean zegoen, eta aste hauetan egitekoa zen adjudikazioa.
Nafarroako udaletxe
nagusietakourdalordezkariekin, segurtasunaz
aritzeko eta Foru Poliziaren eta udaltzainen arteko koordinazioa eta segurtasun plana promozioa lantzeko bilerak egitenibilidaGobernukoordezkaria eta azkenekoa

ArizkuneneaKulturEtxean egin zen. Orduan egin
zituen adierazpenok Caballerok. Kontseilariarekin batera, Virginia Alemanalkatea,SantiagoAldako zinegotzia, Juan
Fermin Mitxelena Lesakako alkatea eta Baztango udaltzainak eta Bera
eta Doneztebeko albinteak izan ziren, baita Gobernuko eta Foru Poliziren bertze ordezkariak
ere, Iñaki Zia Elizondoko
komisariako inspektore
burua barne.

ARGAZKIAK: MENA

Jaunartzeak Almandozen eta Berroetan
ARGAZKIA: ZALDUA

10 gazteren Sendotza Almandozen
Almandozen ere egin dute gazteek Sendotza. Argazkian ageri diren 10 neskamutilek ekainaren 27arekin egin zuten: Jaione, Ismael, Pello, Eneko, Jacinto,
Iñaki, Iñaki, Gorka, Joseba eta Argoitz izan ziren Sendotza egin zutenak.

Almandozen, herriko bestetan egin zuen goiko argazkianageridenbikoteakLehenJaunartzea,ekainaren 6an. Aitor eta Oihana izan ziren eguneko protagonistak. Ekainaren 13an, berriz, Berroetako Aneren
txanda izan zen, eta berak egin zuen Jaunartzea. Argazkietan Ramon Apezetxea apaizarekin ageri dira.
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SARA
GIZARTEA  OMENALDIAK

Jesusa Saharreta
eta Marie Dominica
Berekoetxea familia
handiko amak
omendu dituzte
Bortz eta lau
haur hazi
dituzte,
hurrenez
hurren
Xan HARRIAGUE

Aurten ere Herriko
Etxeak herritar batzuk
omendu ditu familia
handiak hazi dituztelako. Janbattit Laborde auzapezak merezimenduaren domina
eman die Garateko Jesusa Saharretari eta
Iturbideko Marie Dominika Berekoetxeari.

Bortz eta lau haur hazi baitituzte, hurrenez
hurren.
86 urterekin Saharretak 32 iloba eta iloba txiki ditu, eta Berekoetxeak 9, 83 urterekin. Hainbeste ondorengoen artean jende
aunitz bildu zen Herriko Etxean haien omenez egin zuten ekitaldian. Dominaz gain,
ziurtagiria eta lore sorta ere eskuratu zuten
Gartekoak eta Iturbidekoak, Annie Londaitz eta Monique
Soudre hautetsien eskutik.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

ARGAZKIA: JEAN POUYET

Jesusa Saharreta ezkerrean, Marie Dominika Berekoetxea erdian eta Janbattit Laborde
eskuinean.

Kultur ekitaldiz betetako uztaila
Uda gainean dugu
eta herriko bestak arte
bertze itxura bat hartuko du gure herriak, kanpoko jende aunitz ibiliko baita han eta hemen.
Hori dela eta Turismo
Bulegoak eta herriko
hainbat elkartek bestak,
erakusketak eta hainbat ekitaldi prestatu dituzte turistentzat, baina baita hemengo jendearentzat ere.
Igandean berean artisau eta gastronomiaren lehenbiziko azoka eginen da, eta ondoko larunbatean Zazpiak Bat dantza tal-

deak urteko erromeria ospatuko du, uztailaren 17an, hain zuzen
ere. Ondoko larunbata
ere, uztailaren 24a, plazatik itzuli bat egiteko
egun polita izanen da
bertze behin Pottokaren Eguna gure herrian ospatuko baita. Biharamuean kermeza
eginen da, igandearekin. Azkenik, uztaileko
azken larunbatean
errugbitaldearenerromeria izanen da.
Horrez gain, baina
gure kultura ezagutzen
ez dutenentzat gehiago, dantza, pilota, he-

rri kirol eta kantu ikuskizunak izanen dira astetartez. Berezitasun gisa, berriz, uztailaren
28an Saguzarren gaua
ospatuko da leizeetan.
Behaketa egiteaz gain,
animali horiek ongi ezagutzen dituzten profesional batzuek azalpenak emanen dituzte haien bizi eta usaiei buruz.
Nabarmentzekoada,
azken urte hauetan bezala, merkatua izanen
dela ostegun guziz herriko edo behintzat hurbileko eguneroko produktuekin: barazkiak,
gasnak eta abar.
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SENPERE
BESTAK AUZOKO BESTAK

Karrikako besten
ondotik, orain
Amotzeko bazterrak
alaituko dira
Madalenen karietarat
Uztailaren 14an
eta 16tik 17ra
ez da
animaziorik
falta izanen
Franck DOLOSOR

Jondoni Petrikari
bestak bururatu dira eta
aurten ere animazio
ederrez gozatu ahal izan
da bortz egunez. Aro
iduzkitsua lagun, egun
biziki atseginak ospatu
dira. Igandeko herritarren bazkaria ederki alaitu zuten Amets Arzallus
eta Sustrai Colina bertsulariek, eta ondotik
Artxeluak senpertar
gazteek osatzen duten
kantari taldeak. Guk, Eltzegor eta Michel Labéguerie-ren zonbait kantu eskaini zituzten. Euskal kulturaz ongi gozatu eta, astelehenean
saltsa eta capoiera doinuak nagusitu ziren karriketan giro gaitza sortuz oraingo eta lehenengo gazteen artean.
Besta komiteak nahi baino jende gutiago
bildu bada ere, aitortu
behar da herriko bestak
gero eta atseginagoak
direla.

MAILA HAUNDIKO
MUSIKARIAK AMOTZEN
Karrikako besten
ondotik, Amotzeko
gazteak ariko dira
orain lanean... eta bestan, Madalenen kari.
Uztailaren 14, 16, 17
eta 18an ez da animaziorik falta izanen
Amotze auzoan.
Usaian bezala, lehen eguna Larraldea
baserriaren inguruan
ospatuko da mus eta
pentaka zoingehiagoekin, herri bazkari batekin eta ahate-joko ikusgarriarekin. Pilota eta
musika nagusituko dira ondoko egunetan,
bertzeak bertze, Betagarri eta Larzenak taldeekin, eta Dominika
eta Niko Etxart eta Pipas Larrandaburu; Brave, Bessonart eta Lascano kantariekin.
Besta ederrak hauek ere dudarik gabe
gazteriarentzat. Ederrak eta hunkigarriak,
ainitzek gogoan izanen
baitituzte Xabi Camino
To g o r a t g a n a d e n
amoztar gaztea eta
Bixente Lopez gan den
neguan Tolosan istripuz hil zen 19 urteko
amoztarra.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Laugarren urtez segidan, bertsulariek alaitu dute Senpertarren bazkaria. Amets Arzallus
Iparraldeko txapelduna eta Euskal Herriko txapeldunordeak eta Sustrai Colina Txapelketa
Nagusiko finalistak Munduko koparen karietarat Frantziako futbol taldeak jasan zuen porrota
eta politikarien gehiegikeriak salatu zituzten umore haundiarekin. Jean Michel Bereau izan
zuten gai emaile. Hiruen artean saio atsegina proposatu zuten. Gauza ederra dudarik gabe
galtzekotan ziren bertsuek tokia izatea bestetako egun nagusian. Matxin Irabola bertsulari
haundia zena pozik egon liteke gazteak bertsutan entzutean bere sorterriko plazan! Beheko
argazkian, berriz, Senpereko kantariak ageri dira.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Antzerkia euskaraz
Aspaldiko partez, euskarazko antzerki haundia egin da berriki Lapurdin senpertar batzuen inguruan 1609an sorginen kontra egin ziren epaiketak eta jazarpena
gogoratzeko. Peio Chipi senpertarrak eta Joseba Aurkenerena urruñarrak idatzi
dute Iduzki Lore-ren testua eta Manex Fuchs antzerkilariak egokitu du idazlan hori taula gainean antzezteko gisan. Iduzki lore lan aberatsa da hiru belaunalditako
15 bat aktore biltzen baititu. Antzerki hunek aski ongi esplikatzen du zer gertatu
zen xuxen Lapurdin 1609an De Lancre epailea hunat etorri zelarik eta hamarnaka emazte erre zituelarik sorginak eta gaixtoak zirelakoan. Oren batez, errexki ikas
daiteke zer gertatu zitzaien gure arbasoeri. Egoera latzak, irudi bortitzak eta unore pixka bat nahasten ditu. Michel Brust hazpandar famatuak antzeztu zuen De
Lancre beldurgarria, eta horren inguruan bildu dira Jean Michel Bereau, Christian
Sene eta Michel Jorajuria senpertarrak. Iparralde osoan, 7 emanaldi eskaini dituzte eta orain nahi lukete hegoaldeko taulen gainean erakutsi antzezlana.
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HERRIZ HERRI
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SORTZEAK

Xabier Altzuri Arretxea eta Ainara
Mindegia Baleztena, Sunbillakoa eta
Aurtizkoa, uztailaren 3an Aurtitzen.
Patxiku Bertiz Urroz eta Nerea Etxeberria Petrirena, Elgorriagakoak,
maiatzaren 8an Elgorriagan.
Federic Sanchez eta Laetitia Latxague, ekainaren 19an Saran.
Jean Michel Elizalde eta Josephine
Etxegarai, ekainaren 25ean Saran.
Patxi Manuel Jauregi eta Marie Grillard, ekainaren 26an Saran.

Oihan Salaberri Elizaintzin, Narbartekoa, ekainaren 25ean.
Ander Zelaieta Eulate, Donamariakoa, ekainaren 13an.
Olatz Irazoki Telletxea, Lesakakoa,
ekainaren 16an.
Julen Barranco Bonilla, Etxalarkoa,
ekainaren 23an.
Joanes Bertiz Grajirena, Sunbillakoa,
ekainaren 12an.
Manek Poirier Jorajuria, Sarakoa,
ekainaren 15ean.
Nahia Brabant, Sarakoa, ekainaren
13an.
Naroa Cubero Cacho, Elizondokoa,
ekainaren 24an.

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

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

EZKONTZAK

HERIOTZAK
Emiliana Nolasoyas Mutuberria, Goizuetakoa, ekainaren 10ean, 99 urte.
Karlos Elizalde Iturralde, Arizkungoa,
ekainaren 17an, 84 urte.
Joxemiel Zabaleta Arribilaga, Leitzakoa, ekainaren 18an, 92 urte.
Matias Mariezkurrena Telletxea, Ezkurrakoa, ekainaren 19an, 73 urte.
Mª Luisa Gainza Irigoien, Berakoa,
ekainaren 22an, 94 urte.
Francisca Elizetxe Dufurrena, Erratzukoa, ekainaren 23an, 95 urte.
Martin Jose Tapia Sansiñena, Alkaiagakoa, ekainaren 24an, 62 urte.
Mª Dolores Mindegia Otxandorena,
Oronoz-Mugairikoa, ekainaren 24an,
48 urte.
Emilio Mendigutxia Etxeberria, Igantzikoa, ekainaren 25ean, 85 urte.
Gofeph Elizalde, Sarakoa, maiatzaren
30ean, 76 urte.
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HERRI KIROLAK  UZTAILAREN 8TIK 14RA

Ortzegun honetan hasiko
dira Sanferminetako herri
kirol txapelketak
Hainbat
erakustaldi ere
eginen dira
TTIPI-TTAPA | IRUÑA

Nafarroako Herri Kirol
Federazioak antolatuta,
herri kirol saio andana jokatuko dira ortzegun honetatik aitzinera Iruñeko
Foru Plazan. Uztailaren
14ra arte, 12:00etatik
14:00etara izanen dira.
Horietakoaunitzetan,Nafarroakotxapeldunakerabakikodira,etaeskualdeko kirolariek ez dute hitzordura hutsik eginen.

UZTAILAK 8, ORTZEGUNA
-Nafarroako Harri-jasotze Txapelketa.
-Nafarroako III. Mailako
Aizkora Txapelketako
kanporaketa.
-NafarroakoLastoAltxatze Txapelketa.

zon eta emakume).
-Lasto Altxatze erakustaldia.
-Lasto Botatze erakustaldia.
-Harri-jasotze erakustaldia (Perurenatarrak).
-Sokatira erakustaldia.

UZTAILAK 9, ORTZIRALA
-NafarroakoArpanaTxapelketak (lehen maila eta
kadeteak).
-Joxe Bikondoaren erakustaldia.
-Aizkora erakustaldia.

UZTAILAK 11, IGANDEA
-Nafarroako Bikotekako
Aizkora Txapelketa (Nazabal eta Barberena; Larretxea eta Senosiain;
Mindegia eta Lopez).
-Nafarroako Orga Joko
Txapelketa.
-Nafarroako Txinga Eramate Txapelketak (gizon
eta emakume).

UZTAILAK 10, LARUNBATA
-Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketak (gi-

Xanta Souza
lesakarra txingekin
Iruñeko
Sanferminetan.
-Arpanlarien erakustaldia.
UZTAILAK 12, ASTELEHENA
-San Fermin Motozerra
Saria.
-Harri-jasotze erakustaldia (Mikel Saralegi).
-Kimu mailakoen proba
konbinatu erakustaldia.
-Haurrendako herri kirolak.
UZTAILAK 13, ASTEARTEA
-Kañamares anaien era-

kustaldia (Zerratokia eta
aitzurrarekinegurramoztea).
-Harri-jasotze erakustaldia (Aitor Oiarbide eta
Idoia Etxeberria).
-Aizkora erakustaldia
-EmakumezkoenAizkora Erakustaldia (Maika
eta Izaskun Ariztegi).
UZTAILAK 14, ASTEAZKENA
-Motozerra erakustaldia
-Aizkoraerakustaldiabikoteka.

PILOTA  TXARUTA PILOTA ELKARTEAK ANTOLATUTA

188 pilotarik parte
hartu dute Josetxo
Ezkurra
Memorialean
Aurtengoa
txapelketaren
XX. edizioa
izan da
TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE

Josetxo Ezkurraren
omenez, 20. urtez antolatutako pilota txapelketak eman du aurtengoa
eta finalak ekainaren
20anjokatuzirenDonezteben. 188 pilotarik parte hartu dute Txaruta Pilota Elkarteak antolatutako lehia honetan, 26k

ttikienmailan,38kumeetan, 38k kimuetan, 48
haurretan, kadeteetan
22k eta gazteetan 16k.
Ttikienmailan,Lesakako Asier Larralde eta
Arizkungo Eki Larraldek
18-14 irabazi zieten Berako Asier Telletxea eta
Josetxo Seseri.
UmeenBmailan,Lesakako Josu Elizondo
eta Jon Leizak 18-13 irabazi zieten Aimar Otxoteko eta Mikel Galardi
herritarrei. Umeak A
mailan, Goizuetara joan
zentxapela.AnttonApe-

ARGAZKIA: ZALDUA

Josetxo Ezkurra Memorialeko finalistak ekainaren 20an sariak banatu ondotik.

zetxea eta Aitor Aizkorbek 18-14 irabazi zieten
Berako Mikel Elzaurdia
eta Yago Kanterori.
Kimuen B mailan,
Lazkaora joan zen garaipena. Elizondoko Ander
Zelaieta eta Aritz Merinok 18-6 galdu zuten.
Kimuen A mailan, Oronozko Enaitz Antsok eta
SunbillakoIkerEspelosinek 18-11 garaitu zuten
Burlatako bikotea.

Haurren B mailan,
Berako bi bikote aritu ziren.Bainagaraipena,Andoni Lazkanotegi eta
Eñaut Larratxerentzat
izan zen, 18-10 irabazi
baitzieten Julen Palenzuela eta Xabier Mendiri. Haurren A mailan,
Narbarteko David Albiasuk eta Uharteko Aritz
Goñik 18-5 irabazi zuten
Tafalla eta Donibaneko
bikotearen aurka.

Kadeteetan, Elizondoko Dario Trantxe eta
Igoako Beñat Alberro
aterazirentxapeldun.1810eko markagailuarekin
utzi zituzten Arkaitz UntxaloiturendarraetaIban
Inda amaiurtarra.
Eguneko azken partidan, gazteen mailan,
Oronozko Joseba Arizmendi eta Andoaingo
Ulangak22-9irabazizioten Usurbilgo bikoteari.
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15 urterekin hasi zen autoen munduan
Andoni Blas. Eta 18 urterekin, gida-baimena
atera orduko, rallyetan hasi zen. Geroztik
hainbat lasterketetan parte hartu du:

Etxalarko Usategietako Igoeran, Lesakako
rallysprint-ean, Jaizkibelen, Lekunberrin,
Azpeitian... Berriki Los Arcosen zabaldu
duten zirkuitu berriaren inaugurazioan parte

hartzeko aukera ere eduki du. Peugeot 106
autoarekin dabil denboraldi honetan,
batzuetan Esteban Sarratea iruritarra eta
bertzeetan Ainhoa arreba kopilotu dituela.

Andoni BLAS | Doneztebeko auto-gidaria

«Zaila da, baina autoen mundu
honetatik bizi nahiko nuke»
G. PIKABEA | DONEZTEBE

Ez zuen oraindik gida-baimenik,15urtebertzerik ez zituelako, baina
ordurako hasia zen autoei begia botatzen Andoni Blas (Doneztebe,
1987).Lagunakautoekin
ikusiz sartu zen bera ere
autoen munduan, «txirrinta» sentitu zuelako.
Hala, 18 urte bete orduko, gida-baimena atera
eta lasterketetarako erabili zuen bere lehenbiziko autoa erosi zuen: Citroen AX-a. Aitortu digunez, etxekoek ez zuten
soberagusturahartubere erabakia, baina berak
aitzinera egin zuen: «hasieranerotunintzelaerraten zidaten etxean, eta
beldurtuegitenziren.Baina ongi moldatzen naizelaikusizutenetikezdute deus ere erraten».
HasierakoCitroenAXarenondotik,CitroenSaxo bat eduki zuen aitzineko denboraldian, eta
aurten Peugeot 106 batekin dabil. Normalean
asfaltoan ibiltzen dela
adierazidiguBlasek,baina «lur gaineko auto bat
prestatzekopentsamenduaerebadut,bainamomentuz pentsamendua
baino ez da», dio.
Asfalto gainean behintzat, ongi moldatzen
delaerakustenaridadenboraldi honetan. Txapelketa akitzeko hiru lasterketa falta direnean, lehenbizikoa da Peugeot
Kopan,«bigarrenarekiko

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Andoni Blas Doneztebeko auto-gidaria, Ainhoa arrebarekin.
abantailadezentearekin».
Hankook Kopan ere badabil doneztebarra, eta
lau lasterketaren faltan,
laugarrenada.Denaden,
18 urte zituela eskuratu
zuenberelehenbizikogaraipena: «junior mailan,
mendiko eta rallyetako
txapeldun izan nintzen.
Eta aurten ere horretarako puntuak lortzen ari
naiz», azaldu digu.
Rallyak eta igoerak,
bietatik probatu du gazteak,bainarallyaknahiagoomenditu:«kopilotuarekin joaten naizelako».
Kopilotu ere aritua bada

ETXEKOEN BELDURRA

«Hasieran erotu
nintzela erraten
zidaten etxean, eta
beldurtu egiten
ziren. Baina ongi
moldatzen naizela
ikusi zutenetik ez
dute deus ere
erraten»

ere, gidatzea gehiago
gustatzenomenzaiodoneztebarrari, «politagoa
da», erran digu. Eta gidari dela, Iruritako Esteban Sarratea izaten du
kopilotua. Halere, azken
lasterketetan Ainhoa
arreba eduki du ondoan:
«gazte-gaztetatik datorkioafizioa,etaaunitzgustatzen zaio». Arreba ondoan izateak «konfidantza» ematen diola kontatu digu Blasek: «anaiarrebak gara eta...». Baina iruritarrarekin ere hasieratik dabil, eta honek
ere konfidantza ematen

omen dio.
Eta autoren bat aukeratzeko eskatuta, sobera pentsatu gabe erantzun digu: «Kit Car, Super 1.600 edo horrelakoren bat». Lasterketarik
gustukoena, berriz, «Lesakako rallysprinta».
Kirola eta afizioa dira
rallyakBlasentzat,etaafizio garestia aukeratu
duen arren, gustuko tokian maldarik ez: «horrelakoak bizian behin egin
behar dira, eta orain ez
badugu egiten gero ez
dugu eginen», dio Blasek. Garestia da bai, urtean milioi-milioi eta erdi artean gastatzera ailega baitaiteke. Eta horretarako, babesleak ere
ezinbertzekoakizatendira: «inguruko lantegi, ostatuetadendetandezente mugitzen gara. Baina
orain krisiaren eragina
nabaritzen da».
Bere garaian, rallyak
betirako alde batera uzteaerepentsatuzuendoneztebarrak, eta autoa
ere saldu zuen. Baina
gauza bat benetan gustukoa denean, uztea zaila: «berriz ere gogoa sartuetabertzeautobaterosi nuen». Momentuz behintzat, ez du uzteko asmorik, eta denboraldia
kolperik eman gabe eta
ahalik eta hobekien akitzea da aurtengo bere
helburua.Ametsa,berriz,
hauxe: «zaila da, baina
autoen mundu honetatik bizi nahiko nuke».
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HERRI KIROLAK  SEI MODALITATETAN

Hiru garaipen eskuratu dituzte zonaldeko
kirolariek Iparraldeko Torneoan
Aniz, Bortziriak,
Leitza eta
Iturengo
bederatzi
kirolarik parte
hartu dute
TTIPI-TTAPA

Hiru jardunaldi jokatu ondotik, ekainaren
27an bukatu zen Iparraldeko Joku Torneoa.
Sei herri kirol modalitatetan aritu dira kirolariak, tartean, eskualdekoak andana, eta sari
gehienek ere hemen bukatu dute.
Txokor biltzen, Fernando Etxegarai beratarrak bigarren postua

ARGAZKIA: WWW.LAINDURAIN.COM

Josetxo Urrutia leitzarra izan da harri-altxatzen txapeldun. Ez, ordea, argazkiko harriarekin, hori 163 kiloko harri zaharra baita.
eskuratu du; Patxi Irazoki igantziarra hirugarren izan da eta Unai
Iantzi aniztarra bosga-

rren.
Ingude altxatzen,
berriz, hiru jardualdietako jasoaldiak batuta,

Joakin Aioroa iturendarra izan da nagusi; Xabi Sein igantziarra bigarren izan da eta ho-

nen lehengusu eta herritarra den Karlos Sein
hirugarren.
Harri-altxatzen, Leitzara joan den lehenbiziko postua. Josetxo
Urrutiak irabazi du; eta
Xabier Ariztegi etxalartarra, berriz, hirugarren
gelditu da.
Lasto altxatzen, hiru igantziarren arteko lehiaren ondotik, Xabi Seinek eskuratu du txapela; bigarren Iñaki Bereau
izan da eta hirugarren
Karlos Sein.
Txinga-eramaten,
azkenik, Josetxo Urrutia bigarren gelditu da.
Eskualdeko kirolariek
parte hartu ez duten modalitatea zaku-lasterketa izan da.

KAMIOIAK  TRUCK NAVARRA TALDEA

Uztailaren 23tik 25erako
asteburuan Alemanian ariko
da Mariezkurrena
Europako
sailkapenean
10.a da
Doneztebekoa
TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE

Denboraldi ona egiten ari da Jabier Mariezkurrena Doneztebeko kamioi-gidaria. Momentuz, Europako Txapelketan, sailkapenean
hamargarrena da Truck
NavarraCompeticiontaldeko gidaria, eta hurrengo hitzordua Alemanian
izanen du, Nürburg-en.
Uztailaren 23, 24 eta

25eanjokatukoda.Azkeneko saioa, berriz, etxetik hurbil, Frantzian egin
zuen,NogarokoSariNagusian. Asteburu gazigozoa izan zen.
Larunbateko sailkapen probetan, zortzigarren postua lortu zuen
Mariezkurrenak,orainarteko sailkapenik onena
errepikatuz. Lehenbiziko lasterketan ere itxura
onarekin hasi zen, baina
zenbait gorabehera tarteko, hamabortzgarren.
akitu zuen. Bigarren lasterketa ere ez zen sobera ongi joan: ateratzerakoan tronpoa egin eta

azkena gelditu baitzen,
buelta erdi gibeletik. 16.
posturaino aitzineratzea
lortu zuen, baina hortxe
gelditu zen. Denboraldiko probarik kaxkarrenak
izan ziren, punturik gabe eta akats aunitzekin.
Igandeko sailkapen
proban, ordea, zazpigarren postua lortu zuen
doneztebarrak, superpolerako sailkatuz eta
hemen hamargarren.
izan zen. Asteburuko hirugarrenkarreran,bederatzigarren postua lortu
zuen. Eta asteburuko
laugarren lasterketan,
Truck Navarra Compe-

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mariezkurrena kamioi-gidaria.
ticion taldeak laugarren
postua lortu zuen Nogaroko Sari Nagusian,

orainarteEuropakoTxapelketan inoiz lortutako
sailkapenik onena.
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uztailak 08-21

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58

ttokaren Eguna plazan.

Erakusketak

Zinema

Bestak

Bestak
ARANO
Santiago festak
Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ELGORRIAGA
Santiago bestak

ELIZONDO | 2010.07.22/08.29

ELIZONDO | 2010.07.12-14

ELIZONDO | 2010.06.23-28

Clara Santamariaren Artearen
Ibilbidea erakusketa

Zinema euskaraz eta kanpoan
Merkatuko Plazan

Mutildantzak eta hainbat
ekitaldi Santio bestetan

Elizondoko margolariak olio eta
akuarela lanak biltzen dituen
Artearen Ibilbidea erakusketa
eginen du Santiago karrikako
Kattalinenean.

Udako Zinema zikloaren barrenean, heldu den astelehenean
Nocturna filma ikusgai izanen da
Merkatuko Plazan eta asteazkenean Príncipe de Persia.

Aranon eta Elgorriagan bezalaxe, Elizondon Santiago bestak ospatuko dituzte. Iturenen
ere herriko bestak ospatuko dituzte datorren astean.

Erakusketak
ELIZONDO
‘Enredando sombras’
erakusketa
Ekainaren 25etik uztailaren 17ra Diana
Iniestaren Enredando
sombras margo, marrazki eta argazki erakusketa Arizkunenean.

Xabier Morrás-en
erakusketa
Ekainaren 26tik
abuztuaren 28ra Xabier Morrásen pintura
erakusketa ikusgai
izanen da Arizkunenea
Kultur Etxean.

‘Artearen Ibilbidea’
erakusketa
Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra Clara Santamariaren Artearen Ibilbidea margo
erakusketa zabalduko
du Clara Santamariak
Santiago karrikako
Kattalinenean. Olio
eta akuarela lanak izanen dira ikusgai.

‘Piedras en el paisaje’
erakusketa
Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra Tomas Sobrinoren Piedras en el paisaje

margo erakusketa zabalik Arizkunenea Kultur Etxean.

Amotz auzoko Larraldean, Rosa Valverderen margo erakusketa.

ARIZKUN

URDAZUBI

Teresa Lafraguaren
margo erakusketa

Euskal pinturaren
50 urte erakusketa

Uztailaren 8tik 31ra
Teresa Lafraguaren
margo erakusketa
ikusgai izanen da
Santxotena ParkeMuseoan.

2011ko urtarrilaren
2ra arte Urdazubiko
monastegiko klaustroan gaur egungo euskal
margolari eta eskultore
garrantzitsuenen 300
artelan ikusgai. Asteazkenetik ortziralera
14:00etatik 18:30era.
Larunbat, igande, besta eta opor egunetan
11:00etatik 19:00etara.

SENPERE
Rosa Valverderen
margo erakusketa
Uztailaren 9tik 31ra

Ospakizunak
ELIZONDO

Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ELIZONDO
Santiago bestak
Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ITUREN
Herriko bestak
Uztailaren 16tik 19ra
herriko bestak.

Baztandarren Biltzarra
Uztailaren 18an Baztango herrien elkartasun besta.

ARANO

SENPERE
Amotzeko bestak
Uztailaren 14an, eta
16tik 18ra Madalenak .

Kotxe zaharren
erakusketa

LESAKA

Uztailaren 18an kotxe
zaharren igoera eta erakusketa egun osoan.

Uztailaren 2tik 11ra
Sanferminak.

SARA
Pottokaren Eguna

San Fermin bestak

Zialdoko bestak
Uztailaren 16tik 18rara.

Uztailaren 24an Po-

AZPILKUETA
PROPOSAMENA
ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
uztailaren 18an
11:30ean hasiko den
orga apainduen desfilearen ondotik
14:00etan Mutildantzak izanen dira Laxoa
plazan. 14:30ean herri
bazkari eginen da
Merkatuko zelaian eta
ondotik bazkalondoko
jaialdia. Arratsean,
Laiotz taldearekin dantzaldia izanen da
Laxoa plazan eta DJa
ariko da. Aurten ez da
gaupasarik izanen larunbatean.

San Fermin bestak
Uztailaren 6tik 10era
Sanferminak.

Tailerrak
ELIZONDO
Javier Zigaren omenez
haurrendako tailerra
Ekainaren 29tik uztailaren 9ra asteartetik
ortziralera Baztango
Museo Etnografikoan.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte elkartearen
Argazki lehiaketa
Urriaren 30a arte
aurkezten ahal dira
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Beti Gazte elkarteak
70. urteurrena dela eta
antolatu duen argazki
lehiaketarako lanak.
Kirola, mendia eta naturarekin zerikusia duten argazkiak.

AGENDA

 ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Goizuetan
bada gizon bat
PATZIKU PERURENA
Alberdania, 2010

ELIZONDO
‘Baztan bizirik nahi
dugu’ manifestazioa
Uztailaren 17an Batan bizirik nahi dugu!
Herriaren hitza errespetatu, Munoa eta
Aroztegia gelditu!
izenburupean manifestazioa deitu dute
Amaiurko herriak eta
Aroztegia… eta gero
zer? plataformak.

Zinema
ELIZONDO
Udako zinema
Uztailaren 9an
Sherlock Holmes.
Uztailaren 12an
Nocturna, Abentura
magiko bat.
Uztailaren 14an
Príncipe de Persia: las
arenas del tiempo.
Emanaldiak 22:00etan
Merkatu Plazan.

www.ttipi.net
(agenda)

007aren bukaeran hasi zen Xarma taldea sortzeko ideia. Keike taldearen azken garaia zen
hura eta Jon Kirru Iparragirrek eta Itsaso Gutierrezek buruan zuten beraiek abestiak aitzinera ateratzeko proiektu berri bat martxan jartzea. 2008an
maketa bat grabatuta Ondarruko Santos estudioetan eta Christian Martin baxuarekin eta Joshua
Froufe bateriarekin taldea guztiz osatu eta gero,
Bilbovisión lehiaketan hirugarren saria eraman zuten. Hemendik aitzinera kontzertuak ematen hasi
ziren. Euskal Herrian hasi zuten bira ttiki bat 2009an
Alemanian bukatu zutena. Uda horretan Tolosako
Bonberenea estudioan lehen diskoa grabatzen hasi ziren Karlos Osinagaren gidaritzapean. Emaitza
Amaraunak izeneko diska izan da. Rocka oinarri
duten ñabardura anitzeko 12 abestietan rocka ezezik metal eta pop zertzeladak ere aurkitu daitezke,
gai intimistak zein kritika sozial eta politikoa zorrotza egiten duten hitzak oinarri dituztela.

2

Amaraunak
XARMA
Promomusika, 2010

Internet

Zinema herrikoia

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

ikel Laboak ezagun egin zuen Goizuetan edo
Trabukoren kanta bezala ezaguna den abesti
herrikoia. Kantaren letrak badu halako misterio ukitu bat, entzulearen jakin-mina pizten duena. Nork
idatzi zuen letra triste hura? Nor ote zen Trabuko?
Entzuleek hameka aldiz egin dituzten galdera horiei erantzuna ematen saiatu da Patziku Perurena
Goizuetan bada gizon bat. Trabukoren kantako misterioak liburuan. Alberdaniak argitaratu berri du Goizuetako idazleak urtetan egindako ikerketa lanaren emaitza. «Zinezko gertaera batzuk» kontatzen
ditu Trabukoren kantak, Perurenak aurkezpenean
aditzera eman zuenez. Kantuaren egilea Joseph
Echagarai izan zen, ingurukoek Berdabio ezizenez
ezagutzen zutena. Ikerlariak azaldu zuenez, XVIII.
mendean diru faltsua egiteagatik kartzelaratua izan
zen eta, antza denez, zigorraren ondoren osatu zituen bertsoak, Trabukoren gaiztakeriak ezagutzera emateko. XVIII. mendean gure inguruan nola bizi ziren ezagutzeko aukera ere ematen du.

Musika

NARBARTE
Uztailaren 13an Malerrekako Gazte Asanbladak antolatutako zinema herrikoaren barne, Itsasoaren alaba filma ikusgai 21:00etan
Narbarteko plazan.

Nire aukera

M

Korto lehiaketa
Atekabeltzan

Ekitaldiak
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Liburua

LEITZA

Uztailaren 16a arte
aurkezten ahal dira
Atekabeltza Gaztetxeak lehen aldiz antolatu
duen korto lehiaketarako lanak.

|

Abentura handiak
bidaiari txikientzako
TOKITAN.TV

okitan.tv bidaien inguruko web telebista bat.
Bertan, Haritz Rodriguez kazetari eta blogariak «denon eskura dauden abenturak» kontatuko
ditu. Batzuetan helmuga exotikoagoetan egindako iraupen luzeagoko bidaiak dira, eta bestetan
etxetik gertuago egiten diren txangoak.
Bertzeak bertze, Itsaso Joniarreko uharte greziarretan barrena belaontziz egindako odisea txikia,
3.000 metroko mendiak Piriniotan, urpekaritza Gatako Lurmuturrean, errepide bidezko bidaia Marokon, surfa Lapurdin, bizikleta bidezko ibilbideak…
ikusi ahal izango dira bideo hauetan. Webgune berria dagoeneko abian da, eta lehenengo kapitulua
ikusgai dago: Oreinen ugalketa errituala edo «berrea» Sorian. Orotara 32 kapitulu grabatu eta editatu dira dagoeneko lehenengo denboraldiari begira. Datozen hilabeteotan argitaratuko dira webgunean, astean behin.

T

Iera AGIRRE
Leitzako palista

«Kirola egiteko eta
lagunekin egoteko
aprobetxatzen dut
asti librea»
alan aritzeagatik
ezagun da Iera Agirre leitzarra, baina lanbidez Lekunberriko Haur
Eskolako irakaslea da.
Izan ere, palan afizioz
eta denborapasa hasi
bazen ere, «orain beste
lan bat dela esango nuke». Astia duenean, ia
egunero saiatzen da kirolen bat egiten: «eguraldi onarekin bizikletan
ibiltzea gustatzen zait.
Honez gain, astia dudanean lagunekin egoteko aprobetxatzen dut».
Astebururako plana
«goizean mendira bueltatxo bat emanez, arratsaldean pilota partida
eder bat ikusiz eta iluntzean lagunekin afari on
baten ondoren juerga
eginez» osatuko luke Ierak. Zinera joatea ere
dexente gustatzen zaio
baita «ordenagailuarekin saltseatzea ere».
Oporretan, ahal duenean kanpora joaten da,
«herrialde eta kultura
ezberdinak ezagutzea
asko gustatzen zait».
Gogoan dituen oporraldiak, berriz, «orain dela
urte batzuk pala txapelketa bat zela eta Venezuelan bizi izandakoa
eta iaz Grezian egindakoa» azpimarratu ditu.

P
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
DONEZTEBE. Eguzkieder kalean –tailer ingurua–, 2. eskuko kalefakziodun pisua salgai. 3 logela, bainugela, egongela eta trastelekua.
27.000.000 pezeta
(163.000 euro). Garajea
aukeran. 650 264156.

LANA

MERKATU TTIKIA

salgai

eskariak

948 63 54 58
info@ttipi.net edo www.ttipi.net
SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€
TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan
TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik
BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzialak
eta nabeak salgai.
IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.
ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459
anzabal@anzabal.com

BERA. 80 m2ko pisua salgai. 3 gela, bainugela, sukaldea, egongela eta trastelekua. Berritua. Gas naturala eta berogailua.
657 715243.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritzeko borda salgai, lur eremuarekin. 661 121540.
LEGASA. 90 m2ko pisua
salgai. 3 logela, bainugela, egongela eta sukaldea. 3 balkoi. Berritua.
Prezio negoziagarria.
650 729639.
ERATSUN. 3 borda salgai, lur eremuarekin.
943 217817.
ELIZONDO. Erlategi Plazan pisua salgai. 3 logela, sukaldea, egongela
eta 2 bainugela. Trastelekua eta garaje plazarekin. 646 144895.
DONEZTEBE. Zazpigurutze plazan 115m2ko pisua salgai. 3 logela, 2 bai-

nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreinatu gabea. 630 948271.
ERRATZU. Etxebizitza
salgai. 944 572184/ 652
779210.
IRUN. Colon aparkalekutik hurbil etxebizitza salgai. Bikote gazteentzat
egokia. 180.000 euro (garai bateko 30 milioi pezeta). 637 559152.
DONEZTEBE. Rosa Seminarion, 3. solairuan dagoen pisua salgai. Eskailera batzuen bidez, trastelekura komunikatua dago. 3 logela eta 2 komun.
Dena mobleztatatua.
679 109423.

LESAKA. Bi lagunentzako apartamentua errentan emateko. Mobleztatua. 675 714360.

ETXEBIZITZAK

errentan eman

ELIZONDO. Braulio Iriarte Karrikan, pisua errentan emateko. 3 logela eta
berogailuarekin. 676
707620.

LANA

errentan hartu

eskaintzak

Baserri bat errentan hartu nahi da, lur eremu ttiki batekin, baratze gisa
erabiltzeko eta animaliak
edukitzeko.  647
023232.
MALERREKA EDO
INGURUAN. Familia batek baserria edo etxea
errentan hartuko luke.
617 543034.

Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
Adineko pertsonak zaintzen edo etxeko lanak
egiten, edota ostatu batean garbitasunean. Esperientziaduna. 687
335413.
Gizon bat lanean ariko
litzateke. Ahal dela Bortzirietan. 616 759859.
Ama euskaldun bat
arratsaldez garbiketan
edo bertze edozein lanetan ariko litzateke. Ahal
dela Bortzirietan. 650
407978.
Emakume bat jostungintzan, haurrak zaintzen
edo etxeak garbitzen ariko litzake. 618 916559.

LURRAK/ORUBEAK
ETXEBIZITZAK

tze lur eremu bat ere dohainik eskaintzen da ardiak bazkatzeko, borda
batekin. 686 983377.

denetarik

ALMANDOZ ALDEAN.
60.000 m2ko belagia dohainik eskaintzen da ardiak bazkatzeko eta ondoan baserri bat dago ardiak gordetzeko. Hortik
hurbil, 6.000 m2ko ber-

ZERRIKIA

BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 42,00 € (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra
3,80 (-0,01)
1.koa
3,49 (=)
2.koa
2,96 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra
3,87 (-0,01)
1.koa
3,60 (=)
2.koa
3,13 (=)

Zerramak:
0,440€ Kg/bizirik. (+0,020)

MOTORRAK
salgai

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iruñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guztiak bertan eginak. Egoera ezin hobean. 699
122815 / 600 699266.

Golf TDI salgai, egoera
onean. 650 064912.

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)

BASERRIA

Zerri gizena
1,238 € kiloa. (+0,033)

ZUGARRAMURDI. Jatetxe batean sukaldaria
behar da urte osorako.
(0033) 559 542131.
Eskualdean aritzeko esperientziadun zurgina
behar da. 607 890923.
Promotorea behar da,
autoarekin eta frantsesa
dakiena (erdi maila). Mugan lan egiteko, abuztura arte. Kontratua, soldata eta kilometrojea. Bidali curriculuma: empleo@congrebas.com.

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak 130,00 (=)
idixkoak 210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00 (=)
idixkoak 130,00 (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,70/6,40
8-10 kilokoak: 4,60/4,90
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Fiat grande punto 1.9
diesela salgai. 130 zaldi,
17ko llantak. MP3a, esku librekoa, klima bizona, 63.000 km. Errebisio
guztiak Fiat-en eginak.
Ongi zaindua.  628
287016.

MERKATU TTIKIA |

ispilua eta armairuak.
43.000 km. 35.000 euro.
655725252/edurne.arrie
ta@euskalnet.net.

ZERBITZUAK

MOTORRAK

ANIMALIAK

tailerrak

Nissan note 1.4 autoa
salgai. Erdiberria. 38.000
km. ABS, A/C. Prezioa:
7.000 euro.629 656542.
Renault Master etxebizitza furgoneta salgai
(2007). Bidaiatzeko 6 plaza (homologatua). 2 ohe
(4 lagunek lo egiteko). Ur
edangarri eta zikinerako
andelak. Arroparako armairu bikoitza. Jateko mahai plegatua.12 V argiztapena sutako sukaldea, fregadera eta armairuak. 90
litroko hozkailua. Kopilotoaren eserleku birakaria.
12 V eta 145 A bateria auxiliarra. Kotxearen alternadorearekin eta kanpoko
tomarekin. Gasaren instalazioa: sukalderako eta ur
berorako. Zentralita elektronikoa.Ur berogailua. Berogailua. Kortina isotermikoak. 2 klaraboia. Komuna: WC, dutxa, kortinak,

Zurginak

oparitu

BERA. Zakurkumeak
oparitzeko. Atta alemaniar artzain-zakur nahasketa eta ama Border-collie arrazakoa.  696
721575.

Lada Niva salgai. 678
957094.

Hilabete bateko hiru katakume oparitzeko.
 618 188300.
948 450333 • DONEZTEBE

ere ikusteko aukera.
619 285919.
Golden Retriever arrazako zakurkume txuriak
salgai. Abuztu bukaeran
biltzeko. 663 708615.

MENDAUR MOTOR

SUZUKI

(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI
(luze eta laburrak)

TURISMOAK

ZERBITZUAK

Psikologoak
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ANIMALIAK

salerosketak
Urte bat eta erdiko akerra salgai. 679 892622.
Txerri vietnamitak salgai, urte eta erdikoak.
Emea abuztu aldera umatuko da. Biak 150 eurotan, eta arra bakarrik 50
eurotan. 645 013213.
Setter ingeles arrazako
zakurkumeak salgai.
Nahi bada pedigriarekin.
670 251632.
Erbi eta basurdeetarako
zakurkumea salgai.
Arraza garbikoa, xuria eta
paperekin. Atta eta ama

DENETARIK

salerosketak
Behien txuleta zintak eta
solomilloak salgai. Oso
haragi ona eta prezio onean. 659 751411.
1,90 metroko luzera duten arkazi piketeak salgai. 948 634120.
Kanpin karroa salgai.
Imaz-Puma 3 markakoa.
Egoera onean, gutxi erabilia. Bi logela (1,35ko
zabalerakoak) eta beste bat (1,20koa) logela/
jantokia izan daitekeena, mahaia eta bankuekin. Lau pertsona eroso

egoteko modua. Aurreko gela bat ere (abantzea) lortzen ahal zaio
(3,90x1,20). Munta tzeko erraza. Karroa fibrazkoa. 550 euro. 635
477949.
Neska gazteak baratzean aritzeko gogoarekin
erreminta bila dabiltza.
Sobran badituzu eta
birziklatzeko intentzioarekin bazabiltza, deitu
zenbaki hauetako batera. 652 708901 edo 667
218632.
Surako haritz egurra salgai. Kamioian etxera eramaten da. 676 264212.
Bulegoko mahai eta aulkiak salgai.  948
627644.
Belar idorren boloak
salgai. 660 393436.
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URTEBETETZEAK

urtebetetzeak

Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€
Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ALAZNE PEREIRA CORTIZOk urtea
bete du uztailaren 6an. Zorionak
eta muxu haundi bat printzesa
ama eta familiaren partetik.

Igantziko AINHOA eta bere alaba
ALAINEk uztailaren 10ean urteak
eta uztailaren 22an urtea beteko
dituzte. Zorionak Sunbilla eta
Igantziko familiaren partetik. Zu
zara gure txantxangorri politta!

Leitzako NAROA MARIEZKURRENA
Elko, Nevadako MITCHELL
OWSLEY IGOAk uztailaren 23an 12 ALDUNTZINek 3 urte bete ditu
uztailaren 4an. Zorionak eta txourte beteko ditu. Zorionak
komarrubizko muxu haundi bat
Lesakako familiaren partetik.
Saioa, Iera eta Uxueren partetik.

MAITANE ERKIZIA
ARBURUAk 3
urte bete ditu
uztailaren 4an.
Zorionak pottoka eta muxu
pila familia
guztiaren
partetik.

Leitzako UXUE
MARIEZKURRENA
ALDUNTZINek
urtea beteko du
uztailaren 13an.
Zorionak pottoka!
Muxu bat berexiki
Naroa, Saioa eta
Ieraren partetik.

Goizuetako IKERrek uztailaren
10ean 10 urte beteko ditu.
Zorionak Oier, atta eta amaren
partetik.

Zubietako ENDIKA eta KARMELE
SANTESTEBAN anaia-arrebek urteak
beteko dituzte. ENDIKAk uztailaren
1ean 4 urte eta KARMELEk 13an 11
urte. Zorionak eta bina muxu potolo zuen familiaren partetik, berexiki
Julen anaia eta Zaira, Janire eta
June lehengusinen partetik.

Zorionak IORITZ MITXEO OSKOZ
Doneztebeko motorzaleari! Muxu
haundi bat familia guztiaren partetik, eta berexiki Jonairen partetik.
Dagoeneko badituzu hainbertze
nahi zenituen 6 urteak!

Iruñeko KEMEN ETXEBERRIA
GARRAUSek uztailaren 23an 5
urte beteko ditu. Zorionak eta
muxu haundi bat gure gizon
haundiari Lesakako Arzallus eta
Toñiren partetik.

Iruñeko KEMEN ETXEBERRIA
GARRAUS gure pottokok uztailaren
23an 5 urte beteko ditu. Zorionak
bihotza eta bat, bi, hiru, lau, bost
muxu haundi haundi aitatxi eta
amatxiren partetik.

Zubietako ARITZek beste urte bat
beteko du uztailaren 10ean. 5 muxu haundi gure
kukuxuari amama, aita, ama eta
Urkiren partetik.
Zorionak Spidey!

Zubietako MIKELE ETXEKOLONEAk 10
urte bete zituen apirilean, eta MALENek 5 urte eginen ditu uztailaren
15ean. MIKELEren merendolan tarta
goxoa jan genuen, ea MALENek ere
hura bezain tentagarria prestatzen
duen! Zorionak! A! Elkar besarkatuta
bai politak biak, borrokan baino puskaz politagoak! Atta, ama, Beñat,
amatxi, amona eta familia guztia.

Zuek bai piratak zuek!! Zorionak
bikote eta oso, oso ongi pasa!
Merendolan, halere, ron botila
beharrean, txokolate gozoa
hartuko dugu, e? 5 muxu haundi etxeko guztion partetik! Pirata
ausartak eta beldurgarriak izanda ere, muxuak hartuko dituzue,
ezta hala?

Urdazubiko OLAIA eta LEIANE
REMENTEGI ARIZTIAk eta KAIET
OTHEGY REMENTEGIk ekainaren
15, 11 eta 27an 3 urte eta urte
bana bete dituzte. Zorionak
Urdazubi eta Anizko familien
partetik.
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