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Arano, Elgorriaga, Elizondo,
Ituren...
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Mendialdea
Mankomunitatearen
lehen balantzea

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

Baztandarrentzat hain
besta haundia dena
igande honetan zortzi
Elizondon.Xabier ZABALO | Leitzako alkatea
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ELA, LAB, EHNE, ESK, STEE-EILAS
eta HIRU sindikatuek deitutako greba

orokorrak segida haundia izan du
industrian.

� 10

GREBA EKAINAREN 29AN

Bortzirietan eta Leitzaldean kasik
erabatekoa izan da geldialdia

‘Frankismoaren garaiko
Baztan’ biloben begietan

Frankismoan baztan-
darrek bizitakoak bildu
dituzte Lekarozko
Institutuko ikasleek.
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G. PIKABEA | LEITZA
Nolako balorazioa egi-
nen zenuke?
Hasieraguztiakgogorrak
izaten dira, baina zerbi-
tzua ongi doa. Bi kamioi
daudemartxanetaaurre-
neko datuak onak dira:
4.560 kilo enbase bildu
dira, 26.000 kilo paper
etakartoi,eta126.000ki-
lo zabor organiko. Eta
emaitzaikusitapozikgau-
de.Aspalditikzegoenbe-
reizketaegitekobeharra,
baina ez dakit zergatik,
berandu ailegatu da.
Atez-atekobilketa edo
beste sistemaren bat
pasatu al zaizue buru-
tik?
Atez-atekoarenaplantea-
tu dugu eta Usurbil eta
Hernanikoalkateekinere
egongara.Bainagurees-
kualdea oso berezia da:
300kilometrokoadrotan
6.000biztanleditu.Hale-
re,guredatuekinazterke-
tabategingodutelaesan
digute, eta zerbait mis-
toaegindaitekeela,herri
koxkorrenetanmoduba-
tera eta ttikienetan bes-
te modu batera eginez.
Esperoan gaude ea zer
esatendiguten,bainaini-
ziatiba oso begi onez
ikusten dugu.
Zein helbururekin sor-
tudaMendialdeaMan-
komunitatea?
Mankomunitateasortze-
kosaiakeraaskoegindi-
ra, eta azkenean legeal-
di honetan jarri da mar-
txan. Hasiera honetan,
hondakinekin hasi gara

lanean,beharhaundiena
hor zegoela uste genue-
lako, eta oinarrizko zer-
bitzuakere falta zirelako.
Bainazerbitzuorokoras-
ko emateko sortu da
Mankomunitateaeta za-
baltzenjoangogara: Ara-
larMusikaEskola,Gara-
pen Agentzia... Sei herri
garaorain,bainaManko-
munitatea ez dago itxita.
Zein dira aldaketa na-
gusienak?
Aldebatetik,bilketapun-
tuak desagertu egin di-
ra,seiherrienartean500-
etik 300era. Baina, aldi
berean, bilketarenmaiz-

tasuna igo egin da. Jen-
dea kexatu egin da edu-
kiontziak urruti gelditu
zaizkiolako, baina puntu
gatazkatsu batzuetatik
kenduegindiraedukion-
tziak. Tasak ere igo egin
dira, eta herri batzuetan
besteetanbainohaundia-
goa izan da aldaketa.
Nolaegitendabilketa?
Oraingoz bi kamioi ditu-
gu eta horiek ibiltzen di-
raseiherrietan.Bikamioi
berri eta pabiloi berri bat
erosteko esleipena egin
dugu,bainabitartean,Iru-
ñeko Mankomunitateak
utzi digunarekin etaGoi-

zuetakottikibatekinmol-
datzen gara. Langileak,
berriz, lau kamioigidari
eta administrari bat dira.
PuntuGarbiadelakoak
erejartzekoakdira,ez?
Bai, hiru jarriko dira: Le-
kunberrikoamartxanda-
go dagoeneko, baina
Goizueta eta Leitzakoak
oraindik ez. Irailetik urte
bukaera arte zabaltzea
da asmoa. Produktu be-
reziakbildukodirenpun-
tu finkoak izango dira:
pinturak, pilak...
Zenbateko inbertsioa
egin behar izan da?
Bi kamioiak erostea
340.000 euro kosta da,
bainaNafarroakoGober-
nuak%70ekodirulagun-
tza eman du, eta pabi-
loiaerostea270.000eu-
ro.Tasakkudeatuz,Man-
komunitateakordaindu-
ko du.
Etorkizunerabegiraba
al duzue zerbait egite-
ko asmorik?
Arropakbiltzekoedukion-
tziak jartzeko, edalontzi
erabilgarriak egiteko eta
uraren kanpaina egiteko
dirulaguntza eskatu du-
gu, baina ezetz esandu-
te. Beraz, ikusiko dugu.
Zerbait gaineratuko al
zenuke?
Zerbitzuabikamioiberrie-
kin emateko pentsatua
dago,etaoraingoakguz-
tiz egokituak ez direnez,
zailtasunakegondaitez-
ke. Hortaz, urtarrilaren
1etik aurrera hasiko da
benetan ongi zerbitzua,
kamioiberriaketortzean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Xabier Zabalo, Mendialdea Mankomunitateko edukiontzi berriak atzean dituela.

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 guztie-
tan adierazgarriena, orain arte bereizten ez
ziren hondakinak bereizi beharra izan da.

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»

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»
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Aitor AROTZENA
Duela 20 urte, Leka-

roz Institutuko Gizarte
ZientzienDepartamen-
tuak, ikasleen bidez,
ahozko iturrien bilketa
hasi zuen.Asmohandi-
koproiektuazen,eta le-
kukotasun hauen gra-
bazioek gauza aunitz
ahalbidetuko zituzten:
baztandarren bizitzen

istorioak irautea, Erre-
publikan, Gerra Zibile-
an, Frankismoan eta
Trantsizioanbizitakoak,
desagertzear dauden
ohiturakberreskuratzea,
etahurbil litezkeen iker-
tzaileentzat bertako
euskalkien erregistroa
uztea.
Helburu horiek bete

direla uste du Juainas

Paul Arzak historia ira-
kasleak eta erakuske-
taren koordinatzaileak.
Bildutako grabazio ko-
puruak hori frogatzen
du eta Baztan Frankis-
moarengaraianerakus-
keta,urtehauetakoguz-
tietako lanaren fruituda.
Lan honen bitartez,
1936tik 1975era doan
garai gogor horretan,

gure inguruaren irudieta
idatzizko testigantzak
ezagutu ditzakegu, eta
belaunaldi zaharragoen
kasuan gogora ekarri.
Baztango euskararen
bilakaerarenberribideo
bateanemanduenMar-
tin Gardek aipatu digu-
nez, «honelakoerakus-
keta hauek arras balia-
garriakdira,gazteekhis-

toriarenberri izandeza-
ten. Bortizkeriaren bi-
tartez gure borondatez
kanpoko izaera bat he-
zurretaraino sartu zigu-
ten eta hori gainditzea
gure ondoko gazte be-
launaldiaren lana izanen
da».
Eguneroko handita-

sun eta miseriak, fami-
lia, lana, etxea… dira

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

ikasleek, argazkiz, irudiz eta ida-
tzizko testigantzak bilduz egindako
lan mardula ikusgai izan zen eta
baztandarren arreta piztu zuen. Lekarozko ikasleek osatutako erakusketak ikusmina piztu zuen Baztanen.

Historia errepikatzea ez dugu inork nahi, bai-
na ez errepikatzeko lehenik eta behin ongi eza-
gutu egin behar da. De la esperanza al terror li-
bururako lan egin nuen Baztanen eta kontaktu
hagitz aberasgarriak izan nituen. Baztanen lau
emakume izan ziren heriotzera zigortuak eta ba-
tto Bittori Etxeberria elizondarra izan zen. Barri-
de nuen eta ordu aunitz pasatu nituen berarekin
eta sakonki sartu nintzen Baztanen gerra ingu-
ruan 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
jendeakontrabandoanaritutakoaetaberdinzitzai-
en20kilo kobreedobipertsonapasatu,beraien-
dako lana zen. Hori errealitate iluna da eta zaila
da informazioa ateratzea. Baztanen espiotza sa-
re bat bazen eta tartean baziren baztandarrak

ere, baina izenak ezin ziren eman. Baztanek isil-
tasun hori barneratua zuen eta beldur handia ze-
goen. Gerra Zibilaren ondotik Munduko Gerra
etorri zen eta Iparraldetik alde honetara ihesean
zetozenak bideratu behar zureb. Nafarroan ka-
sik gerrarik ez zen izan, baina ez idurian, gerra-
renondorioak kasik 1970. hamarkadaraino iraun
zuten. Ordura arte ez zen gerrari buruz solasik
egiten eta historia ezagutzen da batzuk ezagu-
tu dugulako, ihes eginak, Lekarozko kolegiotik
30 bat ikasle bota zituzten kanpora, baina ezmi-
litarrek,gureaginte-gizonekbaizik.Baztangoeta
inguruko istorioa, senideen tartean sufrimendu
handiarekin eraman den istorioa da. Gaur egun
badira gauzak oraino ez direnak agertu. Desa-
gertuak, trifulka izugarriak… badira garbitu ez
diren gauzak eta garbitzen ez direnak oraindik
familietan beldurra badelakoz. Bortizkeriaren bi-
tartezhezurretarainosartuzigutengureboronda-
tez kanpoko izaera bat eta hori gainditzea gure
ondoko gazte belaunaldiaren lana izanen da.

«Historia ez errepikatzeko, ezagutu egin behar da»
� MARTIN GARDE

Martin Garde
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Hainbaturtetako lanadaetaFran-
kismoaridagokiona,bereziki2003tik
2007ra DBHko laugarren mailako
ikasleek bildutako testigantzetan
oinarritzen da. Testigantza horiek
erabiliz aipamen labur batzuk bildu
dituguerakusketan,bizimoduarrun-
taren puntu nagusiak eta bere bila-
kaeraagertzendutena. Ikasleekbe-
raien gurasoei eta gehienetan aita-
txi-amatxieielkarrizketakegindizkie-
te eta zenbait gauza harrigarriak
suertatu zaizkie: telebistarik gabe
bizitzea, autorik gabe…Transizioa-
ri buruzko elkarrizketak ere badau-
de.
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 da-
go zaharren kontakizunak aditzeko
ohiturarik, ez diegu kasu handirik
egiten Gerra Zibileko kontakizunei,
bainaordukoegunerokobizitzazai-
tatxi-amatxiekin solasteak harridu-
ra sortzeaz gain, hurbiltasuna ere
eragin die ikasleei. Hurbiltasun ho-
ri somatu dut audio-zinta entrega-
tu eta handik bi urtera edo kopia
bateskatuzetorridirelako.Horiadie-
razgarria iruditzenzait.Arbeleanedo
eskemenbidezerakutsitakoa,Erru-
siangertatuzena…aldameneaneta

etxean gertatu zena bilakatzen da
eta hori aberatsa da.
Besteatalbat, ikasleekbaino ira-

kasleek prestatutakoa da, Mikel
Ozkoidi,MikelRodriguez, IkerFrias,
Iñaki Arrese eta Ana Gonzalezek
egindako lana.Gaibereziakdiraedo
espezializazio bat eskatzen dute-
nak:makiak inguruan izanzuenera-
gina, Frankismoaren interpretazioa
komikien bidez…
FernandoMendiolakFrankismoa-

ren esklaboak atalean lagundu di-
gu eta jende aunitz zirikatu eta mu-
giarazi dugu: Martin Gardek euska-
raren bilakaera Baztanen azaldu zi-
gunelkarrizketabatenbitartez,Lan-
derSantamariakGorramendikoba-
seanamerikarrekBaztanen izan zu-
ten presentzian lagundu digu…
Honen guziaren helburua hain-

bertze urteetako materiala ez gal-
tzea da,material guzia digitalizatua
dagoetazenbait kasutan transkrip-
zioa egina ere bai. Horrekin guzia-
rekin artxiboa osatu eta Lekarozko
Irakasleendako Laguntza Zentroa-
ren esku jarriko dugu, ikertzaileen
edokuriositateaduen jendearenes-
kura.
Erakusketa honetan Geronimo

Ustariz Fundazioaren etaNafarroa-
ko Gobernuaren laguntza izan du-
gu eta herriz herri eramateko as-
moa daukagu.

«Arbelean azaldutakoa etxean gertatua
bilakatzen da, hori aberasgarria da»

� JUAINAS PAUL ARZAK

erakusketaren oinarri,
eta kanpotik ezarritako
egiturekere (eliza,agin-
te eta eskola), egune-
roko bizitza eta kultura
zein neurritaraino bal-
dintzatzenahal zutena-
ren adierazle.
Garai horietako ber-

tze alderdi xeheagoak,
baina ez horregatik ga-
rrantziguttiagokoakere
jasotzendituerakuske-
tak: frankismoarenaur-
kakogerrilarenekintzak
haranean, bestak, itxa-
ropenik gabeko bizitza
batean ihesbide beza-
la irakurritakokomikiak,
Francok mugan eraiki-
takogotorlekuenonda-
re arkeolgoikoa,Gorra-
mendikobaseestatuba-
tuarrareneragina…Ge-
rraZibilakBaztanek izan
zituen ondorioak ere
ezin dira ahantzi, 40 ur-
teko diktadura eta ge-
rra irabazizutenenagin-
te osoa ekarri zuen ge-
rra krudela. Euskararen
egoeraren ikerketa eta
frankismoaren aitzine-
an euskararen erresis-
tentzia ere jaso dute.
Orai, Geronimo de Us-
tarizFundazioakkudea-
tuko du erakusketa.

Argazkiak: TTIPI-TTAPA
anen.

Juainas Paul Arzak, erakusketaren koordinatzailea.

KONTRABANDOA
«Doneztebeko Guar-
dia Zibilak Zubietan
zazpi pertsona antze-
man zituen eta ihe-
sean beraien pake-
teak utzi zituzten.
Nylon-hariko 506 bo-
bina zituzten barne-
an. Elizondoko Guar-
dia Zibilak altoa
eman zion pertsona
bati eta nylon-hariko
78 bobina utzi zituen.
Hauen balioa 40.000
pezetakoa zen. Ber-
tzeena ez da kalkula-
tu». Hala dio prentsa
errekorte batek.

P LERROA
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 farao-
nikoa alferrikakoa
zela ikusita.

NAZIENGANDIK IHESI
Xabier Laborde
Noguesek zuzentzen
zuen sarea izan zen
naziengandik ospa
egiteko printzipala,
Ezpeleta-Dantzarinea
-Elizondo ibilbideare-
kin. Pilotu erreskata-
tu batengatik ematen
zen 1.500 pezetako
saria tentagarria zen,
arriskua, ordea, arras
handia zen: harrapa-
tutako tokian bertan
2 mugalari hil eta 22
kontzentrazio kan-
poetara eraman
zituzten.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Gorritxoenhiriburuanezezikgureanerebesta
gorriak ditugu egunotan. Zapi gorriak jantzi
eta behingoz negu gorria gibelean uzten

badugu, egutegian gorriz markatutako astean, bi
gorri edan (adibidez)eta lotsazgorritugabedantzan
eta saltoka ibiliko gara, aurpegia gorri-gorri egin
arte. Gaixoa Ni kantatzerakoan begiak gorrituko
zaizkigu. Heldu den astean gorriak ikusiko ditugu!

Egun gorriak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1997.07.17 / TTIPI-TTAPA 210. zbk

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

Aspaldian irakurri nuen,etaganbarakobazte-
rren batean gorde. Txinako herrixka batean
gertatu zen. Hurbil-hurbil bazuten harrobi

zikin eta zaratatsu horietako bat. Ateratzeko ha-
rririkgeratzenezzelarik,
itxi zutenharrobia;men-
dia, noski, xehatua utzi-
ta. Paisaia berreskura-
tzeko zer egin ez zekite-
la honako hau bururatu
zitzaien bertako txina-
tarrei: mendia berdez
margotzea. Erran eta
egin; hamabi herritarrek
ekin zioten lanari. Sei aste pasa eta gero berde-
berde geratu zen harrobia izan zen mendia. Ar-
gazkian errotulagailuz pintatua zirudien. Denak
kontent. Hori bai: kontuak ateratzeko tenorean,
merkeago arbolez birlandatzea atera izan zitekee-
la ohartu ziren. Zergatik oroitu naiz pasadizo ho-
netaz? Egunotan paisaia gorriz pintatzen ari zaiz-
kigu. Larroja eta betiko espainiar prepotentzia
nazkante hori. Hobe harrobiaren kolorea.

Larroja

Nire txanda
Luis GARDE

‘Larroja’ eta betiko
espainiar
prepotentzia
nazkante hori.
Hobe harrobiaren
kolorea.

Oskar MINDEGIA
Doneztebeko kirol zinegotzia

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

Patziku PERURENA
Idazle goizuetarra

Mikel Laboak Goizueta
ezagutarazi zuen Tra-
bukoren kantarekin eta
kanta horrek gibelean
duenhistorianmurgildu
da Patziku Perurena,
bere azken saiakera
liburu ederrean.

Elena URTASUN
‘Baztanen erosi fite’ irabazlea

Baztango Bertan mer-
katarienelkarteanegin-
dakozozketansariduna
suertatu zen elizonda-
rra.Ekainaren19kogoi-
zean, 2.000 euroko
erosketak egin zituen
elkarteko dendetan.



IRITZIA | 7
ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

Aurten Iruñeko peñek erabaki dute sanfermi-
netan pankartak beltzez margotuta atera-
tzea, Udalaren jarrera gogorraren aurrean.

Nik uste dut jokaera hori guztiz justifikatua dagoe-
la eta hiriko jende gehienak gainera jakinen duela
ulertzen inolako arazorik gabe.
Iruñekopeñek, nik daki-
danez, beti egin izan di-
tuzte mota guztietako
errebindikazioak beren
pankartetan, sanfermi-
netan, bai behintzat de-
mokrazia garaian, fran-
kismo luze eta ilun oso-
anzeharezdakitosoon-
gi errepresiorenbat izan
ote zen inoiz gai horre-
tan–horrelagertatu izan
balitzere,ezzenosoha-
rrigarria izanen, kontu-
an hartuta frankismoa
diktadura zital, garratz
eta ankerra izan zela–,
baina, gaur egun, Iruñe-
koudalgobernuakadie-
razpenaskatasunaezabatunahi izateakezdu inon-
go justifikaziorik eta zentzurik, non eta bere burua
diktadoretzat hartzen ez duen.
Esan daiteke, Iruñeko peñek beren pankartetan
errebindikazio politiko eta sozialak egitea, dagoe-
neko, ohitura eta usadio osasungarria dela, eta gi-
zarteak inolako erreparorik gabe onartua duela.
UPNren udal gobernuak egundoko demokrazia-
gabezia erakusten du, Iruñeko peñei debekatze-
rakoan pankartetan errebindikazio politikoak eta
bestelakoak egitea. Zuzen-zuzenean adierazpen
askatasunaren aurka atentatzen du, beste asko-
tanbezalaxe,zorionekoterrorismoarenaldekoapo-
logia egiten dela esanez, eta aitzakia horrek beti
balio dio, batere lotsarik gabe, hainbat eta hain-
bat giza eskubide kolpe batez ezabatzeko. Horrek
demokraziari berebiziko atzerakada dakarkio; de-
mokraziaren kontzeptua bera ahuldu eta indarga-
betu egiten du. Gaia ez da inolaz ere txantxeta-
koa, batez ere aintzakotzat hartzen badugu, jada-
nik bi peñatako bi kidek joan behar izan dutela au-
zitegira deklaratzera.
Kontuak kontu, egoera tamalgarria da. Sanfermi-
netako historia osoan, aurtengoa izanen da lehe-
nengo aldia, peñetako pankartak beltzez margo-
tuta ikusikodituguna, irudirikgabe,marrazkirikga-
be, kolore anitzik gabe, alaitasunik gabe, umore-
rik gabe, baina ez errebindikaziorik gabe. Aurten-
goa izanen baita, Barcinak horrela nahi ez bazu-
en ere, inoizko aldarrikapen eta eskabiderik han-
diena.

Adierazpen askatasuna

«Sanferminetako
historia osoan,
aurtengoa izanen
da lehenengo aldia
peñetako
pankartak beltzez
margotuta ikusiko
dituguna, irudirik
gabe, kolore anitzik
gabe, alaitasunik
gabe, umorerik
gabe, baina ez
erreibindikaziorik
gabe»

Xanti BEGIRISTAIN

Gure atsekabea adierazi nahi dugu, ezetz erran
behar diogulakoz bidali diguten gonbidapen
sobera eskuzabalari; honela dio gonbidape-

nak: «Lesaka hiri txit noble eta leialeko Alkateak atse-
gin handiz gonbidatzen zaitu zaindariaren bestak di-
rela-eta eginen den senidetasun-bazkarira»… Badi-
tugu hainbat arrazoi gonbidapenari uko egiteko.
1.- Senidetasuna ez delakoz inon ageri gure Herriko
Etxean;horiparte-hartzeaeta talde-lanabultzatuz lor-
tuko litzateke eta ez zuek lan egiten duzuen bezala,
bigarren indar politikoari parte-hartzea eragotziz eta
informazioa ukatuz. Bestak antolatzeko ere ez gaitu-
zue kontuan hartu, zer esperatzen ahal dugu, beraz,
Udalari dagokion bertze edozein gaitarako?
2.-Bestetakoprograman,alkateakrisialdiagatikkezka-
tuta 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 taldeakonartutako63.000euroakezdituelagain-
ditu. Erran beharra dago hori dela 2009rako zegoen
kontu-saila bezalakoa, baina badago alde «txiki» bat:
Udalaren defizita lehengo urtekoaren bikoitza da; ho-
rregatik, beharrezkoak ez diren gastuakmurrizten ha-
si behar litzateke. Bestetako bazkaria kentzea propo-
satzen dugu eta ohiko programan izan den egun ko-
puru bera uztea; hala, aurrekontua onartuta dagoen
bezalaexekutatuzgero,abenduan izanenden700.000
euroko defizita murrizten hasten ahal da. Bere agu-
rrean, 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 senidetasun-
bazkariaren ordez. Ez da deus gertatzen; garai hobe-
ak 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 ordain-
tzen baduzu, hilero jasotzen duzun dirusariarekin.
4.- Gonbidapenari dagokionez, erran nahi dugu ha-
rritu egingaituela alkateaketaLesakakoHerrikoEtxe-
ak gonbidapena egiteak; argi uzten du Herriko Etxe-
tik kanpo egonen bagina bezala tratatzen gaituzuela.
Bertzeurtebatezesperatubeharkoduzuegonbidape-
na horrela egiteko, gutaz paso egiten baduzue ere,
oraindik Udalaren parte baikara.
Aukera aprobetxatu nahi dugu Fermin Altzugarai ki-
dea oroitarazteko guregana hurbildu diren herritarrei,
udal-langileei eta -teknikariei eskerrak emateko; bes-
tak 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 pasa-
tzen ari zaretenentzat, besarkada bat eta eutsi horri!

Lizuna lotsagarria

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

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

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

Labarquilla,
Espin, Azpiroz
eta Roig jaunei
bihotzetik
eskutitza:
Savera 56?

Saverako langileen emazte
eta bikotekideak

56 edo berdina de-
na:Saverako langileria-
ren %43a. Horiek dira
zenbakiak: 56 =%43a.
Zenbaki hutsak eta ho-
tzak gizartearen zati
haundi batentzat. Zen-
baki hutsak eta hotzak
agian ere zuentzat, La-
barquilla jauna, Espin
jauna, Azpiroz jauna,
Roig jauna.
Guretzako,berriz,…

guk badakigu, ezagu-
tzen ditugu Saverako
langileek dituzten aur-
pegiak. Ezagutzen di-
tugu Saverako langile-
en izen-abizenak. Eza-
gutzen ditugu beraien
emazte-bikoteak, be-
raienseme-alabak.Ba-
dakigu «zenbaki» ho-
riek bizi-proiektuak,
sentimenduak eta ilu-
sioak dituztela, izanere
gehiengoa 30-45 urte
bitarteko langileak bai-
tira; agian zuenak be-
zalakoak izango dire-
nak, Labarquilla, Espin,
Azpiroz eta Roig jau-
nak. Ez da desberdin-
tasun haundirik izango
aipaturikogauzahorie-
tan guztietan, momen-
tu hauetan Saverako
langileriabizitzenariden
egoerakezkagarriabai-
zik. Labarquilla jauna,
Espin jauna, Azpiroz
jauna, Roig jauna saia-

tu al zarete momentu
batezgizon, emakume,
familia horien azalean
jartzen?Labarquilla,Es-
pin, Azpiroz eta Roig
jaunak, pentsatu al du-
zuemomentobatezzer
sentituko zenukete zu-
en familiak edo zuek
izango bazinate egoe-
ra horretan egongo li-
ratekeenak? Ariketa
hau egin al duzue?No-
la sentituko zinateke-
te?Zer egingo zenuke-
te?
Badakigu ez garela

esnemamitan bizi. Ba-
dakigu neoliberalismo
basati honen garaian
bizitzea tokatu zaigula:
zenbakiek, diruak, ete-
kinekonomikoaketa in-
dibidualtasunak; per-
tsonei, elkartasuna eta
errukitasuna bezalako
balorei garaitu dieten
garaia. Ez da urruti gu-
re buruan Funvera lan-
tegiak bizi zuen an-
tzeko egoera 47 langi-
leren kaleratze emai-
tzarekin. Norbait oroi-
tzen al da 47 familia
horiekin?Lantegihaun-

diekin batera ere, gure
zonaldean enpresa txi-
kiak, dendak eta abar
luzebatpairatzenari di-
ren egoera jasanezina
aipatu beharrean gau-
de, izan ere, aunitzetan
haundien eskutik doa-
zelako.Denak jarraitzen
duezergertatukoezba-
litz bezala, ez ikusiare-
na egiten dugu.

Bai, latza da Bortzi-
riak eta Berako jende
xumeari bizitzea toka-
tzen ari zaigun egoera.
Agian denok hausnar-
keta sakonbat eginbe-
harkogenukeeraikitzen
ari garen gizarteaz eta
kezkagarriagoa dena,
gureseme-alabeiuzten
ari garen etorkizunaz.
Zer etorkizuna?

D.Labarquilla jauna,
J.V.Espin jauna,R.Azpi-
roz jauna, J.M. Roig
jauna benetan ez al da-
go bertze irtenbiderik?
Gu, «zenbaki» horien
emazte-bikotekideok,
baiezkoan gaude. Bo-
rondateaetagizatiartze
pixka bat bertzerik ez
dira behar.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Iban GARRO (Lesaka) • Doinua: Naufragoarena

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.

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.

Futbola mundiala!

– “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 behar-
rekoak eginda dituelakoan.

Hor barna jasoak
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Realaren partida bat ikusi, ber-
tsotan ari edo besta on bat bo-
ta. Zer duzu nahiago?
Realaren partida bat ikusi.
NolaospatuduzuRealaren igoe-
ra?
Ospatugusturaez,etxeannengoe-
lako. Baina bertzeak bezala gus-
tura gelditu naiz.
Zeinekerakutsidizugehiagober-
tsotan: anaiak ala osabak?
Osabak.
Osaba Bittorren hagitz zalea
omen zara. Hala al da?
Bai,bai.Beregandikhelduzait
bertsoetarako afizio hau, be-
rari adituz.
Aurten lehenbiziko aldiz par-
tehartuduzuNafarroakoBer-
tsolari Txapelketan. Zermo-
duz ikusi duzu zure burua?
Gusturagelditunintzen.Ez
nuenustehain lanonaegi-
nen nuenik eta ongi iku-
si nuen nire burua.
Txapelketa batean
anaiaetabiakber-
tsotanaribaza-
rete,kontrario
ikusten a l
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.

«Nire adinekoekin
ateratzen segitzen
dut, baina aldi bere-
an, bikain moldatzen
naiz gelakoekin ere.
Horretan zortea
eduki nuen [Lehen
Hezkuntzan ikasturte
bat aurreratu zuten]
(...) Nota altua atera
nahi nuen, egin nahi
ditudan ikasketetara-
ko sarbidea ziurta-
tzeko (...). Argi nuen
zientzietako ikaske-
tak egin nahi nituela.
Matematika eta
Fisika gustatzen
zaizkit, baina ez naiz
teoremak asmatzen
dituzten buruargi

horietakoa (...)
Telekomunikazioak,
Informatika eta
Aeronautikaren arte-
an, 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 � Egoitz GOROSTERRAZU � Iturengo gaztea
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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-EILASetaHI-
RU sindikatuek ekaina-
ren 29an deitutako gre-
ba orokorrak segida za-
balaizanzuenTTIPI-TTA-
PAk hartzen duen esku-
aldean. LABsindikatuko
Koldo Saenzek «banaz
bertze%90ekoizandue-
la» aipatu zuen eta ELA
sindikatuko Jose Mari
Arribillagak,berealdetik,
«joan den urteko maia-
tzaren 21ekoaren pare-
koa» izan zela.
Eskualdeka,grebaren

eragina ezberdina izan
zen.BortzirietanetaLei-
tzaldean kasik erabate-
koa izan zen geldialdia.
Bortzirietan, lantegi na-
gusienetako ateak, Le-
sakakoArcelor-Mittaledo
Zalain Transformadose-
koak,itxiakegonzireneta
ezzenprodukziorik izan.
LeitzakoSarriopapelere
itxia egon zen. Salbues-
penak salbuespen, in-
dustrialdeakgeldirikzeu-
den. Komertzioetan ere,
Lesakan %90 inguruk
itxi zuen, Beran%60ak
etaLeitzanerekasikden-

da guziek ez zuten ate-
rik ireki. Administrazioen
arloan, Bortziriak, Ma-
lerreka eta Leitzaldeko
mankomunitate eta udal
bulego guziak ere itxita
egon ziren, baina guttie-
nekozerbitzuakerrespe-
tatu ziren.
Malerrekankasiklan-

tegi eta komertzio guzi-
akitxizituzten,bainakon-
tuan hartu behar da Do-
neztebenSanPedroegu-
na zutela.
Baztanen, langileen

erditsuaksegituzuengre-
ba. Zenbait lantegi eta
komertzio itxita egon zi-
ren, baina bertze batzuk
normaltasunez lan egin
zuten.

MANIFESTAZIOA LESAKAN
Greba egunari aka-

baila emateko, 400 bat
lagun bildu ziren Lesa-
kan, Etorkizun duin ba-
tenalde,BaztanBidasoa
bizirik lelopean eginda-
komanifestazioan.ELA,
LABetaEHNEkoordez-
kariekeramanzutenpan-
karta nagusia, baina ho-
rrez gain, Saverako lan-
gileek eta Lekarozko
Aroztegiako egitasmoa-
ren kontrakoek bere es-
kariak ere karrikaratu zi-
tuzten. ELA eta LABeko
ordezkariekgrebakizan-
dako segida azpimarra-
tu zuten eta etorkizune-
an ere elkarrekin mobili-
zatzeko deia egin zuten.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Saverako EREa ez onartzea eskatu dute Bortzirietako alkateek
Bortzirietako alkateak eta Saverako enpresa batzordeaNafarroakoGobernuko Lan
Departamentuko zuzendari orokorrarekin bildu ziren uztailaren 1ean. Hasiera bate-
an Jose Maria Roig kontseilariarekin biltzekoak ziren, baina dirudienez agenda be-
te xamarra eta ezin izan zuen aipatu ordezkaritzarekin bildu. Aitzinetik, alkate eta
zinegotziek prentsaurrean adierazi zutenez, Gobernua «pieza klabea da Saverako
EREhonen ibilbidean,berak izanenbaituazkenhitza,dirudienbezalaaitzinetikakor-
diorik ez bada» eta horregatik hainbat eskari egin zituzten, «Bortziriak hiltzen ari de-
la» ohartaraztearekin batera. Saverako EREa «deslokalizazio garbia» dela, eta «pro-
dukzioa 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 haue-
tan lantegiak jartzeko zer aukera dauden azter dezaten. Jakinarazi zutenez, «mar-
txan dagoen 2010 Planean 14 milioi inbertituko dira industria-guneetan, baina ba-
kar bat ere ez gure inguruan». Horrekin batera, zera gaineratu zuten: «Legasako lan-
tegia Lesakara aldatuz geldituko den 200.000 metro koadroko eremua, edo Lesa-
kako lantegian Luberrondo inguruan erabiltzen ez diren 14.000 metro eta ondoko
bertze 12.000 metro daude, baita Zalain eta Alkaiagan oraindik erabili gabe dau-
den nabeak ere, Etxalarko Arrakoitz inguruko industrialdea…».

ARGAZKIAK: HITZA ETA TTIPI-TTAPA
Goiko argazkian Leitzan egindako manifestazioa, eta azpikoan Lesakako manifestazioan,
Saverako langileak.



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

uztailak 16 ORTZIRALA

2200::0000 TXUPINAZOA
Ondotik Kalejira trikitilari eta txistulariekin
2200::1155 Iturengo dantzarien saioa plazan
0000::3300 Dantzaldia GAUBELA taldearekin

uztailak 17 LARUNBATA

1100::0000 Kalejira trikitilari eta txistulariekin 
1111::0000 HAUR JOKUAK

txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma... 
1166::0000 HAUR JOKUAK

txirrista, piloten etxea, giza-tiragoma... 
1188::0000 Txokolate jatea herriko plazan 
1177::0000MUS txapelketa 
1188::0000 TXOKOLATE JATEA herriko plazan 
2200::0000 Dantzaldia DANTZADI taldearekin
0000::3300 Dantzaldia DANTZADI taldearekin

uztailak 18 IGANDEA

1100::0000 Kalejira trikitilari eta txistulariekin 
1111::0000MEZA NAGUSIA
1133::0000 Herritarren arteko PILOTA PARTIDAK

SEIN - FAGOAGA
SALABERRI - SALDIAS

ELIZALDE-CRISTOFER
UNTXALO - ALTXU

U.MADARIAGA - J.MADARIAGA
ORONOZ - MINDEGIA

1188::0000 HERRI KIROLAK 
2200::0000 Dantzaldia KOLDO akordeolariarekin
0000::3300 Dantzaldia KOLDO akordeolariarekin

uztailak 19 ASTELEHENA

1100::0000 Kalejira trikitilari eta txistulariekin 
1100::3300 PLATER TIROKETA herritarrentzat. 
1144::3300 HERRI BAZKARIA, bertsolariekin. 
Ondotik Kalejira Miriam eta Arkaitzen eskutik.
2200::0000 Dantzaldia AGERRALDErekin
0000::3300 Dantzaldia AGERRALDErekin
Ondotik Besten akitzea



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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ELIZONDO
uztailaren 23tik 28ra
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10:00 Futbol 7 txapelketako finala
12:00 Txupinazoa eta Baztan-zopak

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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uztailak 24 LARUNBATA
Bezpera

Argazkiak: ONDIKOL
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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 mund-
uan. 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 bate-
ria 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. Due -
la hiru urte, bi ibilbide horiek Es-
ne Beltza taldean bat egin zuten.
Zugarramurdiren dionez, “orain
arte erosoen sentitu naizen taldea,
esperientzia gehien pilatu dute-
na 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”.  Lehen-
biziko 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,
“e ta  j ende  asko  joa ten  da
kontzertuetara eta gogoz, gaine -
ra, giro ederra izaten da”. Aur -
tengoa, taldearen konfirmazioa
izan dela uste dute biek: “Hain-
bertze kontzertu eman ditugu,
plaza librean, frontoian, aretoe -
tan… Areto batera doanak espres-
ki doa zuri aditzera, ordainduta
eta hori barometro fidagarria da.
Bilborocken ortziral a rrats batean
400 pertsona sartzea gu aditzera
izugarria da” dio Arantzako ba-
teriak. Bere publi koan adin guzi-
etako jendea badute ere, “gazte
asko” hurbiltzen direla azpima -
rratu du Leitzako baxujoleak. Be-
raien azken diskoan Mundu os-
oko kolaborazioak dituzte: “Joan
den uztailean Japo nia ko Fujirock
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Esne Beltzaren 
kontzertua Elizondon
Uztailaren 23an, ortziralarekin

festibalean hasi ginen grabatzen,
biratxo bat egin genuen Japo nian
eta hotelean bi mikro jarri eta
handik pasatzen ziren musikariei
gurekin grabatzeko gonbitea egi -
ten genien… Japonian hasi eta
Beirutetik pa satu da, Mexicotik,
Italiatik, Senegaletik, Kataluni-
atik, Madriletik, Kolonbiatik…
teknologiak ema ten dituen balia -
bideak dira”. Hizkuntza eta esti-
lo aldetik ere anitza da diskoa,
“beti ere ahaztu gabe nongoan
garen, trikitixa beti hor dago, eus -
kara ere hor dago, baina bertze
hizkuntzei bidea itxi gabe; fran -
tsesa, ingelesa, gaztelera, italie -
ra… Euskara da zutabea, baina
beste adarrak ere badaude”. Hitzei
dagokienez, gehienen egilea Jon
Garmendia Txuria da eta gaiei
dagokienez, “Euskal Herrian di-
tugun arazoak,  gizarte gaiak,
ma i tasun  i s to r io ren  ba t…
betikoak” direla aipatu digute.
Normalean 9 musikari eta break-
dance egiten duen dantzaria iza-
ten dira eszenalekuan, baina soinu
teknikaria, laguntzailea eta mana -
gerra ere hor izaten dira: “Beti 13

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

Leitzako Aitor Zabaleta eta Arantzako Iban Zugarramurdi, Esne Beltza talde-
ko partaideak.
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uztailak 25 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 Luntx Herrikoia
17:30 Goitiberak Bagordin 
18:00 Erraldoien Ibilaldia 
19:30 Herri Kirolak (Euskal Herriko Aizkora 

Txapelketaren 2. mailako kanporaketa)
19:30 Sokamuturra
20:30 Dantzaldia Garraxi taldearekin
21:00 Dantza herrikoiak Ziga plazan
22:00 Mutildantzak
23:00 Su Artifizialak
23:30 Txutxin Ibañez eta Acapulco Mariatxia
01:00 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 Eli-
zondoko Santio bestetako txu -
pinazoa. Izan ere, San Francisco
Javier eskola publikoko eta Baz-
tan Ikastolako ikasleen artean
egindako marrazkien artean berea
aukeratu da programa hornitzeko.
Horretaz gain, aurten lehen aldiz,
Santioak iragartzeko kartel lehi-
aketa ere egin da. Iruñeko Silvia
suertatu da garaile, ondoko orri-
an ageri den irudiarekin. 300 eu-
ro eta zikirorako bi txartel esku-
ratu ditu saritzat. Kartel ho rren
osagarriekin egindako irudia ere
agertuko da programaren aza-
lean. 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 ga -
rrantzi berezia ematen diote Eli-
zondoko 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 aur -
ten horiek ere bildu nahi ditugu,
bestetako lana nola egiten den
transmititzeko. Kolektibo, elkar -
te eta talde ezberdinen parte-
hartzea bilatzen saiatu gara”.
Joan den urteko egitarauarekin
konparatuz, aldaketarik nabarme-
nena “egun bat gehiago daukagu -
la da” dio Torresek. “Bezpera
larunbata da, baina ortziraletik
mugimendua izaten dela kontu-
an hartuz, zenbait gauza antolatu
ditugu. Atletismo taldeak haur eta
helduendako krosa prestatu du
eta kontzertu potentea ekartzen
saiatu gara eta lortu dugu: es-
kualdeko musikariek osatutako
Sutan taldea, Euskal Herrian bere
fama duen Governors taldea eta
zer erranik ez, Esne Beltza”. 
Lehenago egiten zen sokamu-
turra ere berreskuratuko dute
aur ten Elizondon eta zaharbe -
rritutako pilotalekuaren inaugu-
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razioa eginen da, pilotari profe-
sionalen partida handi batekin.
Bagordin goitibera txapelketa ere
eginen da “arras ikusgarria iza-
nen da, –aipatu digu Xabi Torres -
ek– 3 kilometroko malda handia
da eta Euskal Herriko Federa -
zioaren laguntza izanen dugu” eta
kirol arloarekin segi tuz, Euskal
Herriko bigarren mailako aizko-
lari txapelketako kanporaketa ere.
Horretaz gain, egunero-egunero
jarduera ko puru handia prestatu
dela aipatu digu Torresek, “eta
gero bakoitzak aukeratuko du
zeinetan parte hartu”. Aurrekon-
tuar i  dagokionez ,  gan den
urtekoaren paretsukoa erabili
dute: “65.000 euro ingurukoa iza-
nen da, gan den urtekoa baino
handixeagoa, baina sarrerak ere
gehiago izanen direnez, berdintsu
geldituko gara. Kontuan hartu
2008kotik 25.000 euro jautsi gi -
nue la iaz”. Mutildantzen inguru-
an sortutako gorabeherez ere

aipamena egin du Elizondoko
alkateak. “Aferaren soluzioa zai -
la da, baina bilatzen ari gara. Guk
ezin dugu neskek dantzatzea
galerazi, eta ezin dugu txistula -
riei jotzera behartu. Jarrerak en-
rokatuak 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, nor-
baitek 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 el -
kar tzea: politikoak, eliztiarrak,
musulmanak, homosexualak…
denak batera plazara gateko. Gaur
egun dugun gizartearekin ko-
herentea dela uste dugu, eta ho -
rretan segituko dugu”.
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uztailak 26 ASTELEHENA
Gazte eguna

09:30 Argi soinuak Beartzunen

10:30 Gosari herrikoiaBerron
Ondotik Itzulia auzoan barna fanfarre Mi-Farekin
11:00 Erraldoi eta buruhaundien konpartsa

11:00/14:00 Puzgarriak Igerilekuan
12:00 Elizondoko VI. Trinkete Txapelketa 

(Afizionatuen partidua)
14:30 KuadrilenBazkaria gorapetan
16:30 Zirko emanaldia eta tailerra 
18:30 Erreka jautsiera. Ondotik kukaña
19:00 Baztan-zopak Txokoton
20:30 Kantaldia Amaren alabakzuberotarrekin
21:00 Dantzal Herrikoiak Ziga plazan
22:00 Mutildantzak
01:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin
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uztailak 27 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 BandarenKontzertua 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 Kukubiltxoren antzerkia
Ondotik Bonba japonesak eta txokolatada
19:30 Bertso Poteoa: Soto, Zubeldia eta Elizetxe
20:30 Dantzaldia Laiotz taldearekin
21:00 Ziga plazan dantza herrikoiak
22:00 Mutildantzak
00:30 Dantzaldia Laiotz taldearekin
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uztailak 28 ASTEAZKENA
Herriaren eguna

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

14:30 Zikiro jatea
16:00 Puzgarriak eta Kars
18:30 Zetreria eta animali basatien erakustaldia
19:30 Sokamuturra
20:30 Kantaldia Ansa ahizpak aranoarrekin
21:00 Dantza herrikoiak Ziga plazan
22:00 Mutildantzak
22:00 Gizajua ni eta kalejira txarangarekin 

herrian barna

OOHHAARRRRAAKK:
Kukaña jartzeko ordua baino lehen, enborra bizkarrean hartuta ostatuetatik bar-
na 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

Ekainaren 18an
arrantzatu zuen
Jose Mari
Gainzak azkena

TTIPI-TTAPA
Eka ina ren 18an

arrantzatu zuen Jose
Mari Gainza herritarrak
denboraldihonetako20.
izokina Bidasoan eta
horrela eman zitzaion
sasoiari akabera. Arau-
diakdenboraldiakuztai-
laren 18ra arte edo 20.
izokina arrantzatu arte
iraun dezakeela dio eta
azken hau gertatu de-
nez,geroztikezindaBi-
dasoan izokinik arran-
tzatu.

HauekdiraaurtenBi-
dasoan izokinak arran-
tzatudituztenherritarrak:
Juan Otamendi, Jose
MariMitxelena,Ernesto
Gainzak bi, Sebastian
Gainza eta Jose Mari
Gainzak bertze bi.

Erraldoien
konpartsak
Abian da Saneste-

ban bestetan ateratzen
den erraldoien konpar-
tsa indartzeko, eta tal-
de iraunkorra sustatze-
ko asmoz, erraldoiak
nola dantzatu erakutsi-
ko duen ikastaroa. Uz-
tailaren3ko lehensaioa-
ren ondotik, hilaren
17an, 24aneta31negi-
nen dira hurrengoak.

ARRANTZA � IZOKIN DENBORALDIA BUKATU DA

Zazpi izokin
arrantzatu dituzte
herritarrek
denboraldi honetan

UTZITAKO ARGAZKIAK

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

ARGAZKIA: GENARO TALDEA

Genaro taldeak ere ospatu du Realaren igoera
Bertatik bertara ospatu zuen Realaren igoera Genaro Taldeak. 2007an jaitsi zen Bi-
garren AMailara, 40 urtean goiko kategorian egon ondotik, eta ekainaren 13ko par-
tida erabakiorrean, hantxe izan ziren Genaro Taldekoak, Anoeta eta inguruak leher-
tu zirenean zuzeneko lekuko.Eta bestondoa pasatzeko astirik eduki gabe, bihara-
munean, ETB2ko Uyyyyy saioan izan ziren publiko bezala parte hartzeko. Esku ar-
tean dituzten egitasmoen artean, abuztu bukaeran jokatuko den Jon Irazoki futbol
memoriala dagoeta aurtenUnai Zelaietarenheriotzaren10. urteurrenadela eta, zer-
bait berezia egin nahi dute. Torneo triangularreanRealeko jubenilen taldea ariko de-
la ere aitzineratu digute. Aipatu, azkenik, Munduko Futbol Txapelketaren harira an-
tolatutako porra arrakastatsua izan dela: guztira 72 porra-kiniela egin baitira.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Erregulartasunaren Saria
Mikel Agarak irabazi du Kirolak Zela dendak Gure
Txokoako jubenil mailakoei ematen die Erregularta-
sunaren Saria. Sailkapenean 33 puntu eskuratu ditu.
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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 sa-
konenalortzekoetaikas-
leek sormena bere oso-
tasuneangaratzekoMul-
tiarte adierazpen artisti-
koaren programa landu
nahi du Santiago Jorge
margolari eta ilustrado-
reak Lesakan. Kanarie-
takoLaPalmansortueta
Tenerifen, Madrilen eta
Galizian pinturarekin,
grabatuarekin,diseinua-
rekin eta bertze adie-
razpen artistikoekin ze-
rikusia duten ikasketak
egin ondotik, Lesakan
bizidenartistarenasmoa
abuztuanikastarointen-
tsiboak eskaintzea da,
bizpahiru astez astean
hiru egunez, eta irailetik
aitzinera, astean behin
ordu eta erdiz. Ordute-
gia, ikasleen beharren
arabera ere egokituko

du. Bi talde eginen lira-
teke, 6 urtetik 14 urtera
arteko ikasleekinbateta
hortik goitiko edozein
adineko ikasleekin ber-
tzea. «Artearekin lotuta-
ko programa osoa, di-
namikoa eta didaktikoa
da, margoketan oinarri-
tua», dio Santiago Jor-
gek. Interesatuak 652
064839 telefonora deitu
eta Beti Gazte elkartea-
renegoitzatikpasatube-
har dira ortzegunetan,
20:00etatik 21:00etara
etazuzendaritzabatzor-
dekoekin solastu.

Zialdoko
Madalenak hilaren
17 eta 18an
Uztai laren 17an,

12:00etan botako den
txupinazoarekin abiatu-
ko dira Zialdo auzoko
Madalena bestak. Aitzi-
netik, 11:30ean txistula-
riek diana joko dute.
14:00etanbertso-bazka-
ria izanen da eta ondo-
tikkalejiratxarangarekin.
22:30ean Arantxa eta
Pantxoren eskutik me-
xikanakizanendirakon-
tzertuan.
Uzta i laren 18an,

12:30ean dantzak iza-
nendira.17:00etanhaur
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 plan-
tatu zuen Euskara Batzordeak. Iazkoan, Badakizue, egizue izan zen egunera-
ko hautatutako leloa, eta aurten Lehen hitza euskaraz. Helburu horrekin, lehe-
nik Euskara Batzordeko kideak akordeolari taldearen laguntzarekin Plaza Be-
rria eta Antoiu karriketan barna ibili ziren, etxeen izenak paratzen. «Gure etxe-
ak euskaraz, euskara gure etxea» esaldiaren azpian, gutti erabiltzen diren eta
batzuetan ezagutzen ez diren etxeen izenak ageri ziren. Gero, komentuko be-
lagian bildu zen jendea, bertso eskolako gaztetxoek, abesbatzak eta Etnia tal-
deak eskainitako jaialdian parte hartzera. Dagoeneko lehen suak piztuak zeu-
den, 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 elkartea-

ren 70 urteurreneko os-
pakizunen barrenean,
duela urte batzuk arte
egiten zuen argazki le-
hiaketaberreskuratudu-
te.Zehazki 2000. urtean
eginzenbederatzigarren
argazkilehiaketaizanzen
azkena. Hamar urte be-
randuago eta elkarteak
70 urte bete dituela ai-
tzakiahartuta,berresku-
ratudute.Nahidutenafi-
zionatuguziekhardeza-
keteparteetalanakurria-
ren30abaino lehenaur-
keztu beharko dira Beti

Gazte elkartean (Behe-
koPlaza 9, 31770Lesa-
ka),gisahonetakolehia-
ketetan ohikoa den sis-
tema erabiliz.
Argazkien gaia kiro-

larekin, mendiarekin eta
naturarekinzerikusiadu-
en edozer izanen da eta
paperean egindako ar-
gazkiakaurkeztubehar-
kodira,zuri-beltzeanedo
koloreanetadigitalkima-
nipulatu gabeak. Egile
bakoitzak gehienez hiru
argazki aurkezten ahal
dituetaberakerabakiko
du argazkiaren neurria,
nahiz eta horietako ba-

koitzak gehienez 30x40
zentimetroko kartuline-
an jarrita egon beharko
duen. Hiru sari emanen
dituBetiGaztek.Lehen-
bizikoa,300euroetatro-
feoa, bigarrena 200 eu-
roetatrofeoaetahiruga-
rrena100euro.Gainera,
sari berezia izanen da
BetiGazteren70. urteu-
rrenarekin zerikusia du-
en argazkirik hoberena-
ri. Epaimahaiak azaroa-
ren 9an emanen du era-
bakia eta azaroaren 9tik
30era, erakusketa iza-
nendaBetiGazte elkar-
tearen egoitzan.
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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 denAste Santuan
bezala,udahonetanere,
informazio gunea ireki-
ko da Kultur Etxean.
Uztailean eta abuztuan
egonen da zabal ik;
uztailean goizez eta
abuztuan goizez eta
arratsaldez.
Jabier Iriarte izanen

dauztailekoetaabuztu-
ko lehenengohamabor-
tzaldiangoizez informa-
zio guneaz arduratuko
dena.Bainaabuztuoso-
an arratsaldez eta hila-
beteko bigarren hama-
bortzaldian goizez in-
formaziobulegoazabal-
du ahal izateko bertze
pertsona bat behar da.
Hortaz,unteresatuada-
goenak Bertizko Par-

tzuergo Turistikora dei-
tu behar du.

Igerilekuen irekiera
Ekainaren 26an ireki

ziren igerilekuak. Lorea
Arangoa sorosleak
erran duenez, lehenen-
goegunetanezzen jen-
de aunitz hurbildu egu-
raldia medio. Bera iza-
nen da igerilekuko so-
roslea eta Andres Dan-
gas ostatuaz arduratu-
ko dena. Urtero beza-
la, igerilekuko bonoak
aurrezki kutxetan hartu
behar dira eta aste, hi-
labete edo sasoi oso-
koak izandaitezke.On-
doko taulan zehaztuak
daude prezioak.

ETXALAR

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, eramandakoare-
kin berendu-afaria egiteko. Ondotik, ohitura den bezala, hurbildu zirenak he-
rriari itzulia eman zioten joareak joz. Iluntzean sua piztu zuten eta nahi zuen gu-
ziak suaren gainetik salto egiteko aukera izan zuen.

� 2010EKO DENBORALDIKO PREZIOAK IGERILEKUAN

ASTEA HILABETEA SASOIA EGUNA
7-10 urte 4,48 euro 7,82 euro 12,14 euro 2,03 euro
11-16 urte 8,18 euro 14,43 euro 20,21 euro 3,28 euro
16 urtetik goiti 15,94 euro 28,13 euro 39,18 euro 4,90 euro
Familiarrak 85 euro
(gurasoak eta 16 urtetik beheitiko haurrak)

ABUZTURAKO DEIALDIA
Abuztuko 2. hama-
bortzaldian goizez eta
hilabete osoan arra-
tsaldez Turismo Bule-
goan lanean ari nahi
duenak Bertizko Par-
tzuergora dei dezake.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN



30 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

IGANTZI

UDALA � HIRIGINTZA PLANA

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

TTIPI-TTAPA
HirigintzaPlaneanal-

daketanabarmenaeka-
rriko duen proposame-
na egin du Udalak: lu-
rrakurbanizagarrietaez

urbanizagarrietanberei-
zi nahi ditu.
Orain arte, herrigu-

neaetaherrigunetikkan-
pokolurretansailkatuak
zeuden, baina herri-
gunetik kanpo 1.500
metrokoadrokoeremua
edukizgero,etxebizitza
egitekoaukerabazego-
en.Azkenaldian,ordea,
jende andanari ukatu
zaio etxebizitza egiteko
baimenaherrian,etaho-

rrenharira,hartuduUda-
lak Hirigintza Planean
aldaketa egiteko bidea.
Momentuzbehinbe-

hineko proposamena
baino ez da, eta proze-
durarekin aitzinera egin
baino lehen jendaurre-
an egonen da abuztua-
ren31raarte,herritarrek
ikusietaekarpenakegin
ditzaten. Ez bada deus
aurkezten, orduanhasi-
ko 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 Me-
za izanen denez, hurrengoa igande honetan, hilak 10,
izanen da. Beti bezala, 12:00etan izanen da Meza.

Harrobia haunditzeko baimena emana
Harrobiahaunditze-

ko eskaerari baiezkoa
eman dio Nafarroako
Gobernuak. Igantziko
Harrobiak enpresa
2007anhasizenbaime-
na lortzekotramitazioa-
rekin, eta urte hartako
urrian Udalak harrobia
haunditzeari buruzko
aldeko txostena egin
zuen.Proiektua jendau-
rrean egon zen bola-
dan ez baitzen alega-
ziorik aurkeztu. Horren
ondotik,bertzebaimen
batzukereeskuratube-
har izan ditu harrobiak,
etaazkenean, joanden

ekainaren 25ean eman
zion behin betiko baie-
tza Gobernuak.
Ustiapenak 30 urte

iraunen ditu eta guzti-
ra10,491.091metroku-
bikoaterakodira.Urte-
ko ekoizpena, berriz,
800.000 tonakoa iza-
nen da eta zazpi fase-
tan eginen da.
ZanbudiorenBorda-

ko hondakindegia ia
osorik bete dela-eta,
hondakinak harrobitik
500 bat metrora dago-
en Arantzako Mugarai
eremura eramanen di-
ra.

Harrobikoek, euren
aldetik,harrobirakosar-
bideen bazterretan
daudenzuhaitzakzain-
dubeharkodituzte,be-
reziki lehenengo 100
metrotandaudenak,eta
hautsarenkontrakoba-
bes neurriak ere hartu
beharkodituzte.Ureta-
ra egindako isurketak
eta zaratak ere aintzat
hartu beharko dituzte,
bertze neurrien artean.
Jarraipentxostenakere
bortz urteanbehin aur-
keztu beharko dira In-
gurumen Kalitatearen
Zerbitzuan.

ARGAZKIA: MILA IRAOLA

Jokoan zeuden bi txapeletatik bat herrira
ErrenteriakoXI.PilotaTxapelketakofinalakjokatuziren
ekainaren 20an, eta tartean izan ziren bi herritar. Ben-
jaminetan, Enaitz Telletxea igantziarrak Berako Mikel
Elzaurdia izan zuen lagun, baina partida ona egina-
gatik, 14-18 galdu zuten Goizuetako Aizkorbe eta
Apezetxearenkontra.Infantiletan,ordea,txapelaBortziri-
etaraekarrizuten.UnaiTelletxeaherritarraketaLesakako
JonOlaizolak 18-9 irabazi zieten Alde Zaharreko Chi-
apuso eta Olarrari. Argazkian Telletxea-Olaizola eta
Elzaurdia-Telletxeabenjaminazpitxapeldunak.Lizarrako
finaletan, bertzalde, Enaitz Telletxeak eta Jokin Mi-
txeok 18-8 irabazi zieten Aizkorberi eta Apezetxeari.
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OSPAKIZUNAK � AUZOKO BESTAK

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

Nerea ALTZURI
Herriko bestak Ama-

birjinetan izaten badira
ere, udako bertze ospa-
kizunbat eginendaaur-
tenestreinakoaldiz.Be-
heko Pisuetako bestak
uztailaren 17an izanen
diraetabizilagunekaipa-
tu bezala, Vallecasko
bestakherritarguzieizu-
zenduak daude. Egita-
raua osatzerakoan ere
ez dira ez gibelera gel-
ditu.Bestaguneaeremu
ttikibateankokatukoba-
daere,gaurbizidiren50
laguningurukherrianbar-
na auzoaren bizitasuna
zabaltzekoasmoadute.
11:00etan plazan

bildukodiraetaostatue-
tanbarnatrikipoteoaegi-
nendute.Bazkalaitzine-
an,13:00alderaaltxafe-
roa botako dute eta he-
rrikodantzarienemanal-
dia izanen da ondotik.
Pisuetako atarian luze-

luze mahaiak paratuak
izanen dituzte eta ajoa-
rrieroa, saiheskiak eta
tarta menua duen otor-
dua giro ederrean egi-
nendute.Bizkaikoalbo-
kariak, bertsolariak, soi-
nulariak...Mahai-ingurua
alaitzenizanendira.Baz-
karianedonorkpartehar
dezake, Pisuetako bizi-
lagunen bati aipatu ber-
tzerik ez da egin behar.
17:30eanhauretahel-

duentzakojokoakizanen
dira. Musean ari nahi
duenarentzako ere, txa-

pelketaantolatudute.Ilu-
nabarreanetaarratsean,
02:00 arte Mikel Sala-
berrimusikariarekindan-
tzaldia izanen da. Tarte-
an, indarrak hartzeko
zingar jatea eginen da.
16 bizitza daude Be-

heko Pisuetan. Denbo-
raldi batez, guttiago bi-
zi ziren arren, azken ur-
teotan ia guztietan nor-
baitbizida.Bakarrenba-
tzuk eraikiz geroztik ere
bai. Aski auzo bizia da
betidanik, eta orain iku-
sibertzerikezdago...Pi-

suetako bizilagunen tal-
detik behin eta berriz
besta hau herritar guzti-
entzat dela azpimarratu
digute. Beraz, guztiak
gonbidatuak!Pisuetako-
akaitzindariakdituguau-
zokobestakprestatzen.
Eurek hasi dira, eta be-
harbada bertze auzoe-
tarako adibide bat ere
izandaiteke. Iaz, herriko
bestetan auzotarren
otorduakgailenduziren.
Honek auzoko ospaki-
zunak ugaritzea ekar le-
zake. Ikusiko dugu...

ARANTZA

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRAK UTZITAKOA

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

Denboraldiko
golegilerik
onena
Pilotanezezik, futbo-
leanereederkimolda-
tzendaErrenekoUnai
Iparragirre. Berako
Gure Txokoa taldean
egin du denboraldia,
jubenilen lehenmaila-
ko taldean, eta 20 gol
sartudituguztira.Gai-
nera, bera izanda tal-
dean gol gehien sar-
tudituena,etahortaz,
berak jaso du urtero
Beran Rural Kutxak
ematen duen saria.

Pertsonaia
Unai IPARRAGIRRE

Udalekuak abian
Udako oporraldian

udalekuek ere tokia iza-
tenduteetauztail hone-
tan24haurrekederkipa-
sako dute. Sekula bai-
noneska-mutikogehia-
go apuntatu dira eta hi-
rubegirale izanendituz-
te:AitziberLizardiaranz-
tarra,MaierHoyos oiar-
tzuarra eta Olaia Matxi-
kote igantziarra.
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EUSKARA � OSPAKIZUNAK

Euskara Mankomunitatearen
Eguna izanen da urriaren 31n
20 urte bete
ditu aurten
Euskara
Mankomuni-
tateak

TTIPI-TTAPA
20urtebetedituaur-

ten Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitate-
ak, eta urteurren hori
modu berezian ospa-
tzeko, hainbat ekitaldi
izanen direla iragarri
dute bortz herrietako
Euskara Batzordeeta-
tik.Horien artean, aipa-
tzekoada, urriaren31n
Beran eginen den Bor-
tzirietakoEuskaraMan-
komunitatearen Egu-
na.
Aitzineko hilabete-

an, Arantza, Bera,
Etxalar, Igantzi eta Le-
sakako Euskara Ba-

tzordeekEtxalarkoKul-
turEtxeanegindakobil-
kuran iragarri zutenurri-
ko besta. Baina oro-
korrean, Mankomuni-
tatearen egoera izan

zutenaztergai.Gisabe-
rean, aitzinera begira,
euskararennormalkun-
tzarako tresna eragin-
korra izaten segi dezan
ziurtatu beharreko gu-

ttieneko baldintzei bu-
ruz ere aritu ziren. Eus-
kara Batzordeenegoe-
rari buruz ere gogoeta
egin zuten aipatu bile-
ran.

UTZITAKO ARGAZKIA

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

BORTZIRIAK

GARRAIOA

Bestabusa
larunbatean
Lesakako
sanfermine-
tara joateko
TTIPI-TTAPA
Lesakako sanfermi-
netara joan-etorrian
ibiltzeko Bestabusa
zerbitzua izanen da
aurten ere. Larunbat
honetan, uztailak 10,
lehenbizikoautobusa
21:45eanabiatukoda
Arantzakoaparkale-
kutik; autobus hori
bera22:00etanpasa-
ko da Igantziko Bi-
bidetik eta 22:15ean
Etxalarko Landabu-
rutik, handik Lesaka-
ra joateko. Bigarren
autobusa, berr iz,
23:30ean aterako da
Arantzatik,23:45ean
pasako da Igantzitik
eta 00:00etan Etxa-
lartik. Beratik Lesa-
kara joateko autobu-
sak,berriz,22:00etan,
23:00etan eta 00:00-
etanabiatukodira.To-
ki-Onakoaparkaleku-
tik atera eta Agerra-
tik ere pasako dira.

ITZULERAKO
AUTOBUSAK
Itzultzeko, berriz,
Etxalar, Igantzi eta
Arantzara doazenak
03:30ean eta 06:30-
ean aterako dira Le-
sakako suhiltzaileen
parketik. Etxalar utzi
eta Igantzirako bidea
hartukodutesegidan,
eta Arantzarakoa ge-
ro. Eta Berara doa-
zenak, berriz, 03:30-
ean,04:30ean,06:00-
etan eta 07:00etan.
Joan-etorriabortzeu-
ro kostako da.
Bortzirietako bertze
herrietako bestetan
ere izanen da Besta-
busa zerbitzua.
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BORTZIRIAK

Ibilbideak
aitzineko
urteetakoak
izanen dira

TTIPI-TTAPA | BERA
La Miguel Indurain

NazioartekoXIX.Txirrin-
dularitza proba uztai-
laren 25ean eginen da
Beran, eta urtero beza-
la, bi ibilbide izanen dira
aukeran:luzea–186km–,
eta laburra –113 km–.
Interesatuekbimodu

dituzte izena emateko:
Internetbidezwww.lain-
durain.com-enedozuze-
nean. Internetez egite-
kotan,federatuek23eu-
ro ordaindu beharko di-
tuzte, eta ez direnek 29
euro.Onlineapuntatzen
ez direnek, federatuak
baldinbadira,25euroor-
daindu beharko dituzte
eta 31 euro ez direnek.

Zuzeneanapuntatzeko-
tan, hilaren 24an 15:00-
etatik 21:00etara edo
25ean, 06:30etik irteera
orduabainoorduerdi le-
henagoarteegitenahal-
ko da kiroldegian.
Mikrotxiparen fidan-

tza gisa 10 euro gehia-
goordaindubeharkoda.

AUTOBUSA
Berako Txirrindulari-

tzaElkarteaktxirrindula-
rien lagunentzako doa-
koautobusaereparatu-
ko du proba egunean.
Hala, gidabatekin ibilbi-
de turistiko egiten ahal
izanen dute. Dena den,
tokiamugatuadenez, le-
henbailehenapuntatzea
komenida:948631147-
radeituta (15:00-21:00).
Informazio gehiago-

rakoere telefonohorre-
taradeituedoccberata-
rra@laindurain.com-era
idatzi.

KIROLA � BERAKO TXIRRINDULARI ELKARTEAK ANTOLATUTA

‘La Miguel Indurain’ lasterketa
uztailaren 25ean eginen da Beran

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Uztail hondarrean Euskal Futbol Kanpusaren bigarren txanda
Euskal Futbol Campus elkarteak, Lesakako Beti Gazte elkarteak eta Lesa-
kako Udalak euskal futbol kanpusa antolatu dute aurten ere, futbolaren bi-
dez, euskararekin harremanak sendotzeko asmoz. Zazpigarren edizio hone-
tako lehenengo txanda ekainaren 28tik uztailaren 4ra egin da LesakakoMas-
tegi futbol-zelaian, monitore lanean Lorea Sarobe beratarra, Oihane Gil, Asi-
er 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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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 egote-

ko asmorik Erreka Kirol
Elkarteak eta denboral-
diaakituorduko,bertze-
lakoeginkizuneiekindie
Udalaren laguntzarekin.
Aurten hamargarren al-
diz, Udako Kirol Eskola
antolatudu.Etaherriko
zeiningurukoneska-mu-
tikoek hainbat kirol jar-
dueraegitekoaukeraiza-
nendutehilabetebatez.
Uztailaren12anhasi-

ko dira ikastaroak eta
abuztuaren6anakitu,eta
astelehen,asteazkeneta
ortziraletan izanen dira
–uztailaren 23ko klasea
asteartearekin, hilak 20,
eginen da–. Lehenbizko
taldea11:00etatik12:00-
etaraarikodaetabigarre-
na12:00etatik13:00eta-
ra. Ikastaroko jarduerak
eskoletakofrontoianeta
kiroldegian izanen dira.

IZEN-EMATEA
Interesatuek izen-

ematea ortziral hone-

tan, uztailak 9, egin be-
harko dute, 11:00etan
frontoian. Prezioari da-
gokionez, joandenurte-
koberdinakdira: 33eu-
ro bazkideek eta 36 eu-
ro bazkide ez direnek.
Haurren begiralea,

berriz, Ainara Marizku-
rrena izanen da.

Bi eguneko mendi
irteera
Aurten bigarren al-

diz, bi eguneko mendi
ateraldia antolatu du
ErrekaElkarteak.Male-
rrekakomendietan egi-
nen da, uztailaren 17an
eta 18an.
Uztailaren 17an, la-

runbatarekin,herritikate-
ra eta ondorengo ibilbi-
dea eginen dutemendi-
zaleek: Doneztebe - La-
beaga -Uztakorta -Go-
rostieta -Otxola -Basa-
kabi. Basakabin afaldu
etaloeginendaetabihar-
amunean, uztailak 18,
bertze bazter hauetan
ibiliko dira: Basakabi -
Iruñarri - Sorginzelai -
Loizate - Ekaitza -Men-
daur - Doneztebe.
Egun bakoitzean 35

kilometro inguru eginen
dira.

DONEZTEBE

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, ohi-
ko bandera dantza egin zuen Eduardo Almandozek, eta Trapatan dantzaren
txanda etorri zen ondotik. Gainerako egunak ere ederki joan ziren.

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, hel-
duen kategorian, «luxuzko maila» izan zen, eta azkenean Antonio Etxeberria na-
gusitu zen, Jaouad Bolameren aitzinetik. Emakumezkoetan, berriz, Rosi Talave-
rak 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
Zikiro-
jatearekin
emanen zaie
lau eguneko
bestei bukaera

ORTZIRALA 23

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

LARUNBATA 24

10:00etandiana.Ondo-
tik gaztelu puzgarriak.
18:00etan Gorriti eta
bereanimaliakhaurren-
dako. 21:00etan torti-
l la lehiaketa. Arra-
tsalde eta gauez dan-
tzaldia AIERRIK-ekin.

IGANDEA 25
Santiago Eguna

08:00etan Aurorak.
10:00etandiana.11:00-
etan Meza Nagusia.
12:00etan dantzari tti-
kien emanaldia.Ondo-

tik luntxa. 17:00etan
mus txapelketa eta be-
rendua ostatuan.Arra-
tsaldezetagauezdant-
zaldia SANTXOTENA

akordeoilariarekin.

ASTELEHENA 26
10:00etandiana.12:00-

etan toka txapelketa.
14:00etan zikiro jatea
SANTXOTENAakorde-
oilariarekin.Horrelaaki-
tuko dira bestak.

ARGAZKIAK: ARROSATXO IBARRA
Neska-mutikoek ederki pasatzeko hainbat ekitaldi izaten dituzte bestetan. Baina gazte
eta helduek ere izaten dute non gozatua.

HONDAKINAK

Hiri hondaki-
nen egutegiak
badu zenbaki
saritua

TTIPI-TTAPA
Birziklapenaren ingu-
ruko hainbat aholku
emanez,Baztan, Ber-
tizarana,Bortziriaketa
Malerrekan,Hiri-Hon-
dakinenMankomuni-
tate edo udalen es-
kutikurtehasieranba-
natu ziren egutegiek
zeramaten zenbaki-
en zozketa egin zen
ekainaren 30ean Do-
nezteben. Irailean bi
lagunentzako Kana-
riar Uharteetan aste
bateko egonaldiaren
zozketa egin zen. Hi-
ru zenbaki atera dira:
5 .257 ; 7 .334 eta
2.113.Sarituazenba-
kibakarrada,5.257a,
eta lehendabiziko
zenbakihori agertzen
ez bada, bigarrenak
eramanen du saria,
7.334ak eta bertzela,
hirugarrenak,
2.113ak.
Hiru kasuetan, uztai-
laren 31 baino lehen
deitu beharko da
Bortzirietako Hiri-
Hondakinen Manko-
mun i t a t eko 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 bu-

katuzen IparraldekoJo-
koTorneoaeta ingudea
altxatzeko modalitate-
an txapela lortu zuen
Joakin Aioroak.
IparraldekoJokoTor-

neo hau ligaxka modu-
an jokatzen da, hiru jar-
dunaldi jokatuz,etasaio
guzietan egindako al-
txaldi guziak gehituz
Joakinek lortuzituenge-
hien.Lerrohauenbidez,
zorionak!

NAFARROAKO
TXAPELKETAK
BainaorainNafarroa-

ko IngudeAltxatzeTxa-
pelketaribegiraegonen
da seguraski. Iruñeko
sanferminen barne jo-
katzen den txapelketa
honetan parte hartuko
baitu larunbat honetan,
uztailak 10. Dena den,
ez da herritar bakarra
izanen Foru Plazan he-
rri kirol erakustaldi eta
txapelketetanpartehar-
tukoduena:MaikaAriz-
tegi ere hantxe egonen
da. Joan den urtean gi-
zonezkoenzeinemaku-
mezkoen Ingude Al-
txatzeTxapelketakoga-
raipenak Iturenera eka-
rri zituzten, eta ikusiko
da aurten zer gertatzen
den... 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 Ju-
an Bezperako afarian, 50-55 lagun inguru elkartu ziren elkartean. Afariaren on-
dotik kantuan eta dantzan aritu ziren Doneztebeko trikitilarien doinuekin. A ze
giroa egon zen, eguna argitu eta ederki gosalduta erretiratu baitzen jendea.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Nafarroako Ingude Altxatze Txapelketa irabazi zuen Joakin Aioroak
Iruñeko Sanferminetan.
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AISIALDIA � LUDOTEKA ZERBITZUA

Uztaileko goizetan
ludoteka izanen
dute neska-
mutikoek
Aurrekoetan
bezala, Leire
eta Ixiar dira
begiraleak

Fermin ETXEKOLONEA
Hilabete hasieratik

egunero elkartzen dira
neska-mutikoak esko-
lako beheko solairuan,
goizakmodu dibertiga-
rrianpasatzeko.Astele-
henetikostiralera,09:30-
etik12:30eraegitendu-
te hitzordua hamar bat
gaztetxok, Leire Bazte-
rrika herritarra eta Ixiar
Bazterrika iturendarra
begirale dituztela.
Oraingoz,uztailaaki-

tu arte eskaintzekoa da
ludoteka, baina balite-
ke luzatzea. Joan den
urtean, esaterako, gu-
rasoaketahaurrakgus-
turazeudela-eta,hasie-
ran uztailean bakarrik
egitekoa zena abuz-
tuanereeginzen. Ikusi-
koda,beraz,aurtengoa
nola joaten den. Bitar-
tean, jokoak, ateraldi-

ak,marrazkiak eta abar
egiten segituko dute.

Film bat grabatzen
gurean
Bernardo Atxaga

idazlearen Bi anai libu-
ruan oinarritutako film
bat egiten ari da Imanol
Rayogidoilarietazuzen-
daria. Eta horretarako,
Artikutza,LesakaetaItu-
rengo parajeekin bate-
ra, Zubieta ere egokia
iruditu zaiopelikula egi-
teko. Hala, uztailaren
16an eta 19an gure he-
rrian ibilikodiragrabake-
tak egiten. Eliza inguru-
anegitekoasmoaomen
dute, eta baliteke ingu-
ruko bideak edo moztu
behar izatea.Denaden,
herritarrei hori aldezau-
rretik jakinaraziko zaie.

Bi aizkolari
Aizkora ikusteko ez

ezik, aritzekoere afizioa
badago herrian. Horren
bi adibidediraArrazoko
Joxe AntonioLoiarteeta
Palazioko Mikel Inda-

koetxea. Bi hauek oste-
gunhonetan, uztailak8,
Iruñeko Foru Plazan jo-
katuko den Nafarroako
III.MailakoAizkoraTxa-
pelketakokanporaketan
parte hartuko dute.
Indakoetxeabetera-

noa da honetan, lehen
erepartehartutakoabai-
ta. Palaziokoarentzat,
ordea, lehenengo aldia
izanen da. Zorte on!

Sahararrak
oporretan
Ikasturtea akitu eta

12urtebetezituenegun
berean hartu zuen Du-
bakSaharakobidea,San
PedroEgunean,hainzu-
zen.Azkenurteotanbe-
zala, Ibarrenean pasatu
duSaharakoneskatoak
ikasturtea, eta oporre-
tansorterrira joanda.Ea
oporrak akitu orduko,

berrizeregurearteandu-
gun,oso integratuabai-
tago herrian.
Batzuk joan,etabes-

teak etorri. Aurten ere

Munabisitan izanendu-
gu udan. Saharatik os-
tiral honetanailegatuko
da eta Lizartzan pasa-
ko du uda.

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Musikariek akitu dute denboraldia
Mendaur Trikitixa Eskolako gaztetxoek txukun akitu
dute denboraldia. Eta behar bezalako bukaera ema-
teko, ikasturte bukaerako kontzertua eskaini zuten
ekainaren1eanAurtizkoFrontoian.Osoemanaldipo-
lita egin zuten eta urte guztian landutako abestiak jo
zituzten. Bederatzi zubietar, hamaika iturendar eta
aurtiztar eta hiru eratsundarrek parte hartu zuten, Ai-
nara eta Oihana irakasle aurtiztarren laguntzarekin.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
16 laguneko kuadrilla elkartu zen joan den urtean ludotekan, eta besteak beste,
argazkian eskuetan dituzten panpinak egin zituzten.
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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 Gober-

nuak abian duen Lan-
da Garapen Iraunko-
rrekoProgramarenbar-
ne, Bertizaranako be-
har eta proiektuen ze-
rrendak aurkeztu dira,
dagokionak azterketa
eta balorazioa egin de-
zan. Eta Legasaren ka-
suan, hauek dira egin-
dako ekarpenak:
Alde batetik, herriko

bideen sailean, Irisoko
bidea moldatzeko la-
guntza eskatu da. Gu-
ttigoitibeheitikilometro
bateko luzera izanen lu-

ke, eta horrekin batera
Leokadira doan bidea
ere konpondu nahi da.
72.500 euroko aurre-
kontua izanen luke.
Bertizko parkearen

ekintzen osagarri gisa,
aterpe turistikobat sor-
tzeko ere dirulaguntza
eskae ra eg in da .
200.000 euroko aurre-
kontua izanen luke.
Ugaldea eta meren-

deroa ere moldatu na-
hi dira, gozamena eta
harrera-guneaeta ingu-
rumenaren mantenua
bermatuz. Kasu hone-
tan , au r rekon tua
120.000 eurokoa da.
Eta oraingo Kontze-

juakonpontzeko35.000
euro eskatu dira.

Pilotalekuko
komuna
Hemendik aitzinera,

frontoiko komun bat
irekita utzi behar du
Kontzejuak.

Bide zaharren
berreskuratzea
Xistapur-mokorro bide

zaharra errekuperatu
egindaauzolanean, eta
orain Irisoko bide za-

harra errekuperatzen
ari dira herriko langile-
ak.

UTZITAKO ARGAZKIA

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

UTZITAKO ARGAZKIA

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



HERRIZ HERRI | 39
ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

MALERREKA
EUSKARA � KONTSEILUA

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

TTIPI-TTAPA
Joan den urte aka-

bailan jarri zen abian
Malerrekan Euskaraz
bai dinamika, euska-
rarennormalizazioamo-
du parte-hartzailean
bizkortzeko helburua-
rekin.Ordutikhonat,Bai
Euskarari Ziurtagiria
ezagutzera ematen eta
eskualdeko establezi-
menduetaelkarteakbi-
sitatzen aritu dira. Eta

lan eskerga horren on-
dorio dira ekainaren
18an Donezteben ba-
natu ziren Ziurtagiriak.
Malerrekako 45 entita-
tekeskuratuduteguzti-
ra Bai Euskarari Ziur-
tagiria, etahorietatik44
berriakdira.10ekZerbi-
tzua euskarazmaila es-
kuratudute,etagainera-
ko 35ek Euskararen bi-
dean maila.
Malerrekakoeuskal-

gintzakurte batzukda-
ramatza eskualdean
euskararen erabilera
bultzatzen: «Bainapau-
su bat haratago ema-
tekoorduaailegatu ze-
la ohartu ginen, horre-

gatik jarri genuen mar-
txan Euskaraz bai di-
namika 2009ko urria-
n», azaldu zuen Jose-
ba Indabere Malerre-
kako euskalgintzaren
ordezkariak ziurtagiri-
enbanaketaekitaldian.
Etagaineratuzuenekai-
naren 18koa «egun
pozgarria» izanzelaBai
Euskarari Ziurtagiriare-
kin posible izanen de-
lakoMalerrekaneuska-
razko zerbitzuak esku-
ratzea. Esker onaadie-
razi zien Ziurtagiria es-

kuratu duten 45 entita-
teei eta herritarrei ere
dei egin zien euskara
erabil dezatenegunero-
koan: «Ez dugu ahan-
tzi behar guk, herritar
zein bezero gisa, eus-
kararen aldeko apus-
tuari eutsi behardiogu-
la. Euskaraz bizitzeko
jarrera gure egin eta in-
dartuz gero, euskara-
rennormalizaziotikhur-
bilago izanengara.Ho-
rixe da bidea».
RoberGutiérrezZiur-

tagiriaren Elkartearen

zuzendariak,berealde-
tik, zoriondu egin zitu-
en Ziurtagiria lortu zu-
ten 45 entitateak: «45
Ziurtagiri banatuditugu
eta kopurua garrantzi-
tsua da, eta benetan
pozgarria.Bainaarega-
rrantzitsuagoa da ho-
rren atzetik dagoen la-
na: egunez egun ema-
ten dituzuen urratsak,
lortzen dituzuen helbu-
ruaketazuenkonpromi-
soaren bitartez egune-
rokoaneragitenduzue-
na».

UTZITAKO ARGAZKIA

Bai Euskarari Ziurtagiriaren banaketa Donezteben egin zuen Kontseiluak.

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 Guru-
tzea kondekorazioa
1997an sortu zuen Na-

farroako Gobernuak,
Nafarroako aurrerape-
nari bakoitzak euren
esparrutik lagundudio-
ten edo Foru Komuni-
tatea bere mugetatik
landa erakutsi duten
pertsonaetaerakunde-
enmerezimenduak na-
barmentzeko asmoz.
Bada, aurtengo domi-
nakekainaren29anba-

natu ziren Nafarroako
Jauregiko Tronu Areto-
an, eta sarituetako bat
Arkupeak Erretiratuen
Elkartea izan zen. «Na-
farroaren iparraldeko ia

50 herritan adinekoak
integratzen eta dinami-
zatzen funtsezko lana
eginduelako»emandio-
te aurten Arkupeak el-
karteari saria. Domina

Felipe Ganboa Joraju-
ria lehendakariak jaso
zuen eta Eusebio Mari-
torena Leitzako ordez-
karia ere ekitaldian izan
zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Arkupeak elkarteko eta bertze erakundetako sarituak, Gobernuko ordezkariekin.

GIZARTEA
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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

TTIPI-TTAPA
Azkenurteotanbeza-

la, bisitan izanen ditu-
gu Saharako haurrak
uda honetan. Ortziral
honetan, uztailak 9, ai-
legatuko dira, eguerdi
aldera,etagainera, inoiz
baino gehiago etorriko
dira: 17 neska-mutiko.
Horietatik lauk Male-
rrekanpasakoduteuda
–Iturenen eta Zubietan
banaetabikSunbillan–;
bik Bortzirietan –bana
Beran eta Etxalarren–;
bederatzik Baztanen
–bina Erratzun, Ariz-
kunenetaElizondoneta
banaAzpilkuetan,Elbe-
ten eta Oronozen–; eta
bik Leitzan –biak fami-
lia batek hartuko ditu–.
Saharaztan Baztan Bi-
dasoako Saharar He-
rriaren Aldeko Elkarta-
sun Taldearen eskutik
etorriko dira Baztan Bi-
dasoa aldera, eta Lei-
tzaren kasuan, Gizarte
Zerbitzuen laguntzare-

kin. Azken honetatik
adierazi digunez, «aur-
ten haurrak ekartzea
oso garestia izan da».
Haur bakoitza 792 eu-
ro kosta baita.

ZENBAKI SARITUAK
Saharako haurrak

ekartzeko dirua lortze-
ko zozketa egin du aur-
ten ere Saharaztanek
eta hauek dira zenbaki
sarituak.
Arizkunen,Uxoa ja-

tetxean otordua iraba-
zi duena 3.128 zenba-
kiaren jabea izanda;Or-
doki likorerian3.060eta

Bixta-eder jatetxean
2.423. Elbeteko Osta-
tuan 1.497. Elizondon,
Galarzan 0174; Eskisa-
roin 4.035; Kortarixar-
ren 2.041 eta Itzalargi-
kobordan 0656. Gar-
tzainen, Frantsenen
3.700. Lekarozen, La-
rraldea sagardotegian
1.325. Mugairiko Pie-
rresenean 3.438.
Donezteben, Bela-

rra jatetxean,3.789.Do-
namariakoHerrikoOs-
tatuan 1.450 eta Dona-
mariako Bentan 4.091.
Oizko Ostatuan 2.252.
Beintzako Ostatuan

2.049. Iturenen, Herri-
ko Ostatuan 3.147 eta
Altxunea erretegian
0557. Etxalarren, He-
rrikoOstatuan3.758eta
Elutsan 0216. Beran,
Errekalden0744etaZu-
biondon 3.962. Zubie-
tan, Herriko Ostatuan
3.259. Lesakan, azke-
nik, Bereau hotelean
1.068.
Bakoitzak bi pertso-

nendakoafariaedobaz-
karia izanen du dago-
kion jatetxean eta bi hi-
labeteko epea otordua
egiteko. Joan baino le-
hen deitu beharko da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Saharako zortzi neska-mutiko etorri ziren eskualdera uda pasatzera.

ERREPIDEA

10,45 milioi
euro Baztan-
Bidasoako
errepideak
mantentzeko
TTIPI-TTAPA
Oronoz - Mugairiko
zentrotik kudeatzen
diren eskualdeko
errepideen manten-
t ze l ane ta rako
10 .454 .096 eu ro
onartu dituNafarroa-
ko Gobernuak. Hala,
Bortzirietatik Bazta-
nerako errepideetan
inbertitukodadiruko-
puru hori. Dena den,
lau urtetan gastatze-
ko i zanen da :
2.425.474euro2011-
ko aurrekontutik bi-
de ra tuko d i r a ,
2 . 546 .748 eu ro
2012ko aurrekontu-
tik, 2.674.085 euro
2013kotik eta gaine-
rako 2.807.789 euro-
ak 2014kotik. Istripu
eta larrialdi kasuen
arreta,seinalizazioak,
garbiketa lanak, kon-
ponketak, zoladurak,
elurra eta izotzaren
garbiketa... Gisa ho-
rretako lanetarako
erabiliko da Gober-
nuakekainaren21ean
onartuzuendiru-par-
tida.
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LEITZA

Azken hiru
urteotan
Udalaren zorra
jaitsi egin da

TTIPI-TTAPA
Krisiakkrisi,datubai-

korrekin itxi du 2009a
Udalak.Ekainaren25ean
egindako batzarrean
onartu zituen joan den
urteko kontuak, eta di-
ru-sarrerak eta irteerak
kontuanhartuz,159.274
eurokogerakinpositibo-
ak izan zituen. Gastuari
dagokionean, berriz,
4.054.881,85 euro gas-
tatu ziren iaz.
Hauekizandira2009-

ko proiektunagusienak:
udaletxeaberrituetaigo-
gailua jarri (400.000 eu-
ro);biribilguneberriaegin
(225.000euro);abeltzain-
tzakoazpiegiturak–Baz-
tarlara ura eta harizko
pista–(250.000euro);su-
hiltzaileen kamioi berria
(112.000euro); HaurEs-
kolakohobekuntzaketa
0-1 urtekoen gela lortu
(70.000 euro); merkata-
rientzako azpiegiturak
(60.000 euro); herriko
obra ttikiak eta adokina
(120.000 euro) eta edu-
kiontzihoriak(25.000eu-
ro). Inbertsiohauekguz-
tiek %70etik gorako di-
rulaguntza izan dute.

ZORRA BEHERANTZ
XabierZabaloalkate-

ak adierazi digunez,

azken hiru urteetan be-
herako bidea hartu du-
HerrikoEtxearenzorrak.
Hala, «Udalak jadanik
500.000 euro amortiza-
tu dituela» azaldu digu.

Eraikin erlijiosoak
publiko izateko
Eraikinerlijiosoakpu-

blikoak izatea nahi du
Udalak eta hauek he-
rriari itzultzekohelburua-
rekin, mozioa onartu du
berriki,hautetsi indepen-
dentisten eta EAren al-
deko botoekin.

EKONOMIA � UDAL KONTUAK

Udalak 159.274 euroko gerakin
positiboarekin itxi du urtea

Bisita gidatuak
2010eko uda oihana-
ren bihotzean izenbu-
rupeanbisitagidatuak
antolatudituPlazaola-
ko Partzuergoak uda
honetarako.Guztira14
ekintza prestatu ditu
eta horietatik hiru he-
rrian eginen dira. Alde
batetik, Alde Zaharra
etaLeitzalarreakoizei
zuriak ikusteko auke-
raeskainikoda.Larun-
batetan,plazatikabia-
tuta, hiru orduko irau-
pena duten ateraldiak
izanen dira. Interesa-
tuek 948 507204 tele-
fonora deitu beharko
dute.
Horrezgain,Perurena-
tarren Peru-harri mu-
seoan ere eginen dira
bisita gidatuak. Larun-
batetan eta igandetan
10:30etik14:30eraego-
nen da zabalik. Joan
nahi duenak 659 701
045era deitu behar du.
Kristina Saralegiren
Arrobaserrianereegi-
nen dira bisita gidatu-
ak uda honetan. Abe-
reak ikusteaz gain, ta-
loakegitekotailerraeta
dastatzekoaukeraere
izanen dira. Ordu bat
etaerdiko iraupena iza-
nendubisitaketa inte-
resatuak610378543ra
deitu behar du.

Obrak
Atekabeltzan
Herriko hainbat talde-
renbilgunebilakatuna-
hi duUdalakAtekabel-
tza. Baina horretarako,
obrak egin behar dira.
Eraikinaren egitura
egoera onean dagoela
aprobetxatuz, teilatua,
fatxada eta leihoak al-
datunahidiraeta lanek
220.000 euroko aurre-
kontua izanen dute.
Udalak beharrezkoak
diren egokitzapenak
egitekodirulaguntzaes-
katu dio Cederna-Ga-
ralur elkarteari.

� FLASH

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Herriarteko Txapelketako finalaren atarian
Herriarteko Pilota Txapelketako finaletik kanpo gelditu da Aurrera Pilota Esko-
la, baina gutxigatik, finalerdietan kanporatu baitu Baztanek. Lehen itzulian, 1-
3 irabazi zuten baztandarrek Leitzan, baina bigarren lehian, lana gogotik egi-
narazi zieten Aurrerakoek baztandarrei. Alebin mailan, 18-14 galdu zuten An-
derAlduntzinetaJonLezeak. Infantilmailan,AnartzOlanoketaMikelSagastibel-
tza 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 zu-
ten. Beraz, finaletik kanpo, baina lan txukuna eginda gelditu dira Aurrerakoak.

ARGAZKIA: JUAN MARI BARRIOLA

Mendi eta errekak garbi mantentzeko
eskatu du Udalak
Herritarrakmendi eta errekak txukunmantetzeak du-
en garrantziaz jabetzea nahi du Udalak eta hala, dei
berezia egin die «gureak, guk zaintzen ez baditugu ez
duelako inorkeginen».Horrelaadierazi diguJuanMa-
ri 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 za-
bor bildu. 28 lagunek hartu zuten parte ekimen hone-
tan eta garbitzeaz gain, «mendietan zaborrak pilatze-
ak duen arrisku eta kalteaz ohartu ziren».
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GOIZUETA

Karretoko
semeak liburua
kaleratu du
Alberdaniarekin

Esteban AROTZENA
Mikel Laboa haun-

diaren ahotsari esker
hainezagunakdirenTra-
bukoren bertsoetan
kontatzen den historia-
riburuzkozalantzaguz-
tiak argitu ditu Patziku
Perurenakoraindelaas-
te batzuk plazaratuta-
ko liburuan.
Berdabio baserrian

bizi zenmaizter Joseph
deEchagarai, Trabuko-
ren salaketaren ondo-
rioz Iruñean kartzelera-
tu zutenean. 1747an
gertatuzenhori. «Fabri-

cadores y expendedo-
res de dieciochenos»
omen ziren historiaren
protagonistadenEcha-
garai eta beste hiru la-
gun –Echeverria, Qui-
llaberri eta Navaz–, di-
ru faltsuaren egileak,
alegia. Elizetan eta er-
mitetan lapurtutako zi-
larra erabiltzen omen
zuten horrretarako.
Karretoko idazle eta

ikertzaileak Iruñeko
Artxibo Haundian aur-
kitutako datuen arabe-
ra, lau egunetan egin
zuten akusatuek Goi-
zuetatik Iruña bitarteko
bidaia, zaldi gainean
eraman baitzituzten.
Echagaraik bertsoetan
dioena ere,
eg ia dela
garbi azal-

KULTURA � ‘GOIZUETAN BADA GIZON BAT. TRABUKOREN KANTAKO MISTERIOAK’

Trabukoren kantako
misterioak argitu eta
argitaratu ditu Patziku
Perurenak

ARGAZKIA: FERNANDO

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

tzen omen da, bi seme
eta hiru alaba uzten zi-
tuenarena, esate bate-
rako. Zaharrenak 9 ur-
teomenzituenaitapre-
so hartu zutenean. Lau
kondenatuak urkatuak
izan zirelako kontua,
berriz, ezomendaegia,
azkenean libre gelditu
baitziren pobretzat de-
klaratu zituztelako.
Goizuetan bada gi-

zonbat.Trabukorenkan-
takomisterioak izenbu-
ruaemandioPerurenak
436 orriko liburuari. Al-
berdaniakargitaratudu
eta 24,50 eurotan dago
salgai.

Artikutza pantaila
haundian
Telebistako serieak

edo film luzeen erroda-
jeakohikoxamarrakdi-

ra gurean azken aldian.
Atxagaren Bi anai libu-
ruan oinarritutako peli-
kularentxandadaorain-
goan, eta ImanolRayo-
renzuzenaritzapeanAr-
tikutzan filmatu dituzte
zenbait pasarte lehen-
go astean.

0-3 urteko haurrak.
Lanpostua
0-3 urte bitarteko

haurrak «ofizialki» es-
kolaratzako sortu diren
arazoei aurre egin na-
hian, antolatu egin dira

gurasoak. Udalarekin
bildu dira dagoeneko
haurrek erabiliko luke-
ten egoitzaz hitz egite-
ko. Gainera, zaintzaile
lana egin nahi duten
guztiei deialdia luzatu
diete hil honen 15a bai-
no lehen izena emate-
ko. Rakel edo Olaiare-
kin hitz egin behar da
horretarako.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Goiko argazkian, Patziku
Perurena, eta behekoan,
kaleratu berri duen
liburuaren azala.

Baialtzinikin…
Youtuben ‘felixloi’ paratuta agertuko zaizkizu-
la Umore Ona Abesbatzaren Goizuetako eta
Hernaniko zenbait emanaldiren eta Kursaale-
ko kanten bideoak?

?
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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, ekai-

naren 25, 26 eta 27ko
asteburuan, San Pedro
jaiak ospatu ziren he-
rrian. Urteroko modu-
an, ostiraletik igande-
rainoko tarteahartu zu-
ten eta Lagun Arteko
gazteen afariarekin ha-
sizirenospakizunak,os-
tiral gauean. Larunbat
goizean, baserrietako
eskeaeginzutengazte-

ek gosariaren ondotik,
Edurne eta Eneritz tri-
kitilarien laguntzarekin.
Iluntzealdera,berriz,

musika egon zen pla-
zan lehenaipaturiko tri-
kitilariekin, eta gauean,
afaria,nahi zuenguztia-
rentzat. Hala ere, esan
beharra dago, ez zela
oso arrakastatsua izan
otordu hau. Gaueko
dantzaldiarekin jendea-
ren giro ona zabaltzen
hasi zen eta oso umo-
re onean amaitu zen la-
runbata.
Igandean, ohitura

den moduan, gosaria-
ren ostean, Meza izan
zenSanPedrorenome-
nez eta laumutil gazte-
ren laguntzaz,honeniru-
dia herrian barna pro-

zesioanerabili zen.Me-
za amaitu ondoren,
gazta, ogia eta ardoa
eskaini zutenLagunAr-
tekoek Mezara joan-
dako guztientzat, eta
honekin batera, herriko
eskeari ekin zioten.
Bazkal ostean, Gorka
eta Alaitz herriko trikiti-
lariek beren saioa es-
kainizuten, festeiamaie-
ra emanez.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Lagun Arteko gazteak
Meza ostean hamaike-
takoa banatzen.

Denboraldiko azken sokatira saioa
eginen du larunbatean Aresok
600 kilokoen kate-

gorian, azken lehia jo-
katukoduAresokoso-
katira taldeak larunbat
honetan, uztailak 10,
Erandion (Bizkaia). Al-
di berean, horixe iza-
nen da denboraldi ho-
netakoAresorenazken
saioa. Izanere,680eta
640kiloko txapelketak
bukatuta, 600ekoaren
ondotik, 580 kilokoa
baino ez da geldituko,
etahonetanezdupar-
te hartuko Aresok.

680 kilokoan bos-
garrenpostuaeskura-
tu zuen sailkapenean,
eta 640koan hobeto
moldatu zen, hiruga-
rren gelditu baitzen.
600ekoan, berriz, le-
henengo jardunaldian
hirugarren egin zuen.
Ikusiko da, beraz, no-
labukatzenduenden-
boraldia larunbatean.
Erandioko Goiherrin,
San Cristobalen iza-
nen dira t i ra ld iak,
17:30ean.
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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 za-
harren igoera eta era-
kusketa.

OSTIRALA 23

18:00etanAranokopa-
la txapelketako finalak.
22:00etan XXVIII. Mus
Txapelketa San Roke
Elkartean.

LARUNBATA 24
Umeen Eguna

11:00etanMeza.12:00-
etan Feria eta tortila le-
hiaketa.15:30eanpuz-
garriak eta umeen jola-
sak. 18:30ean txokola-
tada. 19:00etan Arno
ganadutegikoaziendak
umeentzat. 22:00etan
oilasko jatea.00:30ean

Tapia, Ostolaza eta Ai-
tzolekin dantzaldia.

IGANDEA 25
Santio Eguna

11:00etanMeza.12:30-
ean Arano eta Goizue-
taren arteko ohiko pilo-
tapartida.AranotikHui-
zi-LegarretaetaGoizue-
tatik Apezetxea-Zaba-
leta.18:00etanherri ki-
rolak. Iparraldeko joko-
ak eta Olasagasti eta
Lopez a izko la r iak .
19:30ean bertsolariak:
AmetsArzallus,Unai Itu-
rriaga, Julio Soto eta
IkerZubeldia.Ondoren,
parrillada. Gaua giro-
tzeko Elustondo anai-
arrebak.

ASTELEHENA 26
San Joakin eta
Santa Ana,

Jubilatuen Eguna

11:00etanMeza.12:00-
etan hamaiketakoa.
Ondoren pilota parti-
dak haur eta jubenilen
artean.Lehenengopar-
tidan, Mujika-Apeze-

txea,Altsua-Apezetxea-
ren kontra. Bigarrene-
an,Lopez-Elorza,Lujan-

bio-Murgiondorenkon-
tra. 14:00etan jubila-
tuen bazkaria Imanol

Lazkano eta Joxe Agi-
rre bertsolariekin. Eta
Jexuxen jazbanarekin.

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA
Festetako ekitaldi arrakastatsuenetako bat Feria izaten da.

ARANO
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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 di-
ra suaren ingurukoak.
Eguzkiarieskainitakoak
omen dira urteko gau-
rik motzenean piztuta-
ko suak. Gorputza eta
gorputza ez dena berri-
tzekopiztendirensuak.
Urtean izandakozor-

te txarra sutara bota-
tzekoerabiltzendituzte
batzuk, ahaztunahide-
na ahazten laguntzeko
beste batzuk...
Suaren gainetik sal-

to eginez eta inguruan

dantza eginez herriko
gaztetxoak ere ibili zi-
renherrian.Sutxikia izan
zen, herriak eta ume-
txoekoraingozeskatzen
duten modukoa. Baina
ez indar gutxiagokoa
horregatik!
Suaren ga inet ik

emandakosaltoekineta
etxeatarietanjarritakoli-
zar adarrekin, zorte ona
izango al dute aranoa-
rrek datorren sanjuanak
bitarte!

SARDINA JATEA
ARRAKASTATSUA
Ekainaren 25ean,

20:30 ingururako, parri-
llak, ikatza eta gainera-
koak martxan zeuden
Kontseju aurrean. Ma-
haiak eta aulkiak taber-
natik atera, prestatu eta
berehala sardina usaina
zabal tzen hasi zen
bazterretan.

35 bat lagun elkartu-
ko ziren sardina jatera
eta patxada ederrean
egotekoaukera izan zu-
ten bertaratutakoek.
Sardinak, sagardoa,

herrikogazta...denabi-
kaina etamusikaz giro-
tutako tertulia gutxitan
sortzendenbezalakoa.
Kantuan aritu zenik ere
izan zen! Erretiratzeko

ordua atzeratzen saia-
tu zenik...
Eskerrik asko festa

hau ospatzeko lan egin
dutenguztiei!Hurrengo
urtean gehiago!

ARANO

OSPAKIZUNAK � SANJUANAK

Sanjuanetako
seinalea nabaritu
da gurean ere

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA
Gustura egon ziren sardina jatera bildu ziren 35 bat lagunak Kontseju aurrean.
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BAZTAN

Amaiurko
herriak eta
Aroztegia... eta
gero zer?
taldeak deitu
dute

TTIPI-TTAPA
Baztanbiziriknahidu-

gu!,Herriarenhitzaerres-
petatu! eta Munoa eta
Aroztegia gelditu!. Hiru
lelo horiekin manifesta-
zioa deitu dute Amaiur-
koherriaketaAroztegia...
eta gero zer? platafor-
mak.Uztailaren17an, la-
runbatarekin, izanen da,
19:00etan Elizondon.

‘BAZTAN BIZIRIK NAHI
DUGU!’
Deitzaileen irudiko,

azken aldian Baztanen
egitenaridirenegitasmo-
ek«gure lurra,gure ingu-
rua, gure biziak eta bizi-
tzeko moduak aldatuko
dituzte»,eta«intereseko-
nomiko eta enpresarial
konkretuekbulkaturikhel-

dudira».Alta,«gukBaztan
bizirik nahi dugu. Bazta-
nen bizi eta lan egin na-
hidugu.Horretarako,so-
zialkibeharrezkoakdiren
jarduerak eta kalitateko
enpleguak sortuz».

‘HERRIAREN HITZA
ERRESPETATU!’
Amaiurko Munoako

harrobia eta Lekarozko
Aroztegiako«pelotazour-
banistikoak» herritarren
etalurrarenkontrakoegi-
tasmoak direla adierazi
dutedeitzaileek:«Amaiu-
rren, harrobi egitasmoa-
renkontrakoherri-galde-
ketan,%94,5aurkaager-

tu zen. Lekarozen, %67
Aroztegiako proiektu ur-
banistiko-espekulatzai-
learenkontraagertuzen.
Non ikusi ote da herrita-
rreniritziarengainetik,ad-
ministrazio publikoa,
Udala, interesenpresari-
al konkretu batzuen es-
kutik ibiltzea?». Inposa-
ketengainetik,herrieneta
herritarrenhitzaerrespe-
tatzeko eskatu dute.

‘MUNOA ETA AROZTEGIA
GELDITU!’
Munoan,amaiurtarren

erditsua bizi den inguru-
an, zundaketak baimen-
duizanaereleporatudie-

teUdalari,«ondotik,hain
segur,harrobiaegiteko».
Tokiko jendearen gaine-
tik, Udalak «enpresa pri-
batu baten alde modu
itsuan»jokatuduelakriti-
katu dute eta horregatik,
harrobietatik baserrie-
tako distantzia egiteko
ordenantza eskatu dute.
Aroztegian 252 etxe-

bizitza berri egin nahi di-
tuztelaeta,«Baztango16.
herria» izanenlitzatekee-
lakoan daude: «Baztan-
golurraldearendesegitu-
raketa bulkatu bidena-
bar, gisa guztietako on-
dorio sozial eta ekono-
mikoak ekarriko ditu».

AZPIEGITURAK � MANIFESTAZIORAKO DEIA

‘Baztan bizirik nahi
dugu’ eskatzeko
manifestazioa
eginen da uztailaren
17an Elizondon

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jon Elizetxe, Itziar Aleman eta Mikel Mujikak eman zuten manifestazioaren berri
ekainaren 24an Arizkunenean egindako prentsaurrekoan.DATUA

19:00
ETAN

hasiko da manifestazioa
Elizondoko karriketan.
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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
etaegunbatzukbertze-
rik ez. Uztailaren 18an,
igandearekin,eginenda
hain egun berezia den
Baztandarren Biltzarra
besta.Urterobezala,Eli-
zondoko karrikak jen-
dez, musikaz eta kolo-
rez beteko dira.
Aurtengoak, ordea,

badu berezitasun bat:
ElizondokoForuPlaza-
koobrekazkenmomen-
tura arte airean eduki
baitute Baztandarren
Biltzarra. Azkenean
egin, eginen da, baina
aldaketa batzuekin.
11:30eanhasikodenor-

ga apainduen desfilea-
ren ondotik, 14:00etan
Mutildantzak izanendi-
r a Laxo p lazan .
14:30ean herri-bazka-
ria eginen da Merkatu-
ko zelaian eta ondotik,
bazkalondoko jaialdia:
bertsolariak, abeslari-
ak, Muxikoak, Larrain-
dantzak eta Trikidantz
taldea. 20:00etatik ai-
tzinera, Laxo plazako
karpan dantzaldia es-
kainikoduenaLaiotz tal-
dea izanen da eta on-
dotik DJ-ak ariko dira.
Igande osoan Baztan-
darren Biltzarra karpa
Laxo frontoian irekia
egonen da.
Aipatzekoa, bertzal-

de, larunbatarekin ez
delagaupasarikeginen.

KARTELA
JuanAngelPerotxe-

naelizondarrakeginda-
kokartelak iragarrikodu
aurtengoBaztandarren

Biltzarra. Elizondoko
plazako obrak tarteko,
kartel lehiaketa antola-
tzeko ez du denborarik
izan Baztandarren Bil-
tzarra Elkarteak eta ho-
rregatik, kartelaren di-
seinua enkarguz egin
da.Antolakuntzatikbe-
re lana eskuzabaltasun
osoz egin duela azpi-
marratu nahi izan dute.

ARGAZKIA: BAZTANDARREN BILTZARRA ELKARTEA

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

ARGAZKIA: ONDIKOL

Sanjuanak eta San Pedro bestak ere joan dira
Eguraldi ederrarekin hasi zituzten Arizkunen sanjuanak. Ohi bezala, bestei ha-
siera eman orduko, gazteek 20 metro inguruko txopoa goratu zuten –argazki-
an–. Hortik aitzinerako lau eguneko bestak ere ederki joan ziren. Arizkunen on-
dotik, Erratzuk hartu zuen lekukoa. San Pedro bestak ere eguraldi ederrarekin
ospatu zituzten.

DATUA

11:00
ETAN

abiatuko da orga apain-
duen desfilea.
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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
kulturarekinzerikusiadu-
ten ekimenak bultzatze-
ko gunea egin nahi da,
eta horretarako tramite-
ak hasi ditu Nafarroako
Gobernuak.AmeliaSala-
nueva kontseilaria buru

duen Lurralde Antolake-
taBatzordeak(COT)uda-
lez gaindiko inzidentzia
duen Plan Sektorial bat
izendatu du.
Gunera sartzeko biri-

bilgunebateginenda,eta
aparkaleku eta harrera
eginen duen eraikin bat
erebai. Iparraldera,«hez-
kuntzaherrixka»bat egi-
nenda,4.000metrokoa-
dro hartuko dituena eta
hezkuntza, zerbitzu eta
aisidialdira zuzendutako
eraikin ttikiak izanen di-
tuena. Fraileen Putzua

berreskuratzekolanakere
eginen dira. Garai bate-
ko elizaren barrena kul-
tur eremurako izanen da
eta ondoan, zerbitzuen
arlokojardueraekonomi-
koetarako gunea eginen

da. Baztan ibaira hurbil-
tzekooinezkoendakoibil-
bidea eta lorategiak ere
egokituko dira. Lurdes-
koAmabirjinarenleizeon-
dokokaperazaharraken-
du eta balioanitzeko eki-

pamendurako bertze
eraikin bat eginen da.
Plangintzaren arabe-

ra, 10.452 metro koadro
hartuko dira, eta jardue-
rak2012kourtarrileanha-
siko direla aurreikusi da.

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 zu-
en ekainaren 19an, elkarteko komertzioetan eta «erraza» egin omen zitzaion gas-
tatzea. Argazkian, ezkerretik eskuinera, Mari Joxe Alaña Bertaneko lehendakaria,
Elena Urtasun saritua, Juanjo Leiza idazkaria eta Blanki Letona diruzaina.
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BAZTAN

IKUS-ENTZUNEZKOAK � LEKAROZKO ILZK ANTOLATUTA

Baztan, Bortziriak
eta Urdazubi-
Zugarramurdiko 15
lan aurkeztu dira
labur topaketan
Parte hartu
duten sei
ikastetxetatik
bi Baztangoak
dira

TTIPI-TTAPA
Arras lanpolitak iku-

si ahal izan dira Leka-
rozko ILZ edo Irakasle
laguntza Zentroak an-
tolatutako film labureta
argazki-istorio topake-
tan. Hala adierazi dute
behintzat ekimenaren
bultzatzaileek, «lanen
maila haundia eta kali-
tatekoa» izandela erra-
nez.
Urdazubi-Zugarra-

murdi, Baztan, Male-
rreka eta Bortzirietako
ikastetxeei zuzenduta-
kotopaketahonetansei
ikastetxek hartu dute
parte eta guztira 15 lan
aurkeztu dira: Aran-
tzako eskolak lau lan
eginditu;Arizkungoes-
kolak hiru; Oronozko
ikastetxekoekbertzehi-
ru; Berako Rikardo Ba-
roja eskolako neska-
mutikoek ere hiru eta
Urdazubi-Zugarramur-
dikoeketaLesakakoIra-

in eskolakoek bana.
Azkenengo topake-

ta ekainaren 16an egin
zuten Elizondoko Ariz-
kunenean eta orduan
egin zuten sari banake-
ta ere. Opari bana eta
languztiakbiltzenzituz-
ten bi DVD banatu zitu-
en Lekaroz ILZk.

Udako zinema
Hainbat film ikuste-

koaukera izanendauda
honetan ere Baztanda-
rrenBiltzarrakogorape-
an, 22:00etan hasita.
Ortziral honetan, hilak
9, 13 urtetik gorakoen-
dako Sherlock Holmes
ikusteko aukera izanen
da.Uztailaren12an,be-
rriz, jende ororendako,
Nocturna pelikula es-
kainiko da, euskaraz.
Uztailaren14an,7ur-

tetik gorakoendako,
Principe de Persia: las
arenas del tiempo filma
ikusteko aukera izanen
da. Abuztuaren 2an,
Quesemueran los feos
egonenda ikusgai 7 ur-
tetikgorakoendako,eta
abuztuaren 9an, azke-
nik, Rompedientes pe-
likula, jende ororenda-
ko.

UTZITAKO ARGAZKIA

55 langile ditu Nafar Mendi merkatalguneak
Eskualdeko 55 lagun hasi dira Arraiozen zabaldu berri duten Nafar Mendi merka-
talgunean 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 kontseila-
ria, 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.

ARGAZKIA: LEKAROZKO ILZ
Sari banaketa ekainaren 16an egin zen Elizondoko Arizkunenea Kultur Etxean.
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BAZTAN

Caballero
kontseilaria
Elizondon izan
da bisitan

TTIPI-TTAPA
Elizondon eraikitze-

koa den komisaria berri-
kolanakudahonetanha-
sikodirelakoandagoNa-
farroako Gobernua. Ha-
la iragarrizuenekainaren
23anJavierCaballeroNa-
farroako Gobernuko le-
henpresidenteordeaeta

presidentzia kontseilaria
denak Elizondora egin-
dako bisitan. Lerro hau-
ek idazterakoan, proiek-
tua lizitazio faseanzego-
en, etaastehauetanegi-
tekoa zen adjudikazioa.
Nafarroako udaletxe

nagusietakourdalordez-
kariekin, segurtasunaz
aritzekoetaForuPolizia-
ren eta udaltzainen arte-
ko koordinazioa eta se-
gurtasun plana promo-
zioa lantzekobilerakegi-
tenibilidaGobernukoor-
dezkaria eta azkenekoa

ArizkuneneaKulturEtxe-
aneginzen.Orduanegin
zituenadierazpenokCa-
ballerok. Kontseilaria-
rekinbatera,VirginiaAle-
manalkatea,SantiagoAl-
dako zinegotzia, Juan
Fermin Mitxelena Lesa-
kakoalkateaetaBaztan-
go udaltzainak eta Bera
eta Doneztebeko albin-
teak izanziren,baitaGo-
bernuko eta Foru Polizi-
ren bertze ordezkariak
ere, Iñaki Zia Elizondoko
komisariako inspektore
burua barne.

AZPIEGITURAK � FORU POLIZIARENA IZANEN DA

Komisaria berriko lanak udan hasiko
direla iragarri du Nafarroako Gobernuak

ARGAZKIAK: MENA

Jaunartzeak Almandozen eta Berroetan
Almandozen, herriko bestetan egin zuen goiko ar-
gazkianageridenbikoteakLehenJaunartzea,ekaina-
ren6an.AitoretaOihana izanzirenegunekoprotago-
nistak. Ekainaren 13an, berriz, Berroetako Aneren
txanda izan zen, eta berak egin zuen Jaunartzea. Ar-
gazkietan Ramon Apezetxea apaizarekin ageri dira.

ARGAZKIA: ZALDUA

10 gazteren Sendotza Almandozen
Almandozen ere egin dute gazteek Sendotza. Argazkian ageri diren 10 neska-
mutilek ekainaren 27arekin egin zuten: Jaione, Ismael, Pello, Eneko, Jacinto,
Iñaki, Iñaki, Gorka, Joseba eta Argoitz izan ziren Sendotza egin zutenak.
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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 dituzte-
lako. Janbattit Labor-
de auzapezakmerezi-
menduaren domina
emandieGaratekoJe-
susa Saharretari eta
Iturbideko Marie Do-
minika Berekoetxeari.

Bortz eta lau haur ha-
zi baitituzte, hurrenez
hurren.
86 urterekin Saha-

rretak 32 iloba eta ilo-
ba txiki ditu, eta Bere-
koetxeak 9, 83 urtere-
kin. Hainbeste ondo-
rengoen artean jende
aunitz bildu zen Herri-
ko Etxean haien ome-
nez egin zuten ekital-
dian. Dominaz gain,
ziurtagiria eta lore sor-
ta ere eskuratu zuten
Gartekoak eta Iturbi-
dekoak, Annie Lon-
dai tz eta Monique
Soudre hautetsien es-
kutik.

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 itxurabat hartu-
kodugureherriak,kan-
poko jende aunitz ibili-
kobaitahanetahemen.
Hori dela eta Turismo
Bulegoak eta herriko
hainbatelkartekbestak,
erakusketak eta hain-
batekitaldiprestatudi-
tuzte turistentzat, bai-
na baita hemengo jen-
dearentzat ere.
Igandeanbereanar-

tisauetagastronomia-
ren lehenbiziko azo-
ka eginen da, eta on-
doko larunbateanZaz-
piak Bat dantza tal-

deak urteko errome-
ria ospatuko du, uztai-
laren 17an, hain zuzen
ere. Ondoko larunbata
ere,uztailaren24a,pla-
zatik itzuli bat egiteko
egun polita izanen da
bertze behin Pottoka-
ren Eguna gure herri-
an ospatuko baita. Bi-
haramuean kermeza
eginen da, igandeare-
kin. Azkenik, uztaileko
azken larunbatean
errugbitaldearenerro-
meria izanen da.
Horrez gain, baina

gurekulturaezagutzen
ez dutenentzat gehia-
go,dantza,pilota,he-

rrikiroletakantu ikus-
kizunak izanendiraas-
tetartez.Berezitasungi-
sa, berriz, uztailaren
28anSaguzarrengaua
ospatuko da leizeetan.
Behaketaegiteazgain,
animalihoriekongieza-
gutzen dituzten profe-
sional batzuek azalpe-
nakemanendituztehai-
enbizi etausaieiburuz.
Nabarmentzekoada,

azken urte hauetan be-
zala, merkatua izanen
dela ostegun guziz he-
rrikoedobehintzathur-
bileko eguneroko pro-
duktuekin: barazkiak,
gasnak eta abar.



HERRIZ HERRI | 53
ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

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

bestakbururatudiraeta
aurten ere animazio
ederrezgozatuahal izan
da bortz egunez. Aro
iduzkitsua lagun, egun
biziki atseginak ospatu
dira. Igandeko herrita-
rrenbazkariaederkialai-
tu zutenAmetsArzallus
eta Sustrai Colina ber-
tsulariek, eta ondotik
Artxeluak senpertar
gazteek osatzen duten
kantari taldeak.Guk,El-
tzegoretaMichelLabé-
guerie-renzonbait kan-
tueskaini zituzten.Eus-
kal kulturaz ongi goza-
tu eta, astelehenean
saltsaetacapoieradoi-
nuak nagusitu ziren ka-
rriketan giro gaitza sor-
tuzoraingoeta lehenen-
go gazteen artean.
Besta komiteak na-

hi baino jende gutiago
bildu bada ere, aitortu
behardaherrikobestak
gero eta atseginagoak
direla.

MAILA HAUNDIKO
MUSIKARIAK AMOTZEN
Karrikako besten

ondot ik, Amotzeko
gazteak ar iko d i ra
orain lanean... eta bes-
tan, Madalenen kari.
Uztailaren 14, 16, 17
eta 18an ez da anima-
z io r i k fa l ta i zanen
Amotze auzoan.
Usaian bezala, le-

hen eguna Larraldea
baserriaren inguruan
ospatuko da mus eta
pentaka zoingehiagoe-
kin, herri bazkari bate-
kin eta ahate-joko ikus-
garriarekin. Pilota eta
musika nagusituko di-
ra ondoko egunetan,
bertzeak bertze, Beta-
garri eta Larzenak tal-
deekin, eta Dominika
eta Niko Etxart eta Pi-
pasLarrandaburu;Bra-
ve, Bessonart eta Las-
cano kantariekin.
Besta ederrak hau-

ek ere dudarik gabe
gazteriarentzat. Ede-
rrak eta hunkigarriak,
ainitzek gogoan izanen
baitituzte Xabi Camino
Togo r a t gana den
amoztar gaztea eta
Bixente Lopezganden
neguan Tolosan istri-
puz hil zen 19 urteko
amoztarra.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Antzerkia euskaraz
Aspaldiko partez, euskarazko antzerki haundia egin da berriki Lapurdin senper-
tar batzuen inguruan 1609an sorginen kontra egin ziren epaiketak eta jazarpena
gogoratzeko. Peio Chipi senpertarrak eta Joseba Aurkenerena urruñarrak idatzi
dute Iduzki Lore-ren testua etaManex Fuchs antzerkilariak egokitu du idazlan ho-
ri 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 hamarna-
ka emazte erre zituelarik sorginak eta gaixtoak zirelakoan. Oren batez, errexki ikas
daiteke zer gertatu zitzaien gure arbasoeri. Egoera latzak, irudi bortitzak eta uno-
re 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 di-
tuzte eta orain nahi lukete hegoaldeko taulen gainean erakutsi antzezlana.

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.



54 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 522 zbk.

2010.07.08

Oihan Salaberri Elizaintzin, Narbar-
tekoa, ekainaren 25ean.
Ander Zelaieta Eulate, Donamaria-
koa, ekainaren 13an.
Olatz Irazoki Telletxea, Lesakakoa,
ekainaren 16an.
Julen Barranco Bonilla, Etxalarkoa,
ekainaren 23an.
JoanesBertizGrajirena,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 tele-
fonora deitu beharko du.

HERIOTZAK
EmilianaNolasoyasMutuberria,Goi-
zuetakoa, ekainaren 10ean, 99 urte.
KarlosElizalde Iturralde,Arizkungoa,
ekainaren 17an, 84 urte.
JoxemielZabaletaArribilaga, Leitza-
koa, ekainaren 18an, 92 urte.
MatiasMariezkurrena Telletxea, Ez-
kurrakoa, ekainaren 19an, 73 urte.
Mª Luisa Gainza Irigoien, Berakoa,
ekainaren 22an, 94 urte.
Francisca Elizetxe Dufurrena, Erra-
tzukoa, ekainaren 23an, 95 urte.
MartinJoseTapiaSansiñena,Alkaia-
gakoa, ekainaren 24an, 62 urte.
Mª Dolores Mindegia Otxandorena,
Oronoz-Mugairikoa, ekainaren 24an,
48 urte.
EmilioMendigutxiaEtxeberria, Igan-
tzikoa, ekainaren 25ean, 85 urte.
GofephElizalde,Sarakoa,maiatzaren
30ean, 76 urte.

EZKONTZAK
Xabier Altzuri Arretxea eta Ainara
Mindegia Baleztena, Sunbillakoa eta
Aurtizkoa, uztailaren 3an Aurtitzen.
PatxikuBertizUrroz etaNereaEtxe-
berria Petrirena, Elgorriagakoak,
maiatzaren 8an Elgorriagan.
Federic Sanchez eta Laetitia Latxa-
gue, ekainaren 19an Saran.
Jean Michel Elizalde eta Josephine
Etxegarai, ekainaren 25ean Saran.
Patxi Manuel Jauregi etaMarie Gri-
llard, ekainaren 26an Saran.

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

SORTZEAK

.
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Hainbat
erakustaldi ere
eginen dira

TTIPI-TTAPA | IRUÑA
NafarroakoHerriKirol

Federazioak antolatuta,
herrikirolsaioandanajo-
katukodiraortzegunho-
netatik aitzinera Iruñeko
Foru Plazan. Uztailaren
14ra arte, 12:00etatik
14:00etara izanen dira.
Horietakoaunitzetan,Na-
farroakotxapeldunakera-
bakikodira,etaeskualde-
ko kirolariek ez dute hi-
tzordura hutsik eginen.

UZTAILAK 8, ORTZEGUNA
-Nafarroako Harri-jaso-
tze Txapelketa.
-Nafarroako III. Mailako
Aizkora Txapelketako
kanporaketa.
-NafarroakoLastoAltxa-
tze Txapelketa.

UZTAILAK 9, ORTZIRALA
-NafarroakoArpanaTxa-
pelketak (lehenmailaeta
kadeteak).
-Joxe Bikondoaren era-
kustaldia.
-Aizkora erakustaldia.

UZTAILAK 10, LARUNBATA
-Nafarroako Ingude Al-
txatze Txapelketak (gi-

zon eta emakume).
-Lasto Altxatze erakus-
taldia.
-Lasto Botatze erakus-
taldia.
-Harri-jasotzeerakustal-
dia (Perurenatarrak).
-Sokatira erakustaldia.

UZTAILAK 11, IGANDEA
-Nafarroako Bikotekako
Aizkora Txapelketa (Na-
zabaletaBarberena;La-
rretxea eta Senosiain;
Mindegia eta Lopez).
-Nafarroako Orga Joko
Txapelketa.
-Nafarroako Txinga Era-
mateTxapelketak (gizon
eta emakume).

-Arpanlarien erakustal-
dia.

UZTAILAK 12, ASTELEHENA
-San Fermin Motozerra
Saria.
-Harri-jasotzeerakustal-
dia (Mikel Saralegi).
-Kimu mailakoen proba
konbinatu erakustaldia.
-Haurrendako herri kiro-
lak.

UZTAILAK 13, ASTEARTEA
-Kañamares anaien era-

kustaldia (Zerratokia eta
aitzurrarekinegurramoz-
tea).
-Harri-jasotzeerakustal-
dia (Aitor Oiarbide eta
Idoia Etxeberria).
-Aizkora erakustaldia
-EmakumezkoenAizko-
ra Erakustaldia (Maika
eta Izaskun Ariztegi).

UZTAILAK 14, ASTEAZKENA
-Motozerraerakustaldia
-Aizkoraerakustaldiabi-
koteka.

HERRI KIROLAK � UZTAILAREN 8TIK 14RA

Ortzegun honetan hasiko
dira Sanferminetako herri
kirol txapelketak

Xanta Souza
lesakarra txingekin

Iruñeko
Sanferminetan.

Aurtengoa
txapelketaren
XX. edizioa
izan da

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Josetxo Ezkurraren

omenez, 20. urtez anto-
latutakopilotatxapelke-
tak eman du aurtengoa
eta finalak ekainaren
20anjokatuzirenDonez-
teben. 188pilotarik par-
tehartuduteTxarutaPi-
lota Elkarteak antolatu-
tako lehia honetan, 26k

ttikienmailan,38kumee-
tan, 38k kimuetan, 48
haurretan, kadeteetan
22k eta gazteetan 16k.
Ttikienmailan,Lesa-

kako Asier Larralde eta
Arizkungo Eki Larraldek
18-14 irabazi zieten Be-
rako Asier Telletxea eta
Josetxo Seseri.
UmeenBmailan,Le-

sakako Josu Elizondo
etaJonLeizak18-13ira-
bazi zieten Aimar Otxo-
teko eta Mikel Galardi
herritarrei. Umeak A
mailan,Goizuetara joan
zentxapela.AnttonApe-

zetxea eta Aitor Aizkor-
bek 18-14 irabazi zieten
Berako Mikel Elzaurdia
eta Yago Kanterori.
Kimuen B mailan,

Lazkaorajoanzengarai-
pena.ElizondokoAnder
Zelaieta eta Aritz Meri-
nok 18-6 galdu zuten.
KimuenAmailan, Oro-
nozkoEnaitzAntsoketa
SunbillakoIkerEspelosi-
nek 18-11 garaitu zuten
Burlatako bikotea.

Haurren B mailan,
Berakobibikotearitu zi-
ren.Bainagaraipena,An-
doni Lazkanotegi eta
Eñaut Larratxerentzat
izan zen, 18-10 irabazi
baitzieten Julen Palen-
zuela eta Xabier Mendi-
ri. Haurren A mailan,
NarbartekoDavidAlbia-
suk eta Uharteko Aritz
Goñik18-5irabazizuten
Tafalla eta Donibaneko
bikotearen aurka.

Kadeteetan, Elizon-
doko Dario Trantxe eta
Igoako Beñat Alberro
aterazirentxapeldun.18-
10ekomarkagailuarekin
utzi zituzten Arkaitz Un-
txaloiturendarraetaIban
Inda amaiurtarra.
Eguneko azken par-

tidan, gazteen mailan,
Oronozko Joseba Ariz-
mendi eta Andoaingo
Ulangak22-9irabazizio-
ten Usurbilgo bikoteari.

PILOTA � TXARUTA PILOTA ELKARTEAK ANTOLATUTA

188 pilotarik parte
hartu dute Josetxo
Ezkurra
Memorialean

ARGAZKIA: ZALDUA
Josetxo Ezkurra Memorialeko finalistak ekainaren 20an sariak banatu ondotik.

KIROLA
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G. PIKABEA | DONEZTEBE
Ez zuen oraindik gi-

da-baimenik,15urteber-
tzerikezzituelako,baina
ordurako hasia zen au-
toei begia botatzen An-
doni Blas (Doneztebe,
1987).Lagunakautoekin
ikusiz sartu zen bera ere
autoen munduan, «txi-
rrinta» sentitu zuelako.
Hala, 18 urte bete ordu-
ko, gida-baimena atera
etalasterketetarakoera-
bili zuen bere lehenbizi-
ko autoa erosi zuen: Ci-
troenAX-a.Aitortudigu-
nez, etxekoek ez zuten
soberagusturahartube-
re erabakia, baina berak
aitzinera egin zuen: «ha-
sieranerotunintzelaerra-
ten zidaten etxean, eta
beldurtuegitenziren.Bai-
na ongi moldatzen nai-
zelaikusizutenetikezdu-
te deus ere erraten».
HasierakoCitroenAX-

arenondotik,CitroenSa-
xo bat eduki zuen aitzi-
neko denboraldian, eta
aurten Peugeot 106 ba-
tekin dabil. Normalean
asfaltoan ibiltzen dela
adierazidiguBlasek,bai-
na «lur gaineko auto bat
prestatzekopentsamen-
duaerebadut,bainamo-
mentuz pentsamendua
baino ez da», dio.
Asfalto gainean be-

hintzat, ongi moldatzen
delaerakustenaridaden-
boraldihonetan.Txapel-
ketaakitzekohiru laster-
keta falta direnean, le-
henbizikoa da Peugeot
Kopan,«bigarrenarekiko

abantailadezentearekin».
Hankook Kopan ere ba-
dabil doneztebarra, eta
lau lasterketaren faltan,
laugarrenada.Denaden,
18 urte zituela eskuratu
zuenberelehenbizikoga-
raipena: «junior mailan,
mendiko eta rallyetako
txapeldun izan nintzen.
Etaaurtenerehorretara-
ko puntuak lortzen ari
naiz», azaldu digu.
Rallyak eta igoerak,

bietatik probatu du gaz-
teak,bainarallyaknahia-
goomenditu:«kopilotua-
rekin joaten naizelako».
Kopilotu ere aritua bada

ere, gidatzea gehiago
gustatzenomenzaiodo-
neztebarrari, «politagoa
da», erran digu. Eta gi-
dari dela, Iruritako Este-
ban Sarratea izaten du
kopilotua.Halere, azken
lasterketetan Ainhoa
arrebaedukiduondoan:
«gazte-gaztetatikdator-
kioafizioa,etaaunitzgus-
tatzen zaio». Arreba on-
doan izateak «konfidan-
tza» ematen diola kon-
tatu digu Blasek: «anai-
arrebakgaraeta...».Bai-
na iruritarrarekin ere ha-
sieratik dabil, eta honek
ere konfidantza ematen

omen dio.
Etaautorenbatauke-

ratzeko eskatuta, sobe-
ra pentsatu gabe eran-
tzun digu: «Kit Car, Su-
per1.600edohorrelako-
ren bat». Lasterketarik
gustukoena,berriz, «Le-
sakako rallysprinta».
Kirola eta afizioa dira

rallyakBlasentzat,etaafi-
zio garestia aukeratu
duen arren, gustuko to-
kianmaldarikez:«horre-
lakoak bizian behin egin
behar dira, eta orain ez
badugu egiten gero ez
dugu eginen», dio Bla-
sek. Garestia da bai, ur-
tean milioi-milioi eta er-
di artean gastatzera ai-
lega baitaiteke. Eta ho-
rretarako,babesleakere
ezinbertzekoakizatendi-
ra:«ingurukolantegi,os-
tatuetadendetandezen-
te mugitzen gara. Baina
orain krisiaren eragina
nabaritzen da».
Bere garaian, rallyak

betirako alde batera uz-
teaerepentsatuzuendo-
neztebarrak, eta autoa
ere saldu zuen. Baina
gauza bat benetan gus-
tukoadenean,uzteazai-
la: «berrizeregogoasar-
tuetabertzeautobatero-
si nuen».Momentuzbe-
hintzat, ezduuztekoas-
morik, eta denboraldia
kolperik eman gabe eta
ahalik eta hobekien aki-
tzea da aurtengo bere
helburua.Ametsa,berriz,
hauxe: «zaila da, baina
autoen mundu honeta-
tik bizi nahiko nuke».

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Andoni Blas Doneztebeko auto-gidaria, Ainhoa arrebarekin.

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»

ETXEKOEN BELDURRA
«Hasieran erotu
nintzela erraten
zidaten etxean, eta
beldurtu egiten
ziren. Baina ongi
moldatzen naizela
ikusi zutenetik ez
dute deus ere
erraten»
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Europako
sailkapenean
10.a da
Doneztebekoa

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Denboraldi ona egi-

ten ari da Jabier Ma-
riezkurrena Doneztebe-
ko kamioi-gidaria. Mo-
mentuz, Europako Txa-
pelketan, sailkapenean
hamargarrena da Truck
NavarraCompeticiontal-
dekogidaria,etahurren-
go hitzordua Alemanian
izanen du, Nürburg-en.
Uztailaren 23, 24 eta

25eanjokatukoda.Azke-
nekosaioa, berriz, etxe-
tik hurbil, Frantzian egin
zuen,NogarokoSariNa-
gusian. Asteburu gazi-
gozoa izan zen.
Larunbateko sailka-

pen probetan, zortziga-
rren postua lortu zuen
Mariezkurrenak,orainar-
teko sailkapenik onena
errepikatuz. Lehenbizi-
ko lasterketan ere itxura
onarekinhasi zen,baina
zenbait gorabehera tar-
teko, hamabortzgarren.
akitu zuen.Bigarren las-
terketa ere ez zen sobe-
ra ongi joan: ateratzera-
koan tronpoa egin eta

azkena gelditu baitzen,
buelta erdi gibeletik. 16.
posturainoaitzineratzea
lortu zuen, baina hortxe
geldituzen.Denboraldi-
koprobarikkaxkarrenak
izan ziren, punturik ga-
be eta akats aunitzekin.
Igandeko sailkapen

proban,ordea, zazpiga-
rren postua lortu zuen
doneztebarrak, super-
polerako sailkatuz eta
hemen hamargarren.
izanzen.Asteburukohi-
rugarrenkarreran,bede-
ratzigarren postua lortu
zuen. Eta asteburuko
laugarren lasterketan,
Truck Navarra Compe-

ticion taldeak laugarren
postua lortuzuenNoga-
roko Sari Nagusian,

orainarteEuropakoTxa-
pelketan inoiz lortutako
sailkapenik onena.

KAMIOIAK � TRUCK NAVARRA TALDEA

Uztailaren 23tik 25erako
asteburuan Alemanian ariko
da Mariezkurrena

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mariezkurrena kamioi-gidaria.

Aniz, Bortziriak,
Leitza eta
Iturengo
bederatzi
kirolarik parte
hartu dute

TTIPI-TTAPA
Hiru jardunaldi joka-

tu ondotik, ekainaren
27an bukatu zen Ipa-
rraldeko Joku Torneoa.
Sei herri kirol modalita-
tetan aritu dira kirolari-
ak, tartean, eskualde-
koak andana, eta sari
gehienekerehemenbu-
katu dute.
Txokorbiltzen, Fer-

nando Etxegarai bera-
tarrak bigarren postua

eskuratu du; Patxi Ira-
zoki igantziarra hiruga-
rren izan da eta Unai
Iantzi aniztarra bosga-

rren.
Ingude altxatzen,

berriz, hiru jardualdie-
tako jasoaldiak batuta,

JoakinAioroa iturenda-
rra izan da nagusi; Xa-
bi Sein igantziarra bi-
garren izan da eta ho-

nen lehengusu eta he-
rritarra den Karlos Sein
hirugarren.
Harri-altxatzen,Lei-

tzara joan den lehenbi-
ziko postua. Josetxo
Urrutiak irabazi du; eta
Xabier Ariztegi etxalar-
tarra, berriz, hirugarren
gelditu da.
Lasto altxatzen, hi-

ru igantziarrenarteko le-
hiarenondotik,XabiSei-
nek eskuratu du txape-
la;bigarren IñakiBereau
izan da eta hirugarren
Karlos Sein.
Txinga-eramaten,

azkenik, Josetxo Urru-
tia bigarren gelditu da.
Eskualdekokirolariek

partehartuezdutenmo-
dalitateazaku-lasterke-
ta izan da.

HERRI KIROLAK � SEI MODALITATETAN

Hiru garaipen eskuratu dituzte zonaldeko
kirolariek Iparraldeko Torneoan

ARGAZKIA: WWW.LAINDURAIN.COM
Josetxo Urrutia leitzarra izan da harri-altxatzen txapeldun. Ez, ordea, argazkiko harria-
rekin, hori 163 kiloko harri zaharra baita.
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Erakusketak
ELIZONDO
‘Enredando sombras’
erakusketa

Ekainaren 25etik uz-
tailaren 17ra Diana
Iniestaren Enredando
sombras margo, ma-
rrazki eta argazki era-
kusketa Arizkunenean.

Xabier Morrás-en
erakusketa

Ekainaren 26tik
abuztuaren 28ra Xa-
bier Morrásen pintura
erakusketa ikusgai
izanen da Arizkunenea
Kultur Etxean.

‘Artearen Ibilbidea’
erakusketa

Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra Cla-
ra Santamariaren Ar-
tearen Ibilbidea margo
erakusketa zabalduko
du Clara Santamariak
Santiago karrikako
Kattalinenean. Olio
eta akuarela lanak iza-
nen dira ikusgai.

‘Piedras en el paisaje’
erakusketa

Uztailaren 22tik
abuztuaren 29ra To-
mas Sobrinoren Pie-
dras en el paisaje

margo erakusketa za-
balik Arizkunenea Kul-
tur Etxean.

ARIZKUN
Teresa Lafraguaren
margo erakusketa

Uztailaren 8tik 31ra
Teresa Lafraguaren
margo erakusketa
ikusgai izanen da
Santxotena Parke-
Museoan.

SENPERE
Rosa Valverderen
margo erakusketa

Uztailaren 9tik 31ra

Amotz auzoko Larral-
dean, Rosa Valverde-
ren margo erakusketa.

URDAZUBI
Euskal pinturaren
50 urte erakusketa

2011ko urtarrilaren
2ra arte Urdazubiko
monastegiko klaustro-
an gaur egungo euskal
margolari eta eskultore
garrantzitsuenen 300
artelan ikusgai. As-
teazkenetik ortziralera
14:00etatik 18:30era.
Larunbat, igande, bes-
ta eta opor egunetan
11:00etatik 19:00etara.

Ospakizunak
ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra

Uztailaren 18an Baz-
tango herrien elkarta-
sun besta.

ARANO
Kotxe zaharren
erakusketa

Uztailaren 18an kotxe
zaharren igoera eta era-
kusketa egun osoan.

SARA
Pottokaren Eguna

Uztailaren 24an Po-

ttokaren Eguna plazan.

Bestak
ARANO
Santiago festak

Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ELGORRIAGA
Santiago bestak

Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ELIZONDO
Santiago bestak

Uztailaren 23tik 26ra
Santio bestak.

ITUREN
Herriko bestak

Uztailaren 16tik 19ra
herriko bestak.

SENPERE
Amotzeko bestak

Uztailaren 14an, eta
16tik 18raMadalenak .

LESAKA
San Fermin bestak

Uztailaren 2tik 11ra
Sanferminak.

Zialdoko bestak

Uztailaren 16tik 18ra-
ra.

AZPILKUETA
San Fermin bestak

Uztailaren 6tik 10era
Sanferminak.

Tailerrak
ELIZONDO
Javier Zigaren omenez
haurrendako tailerra

Ekainaren 29tik uztai-
laren 9ra asteartetik
ortziralera Baztango
Museo Etnografikoan.

Lehiaketak
LESAKA
Beti Gazte elkartearen
Argazki lehiaketa

Urriaren 30a arte
aurkezten ahal dira

ELIZONDO | 2010.07.22/08.29
Clara Santamariaren Artearen
Ibilbidea erakusketa

Elizondokomargolariakolioeta
akuarela lanak biltzen dituen
Artearen Ibilbidea erakusketa
eginen du Santiago karrikako
Kattalinenean.

Erakusketak

ELIZONDO | 2010.07.12-14
Zinema euskaraz eta kanpoan
Merkatuko Plazan

Udako Zinema zikloaren barre-
nean, heldu den astelehenean
Nocturna filma ikusgai izanenda
MerkatukoPlazanetaasteazke-
nean Príncipe de Persia.

Zinema

ELIZONDO | 2010.06.23-28
Mutildantzak eta hainbat
ekitaldi Santio bestetan

Aranon eta Elgorriagan beza-
laxe, Elizondon Santiago bes-
tak ospatuko dituzte. Iturenen
ereherrikobestakospatukodi-
tuzte datorren astean.

Bestak

uztailak 08-21

PROPOSAMENA

ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
uztailaren 18an

11:30ean hasiko den
orga apainduen des-
filearen ondotik
14:00etan Mutildan-
tzak izanen dira Laxoa
plazan. 14:30ean herri
bazkari eginen da
Merkatuko zelaian eta
ondotik bazkalondoko
jaialdia. Arratsean,
Laiotz taldearekin dan-
tzaldia izanen da
Laxoa plazan eta DJa
ariko da. Aurten ez da
gaupasarik izanen la-
runbatean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Palan aritzeagatik
ezagun da Iera Agi-

rre leitzarra, baina lan-
bidezLekunberrikoHaur
Eskolako irakaslea da.
Izan ere, palan afizioz
eta denborapasa hasi
bazen ere, «orain beste
lan bat dela esango nu-
ke». Astia duenean, ia
egunero saiatzen da ki-
rolen bat egiten: «egu-
raldionarekinbizikletan
ibiltzea gustatzen zait.
Honezgain,astiaduda-
nean lagunekin egote-
ko aprobetxatzen dut».
Astebururako plana
«goizeanmendirabuel-
tatxo bat emanez, arra-
tsaldean pilota partida
eder bat ikusiz eta ilun-
tzean lagunekinafari on
baten ondoren juerga
eginez»osatuko luke Ie-
rak. Zinera joatea ere
dexente gustatzen zaio
baita «ordenagailuare-
kin saltseatzea ere».
Oporretan, ahal duene-
an kanpora joaten da,
«herrialde eta kultura
ezberdinak ezagutzea
asko gustatzen zait».
Gogoandituenoporral-
diak, berriz, «orain dela
urtebatzukpala txapel-
keta bat zela eta Vene-
zuelan bizi izandakoa
eta iaz Grezian eginda-
koa» azpimarratu ditu.

«Kirola egiteko eta
lagunekin egoteko
aprobetxatzen dut
asti librea»

Nire aukera

Iera AGIRRE
Leitzako palista

Beti Gazte elkarteak
70. urteurrena dela eta
antolatu duen argazki
lehiaketarako lanak.
Kirola, mendia eta na-
turarekin zerikusia du-
ten argazkiak.

LEITZA
Korto lehiaketa
Atekabeltzan

Uztailaren 16a arte
aurkezten ahal dira
Atekabeltza Gaztetxe-
ak lehen aldiz antolatu
duen korto lehiaketa-
rako lanak.

Ekitaldiak
ELIZONDO
‘Baztan bizirik nahi
dugu’ manifestazioa

Uztailaren 17an Ba-
tan bizirik nahi dugu!
Herriaren hitza erres-
petatu, Munoa eta
Aroztegia gelditu!
izenburupean mani-
festazioa 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.

NARBARTE
Zinema herrikoia

Uztailaren 13an Ma-
lerrekako Gazte Asan-
bladak antolatutako zi-
nema herrikoaren bar-
ne, Itsasoaren alaba fil-
ma ikusgai 21:00etan
Narbarteko plazan.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Mikel Laboak ezagun egin zuen Goizuetan edo
Trabukoren kanta bezala ezaguna den abesti

herrikoia.Kantaren letrakbadu halakomisteriouki-
tu bat, entzulearen jakin-mina pizten duena. Nork
idatzi zuen letra triste hura? Nor ote zen Trabuko?
Entzuleek hameka aldiz egin dituzten galdera ho-
riei erantzuna ematen saiatu da Patziku Perurena
Goizuetanbadagizonbat. Trabukorenkantakomis-
terioak liburuan.AlberdaniakargitaratuberriduGoi-
zuetako idazleak urtetan egindako ikerketa lana-
ren 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.
mendeandiru faltsuaegiteagatik kartzelaratua izan
zen eta, antza denez, zigorraren ondoren osatu zi-
tuen bertsoak, Trabukoren gaiztakeriak ezagutze-
ra emateko. XVIII. mendean gure inguruan nola bi-
zi ziren ezagutzeko aukera ere ematen du.

Tokitan.tv bidaien inguruko web telebista bat.
Bertan, Haritz Rodriguez kazetari eta blogari-

ak «denon eskura dauden abenturak» kontatuko
ditu. Batzuetan helmuga exotikoagoetan eginda-
ko iraupen luzeagoko bidaiak dira, eta bestetan
etxetik gertuago egiten diren txangoak.
Bertzeak bertze, Itsaso Joniarreko uharte grezia-
rretan barrena belaontziz egindako odisea txikia,
3.000metrokomendiak Piriniotan, urpekaritzaGa-
tako Lurmuturrean, errepide bidezko bidaia Maro-
kon, surfa Lapurdin, bizikleta bidezko ibilbideak…
ikusi ahal izango dira bideo hauetan.Webgune be-
rria dagoeneko abian da, eta lehenengo kapitulua
ikusgai dago: Oreinen ugalketa errituala edo «be-
rrea» Sorian. Orotara 32 kapitulu grabatu eta edi-
tatu dira dagoeneko lehenengo denboraldiari be-
gira.Datozenhilabeteotanargitaratukodirawebgu-
nean, astean behin.

2007aren bukaeran hasi zen Xarma taldea sor-
tzeko ideia. Keike taldearen azken garaia zen

hura eta Jon Kirru Iparragirrek eta Itsaso Gutierre-
zek buruan zuten beraiek abestiak aitzinera atera-
tzeko proiektu berri bat martxan jartzea. 2008an
maketa bat grabatutaOndarrukoSantos estudioe-
tan eta Christian Martin baxuarekin eta Joshua
Froufe bateriarekin taldea guztiz osatu eta gero,
Bilbovisión lehiaketan hirugarren saria eraman zu-
ten. Hemendik aitzinera kontzertuak ematen hasi
ziren.EuskalHerrianhasi zutenbira ttiki bat2009an
Alemanian bukatu zutena. Uda horretan Tolosako
Bonberenea estudioan lehen diskoa grabatzen ha-
si ziren Karlos Osinagaren gidaritzapean. Emaitza
Amaraunak izeneko diska izan da. Rocka oinarri
duten ñabardura anitzeko12abestietan rocka eze-
zik metal eta pop zertzeladak ere aurkitu daitezke,
gai intimistak zein kritika sozial eta politikoa zo-
rrotza egiten duten hitzak oinarri dituztela.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania, 2010

Goizuetan
bada gizon bat

Liburua

PATZIKU PERURENA

Promomusika, 2010

Amaraunak

Musika

XARMA

Abentura handiak
bidaiari txikientzako

Internet

TOKITAN.TV
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LANA
eskariak

ZUGARRAMURDI. Ja-
tetxe batean sukaldaria
behar da urte osorako.
�(0033) 559 542131.
Eskualdean aritzeko es-
perientziadun zurgina
behar da. �607 890923.
Promotorea behar da,
autoarekin eta frantsesa
dakiena (erdi maila). Mu-
gan lan egiteko, abuztu-
ra arte. Kon tratua, sol-
data eta ki lo metrojea. Bi-
dali curriculuma: em-
pleo@congrebas.com.

MOTORRAK
salgai

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iru-
ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. �699
122815 / 600 699266.

Golf TDI salgai, egoera
onean. �650 064912.

nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.
ERRATZU. Etxebizitza
salgai. �944 572184/ 652
779210.
IRUN. Colon aparkaleku -
tik hurbil etxebizitza sal-
gai. Bikote gazteen tzat
egokia. 180.000 euro (ga-
rai bateko 30 milioi pe-
zeta). �637 559152.
DONEZTEBE. Rosa Se-
minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua da-
go. 3 logela eta 2 komun.
Dena mobleztatatua.
�679 109423.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

ELIZONDO. Braulio Iriar-
te Karrikan, pisua erren-
tan emateko. 3 logela eta
berogailuarekin. �676
707620.

tze lur eremu bat ere do-
hainik eskaintzen da ar-
diak bazkatzeko, borda
batekin. �686 983377.

LANA
eskaintzak

Emakume bat edozein
lanetan ariko litzateke.
Adineko pertsonak zain -
tzen edo etxeko lanak
egiten, edota ostatu ba-
tean garbitasunean. Es-
perientziaduna. �687
335413.
Gizon bat lanean ariko
litzateke. Ahal dela Bor -
tzirietan. �616 759859.
Ama euskaldun bat
arratsaldez garbiketan
edo bertze edozein lane-
tan ariko litzateke. Ahal
dela Bortzirietan. �650
407978.
Emakume bat jostun-
gintzan, haurrak zaintzen
edo etxeak garbitzen ari-
ko litzake. �618 916559.

LESAKA. Bi lagunentza-
ko apartamentua erren-
tan emateko. Moblezta-
tua. �675 714360.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

Baserri bat errentan har-
tu nahi da, lur eremu tti-
ki batekin, baratze gisa
erabiltzeko eta animaliak
eduk i t zeko .  � 647
023232.
MALERREKA EDO
INGU RUAN. Familia ba-
tek baserria edo etxea
errentan hartuko luke.
�617 543034.

LURRAK/ORUBEAK
denetarik

ALMANDOZ ALDEAN.
60.000 m2ko belagia do-
hainik eskaintzen da ar-
diak bazkatzeko eta on-
doan baserri bat dago ar-
diak gordetzeko. Hortik
hurbil, 6.000 m2ko ber -

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Eguzkie-
der kalean –tailer ingu-
rua–, 2. eskuko kale fak -
zio dun pisua salgai. 3 lo-
gela, bainugela, egonge-
l a  e t a  t r as te l ekua .
27 .000 .000  peze ta
(163.000 euro). Garajea
aukeran. �650 264156.

BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai. 3 gela, bainugela, su-
kaldea, egongela eta tras-
telekua. Berritua. Gas na-
turala eta berogailua.
�657 715243.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai, lur ere-
muarekin. �661 121540.
LEGASA. 90 m2ko pisua
salgai. 3 logela, bainuge-
la, egongela eta sukal-
dea. 3 balkoi. Berritua.
Prezio negoziagarria.
�650 729639.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
ELIZONDO. Erlategi Pla-
zan pisua salgai. 3 loge-
la, sukaldea, egongela
eta 2 bainugela. Traste-
lekua eta garaje plazare-
kin. �646 144895.
DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 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 lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 42,00 € (=)

Zerri gizena
1,238 € kiloa. (+0,033)

Zerramak:
0,440€ Kg/bizirik. (+0,020)

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 (=)

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

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)
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egoteko modua. Aurre-
ko gela bat ere (aban -
tzea) lor tzen ahal zaio
(3,90x1,20) .  Munta -
tzeko erraza. Karroa fi-
brazkoa. 550 euro. �635
477949.

Neska gazteak baratze-
an aritzeko gogoarekin
erreminta bila dabiltza.
Sobran badituzu eta
birzi klatzeko intentzioa-
rekin bazabiltza, deitu
zenbaki hauetako bate-
ra.�652 708901 edo 667
218632.

Surako haritz egurrasal-
gai. Kamioian etxera era-
maten da. �676 264212.

Bulegoko mahai eta aul-
k iak sa lga i .  � 948
627644.

Belar idorren boloak
salgai. �660 393436.

Fiat grande punto 1.9
diesela salgai. 130 zaldi,
17ko llantak. MP3a, es-
ku librekoa, klima bizo-
na, 63.000 km. Errebisio
guztiak Fiat-en eginak.
Ongi zaindua. �628
287016. 

Lada Niva salgai. �678
957094.

Nissan note 1.4 autoa
salgai. Erdiberria. 38.000
km. ABS, A/C. Prezioa:
7.000 euro.�629 656542.

Renault Master etxebizi -
tza furgoneta salgai
(2007). Bidaiatzeko 6 pla-
za (homologatua). 2 ohe
(4 lagunek lo egiteko). Ur
edangarri eta ziki ne rako
andelak. Arroparako ar-
mairu bikoitza. Jateko ma-
hai plegatua.12 V argizta-
pena sutako sukaldea, fre-
gadera eta armairuak. 90
litroko hozkailua. Kopilo-
toaren eserleku birakaria.
12  V eta 145 A ba teria au-
xiliarra. Kotxea ren alterna -
dorearekin eta kanpoko
to marekin. Ga sa ren insta -
lazioa: sukalderako eta ur
berorako. Zentralita elek-
tronikoa.Ur berogailua. Be-
rogailua. Kortina isotermi-
koak. 2 klaraboia. Komu-
na: WC, dutxa, kortinak,

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

MOTORRAK
tailerrak

ZERBITZUAK
Psikologoak

ZERBITZUAK
Zurginak

ANIMALIAK
oparitu

BERA. Zakurkumeak
oparitzeko. Atta alema-
niar artzain-zakur nahas-
keta eta ama Border-co-
l l ie arrazakoa. �696
721575.

Hilabete bateko hiru ka -
ta kume oparitzeko.
� 618 188300.

ANIMALIAK
salerosketak

Urte bat eta erdiko ake-
rrasalgai. �679 892622.

Txerri vietnamitak sal-
gai, urte eta erdikoak.
Emea abuztu aldera uma-
tuko da. Biak 150 euro-
tan, 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

ere ikusteko aukera.
�619 285919.

Golden Retriever arra-
zako zakurkume txuriak
salgai. Abuztu bukaeran
bil tzeko. �663 708615.

DENETARIK
salerosketak

Behien txuleta zintak eta
solomilloak salgai. Oso
haragi ona eta prezio one-
an. �659 751411.

1,90 metroko luzera du-
ten arkazi piketeak sal-
gai. �948 634120.

Kanpin karroa salgai.
Imaz-Puma 3 markakoa.
Egoera onean, gutxi era-
bilia. Bi logela (1,35ko
zabalerakoak) eta bes-
te bat (1,20koa) logela/
jantokia izan daitekee-
na, mahaia eta bankue-
kin. Lau per tso na eroso

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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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

MAITANE ERKIZIA

ARBURUAk 3
urte bete ditu
uztailaren 4an.
Zorionak potto-
ka eta muxu
pila familia 
guztiaren 
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!

Zubietako ARI TZ -
ek beste urte bat
beteko du uztaila-
ren 10ean. 5 mu-
xu haundi gure
kukuxuari ama    -
ma, aita, ama eta
Urkiren partetik.
Zorionak Spidey!

Zubietako MIKELE ETXEKOLONEAk 10
urte bete zituen apirilean, eta MA LEN  -
ek 5 urte eginen ditu uz tailaren 
15 ean. MIKELEren merendolan tarta
go xoa jan genuen, ea MA LENek ere
hura be zain tentagarria prestatzen
duen! Zo rio nak! A! Elkar be sar ka tu ta
bai po litak biak, borrokan baino pus -
kaz politagoak! Atta, ama, Be ñat,
ama txi, amona eta familia guztia.

Zorionak IORITZ MITXEO OSKOZ

Doneztebeko motorzaleari! Muxu
haundi bat familia guztiaren parte-
tik, eta berexiki Jonairen partetik.
Dagoeneko badituzu hainbertze
nahi zenituen 6 urteak!

Zuek bai piratak zuek!! Zorionak
bikote eta oso, oso ongi pasa!
Merendolan, halere, ron botila
beharrean, txokolate gozoa 
hartuko dugu, e? 5 muxu haun-
di etxeko guztion partetik! Pirata
ausartak eta beldurgarriak izan-
da 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.

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

Leitzako NAROA MARIEZKURRENA

ALDUNTZINek 3 urte bete ditu
uztailaren 4an. Zorionak eta txo-
komarrubizko muxu haundi bat
Saioa, Iera eta Uxueren partetik.

Elko, Nevadako MITCHELL

OWSLEY IGOAk uztailaren 23an 12
urte beteko ditu. Zorionak
Lesakako familiaren 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 poto-
lo zuen familiaren partetik, berexiki
Julen anaia eta Zaira, Janire eta
June lehengusinen partetik.

Leitzako UXUE

MA  RIEZKURRENA

ALDUNTZINek 
ur tea beteko du 
uz tailaren 13an.
Zo rionak pottoka!
Muxu bat berexiki
Naroa, Saioa eta
Ieraren partetik.

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.
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