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Mens grekoz hilerokoa da eta pausi bukatzea. Horixe da menopausia hitzak esan nahi duena, hilerokoaren bukaera. Emakumezkoek derrigorrean pasatu behar duten bizi-

tzako etapa bat da menopausia. Ugaltzeko
gaitasuna galdu du eta aldaketa hormonal
handiak izaten direneko garaia da. Bataz
beste 45-55 urte bitartean izaten da eta
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zazpi-hamar urtez iraun dezake. Bizitzako
garai honi buruzko xehetasun gehiago
Amaia Etxeberria leitzarrak eman dizkigu,
Doneztebeko Osasun Zentroko erizainak.

Amaia ETXEBERRIA | Leitzako erizaina

«Norbere burua maitatu eta bizitzaz
disfrutatu behar da menopausian ere»
G. PIKABEA | LEITZA

Menopausiarekin zein
aldaketa nabaritzen ditu emakumeak gorputzean?
Normalean,hasieran nabaritzen diren sintomak
hauetakobatedobatzuk
izan daitezke: sofokoak,
izerdia botatzea, insomnioa,palpitazioak,suminkortasuna, urduritasuna,
labilitate emozionala, gizentzeko joera... Gorputzean ematen diren aldaketak, berriz, azalekoak
(elastikotasunaetahezetasunagaltzea),ileaerortzea,genitalenatrofia,baginaren lehortasuna...
izan daitezke. Luzaroan
bestealdaketabatzukere
eman daitezke, besteak
beste, osteoporosia eta
gaixotasunkardiobaskularrak izateko arriskua
handitzea.
Nola alda daitezke sintomak emakume batetik bestera?
Emakume batek izugarrizko sofokoak izan ditzake eta beste batek,
berriz, arinagoak. Beste
sintomekineregauzabera pasa daiteke, emakume batetik bestera modu desberdinean bizituz.
Hortan hainbat faktorek
dutezerikusia: pertsonalak, soziokulturalak...
Zein fase ditu menopausiak?
Perimenopausian lehenengo sintomak hasten
dira eta hilerokoa irregularra izaten has daiteke,
hormonenaldaketadela
eta. Azken hilerokotik urte bat pasatzen deneko

UTZITAKO ARGAZKIA

Amaia Etxeberria leitzarrak Doneztebeko Osasun Zentroan egiten du lan.
garaiari,berriz,menopausiadeitzenzaio.Etapostmenopausian sintomak
gutxitu egiten dira. Sofokoakarinagoaketamaiztasun gutxiagorekin izaten dira. Baina osteoporosia eta gaixotasun
kardiobaskularrak izatekoarriskuahanditzenda.
Menopausia ez da gaixotasunbat,bainaemakumeei fisikoki eta psikologikokieragitendie.
Menopausianhormonen
aldaketa handia izaten
da.Estrogenoetaprogesteronahormonenprodukzioa asko jeisten da eta
ondorioz,aipatutakosintoma fisikoak agertzen
dira. Bizitzaren aro berrian gaudela kontuan hartuz, menopausia berari
bestefaktorebatzukgehi-

HORMONA ALDAKETA

«Menopausian hormonen aldaketa handia
izaten da. Estrogeno
eta progesterona hormonen produkzioa asko jeisten da eta ondorioz, sintoma fisikoak agertzen dira. Emakumea emozionalki ere
sentsibilitate bereziarekin egon daiteke».
KANPOKO LAGUNTZA

«Menopausiak ez du
zertan traumatikoa
izan, norberaren
izaeraren eta hartzen
ditugun zainketa neurrien araberakoa da.
Batzuetan kanpoko
laguntza beharrezkoa
izan daiteke».

tzen zaizkio: gaztetasuna galtzea, gorputzaren
itxura aldatzea, bizitzaren eboluzioa eta bere
kezkak, gizartean dauden topikoak, gizartearenegoeraetagureganako eragina... Emakumea
emozionalkieresentsibilitate bereziarekin egon
daiteke.
Zer aholkatuko zenieke 40 urtetik gorako
emakumeei menopausiarenetorreraribeldurrik ez izateko?
Lehenengoa, etapa hau
normaltasunez eta naturaltasunezbizitzeko.Bestalde,osasuntsubizitzen
ikastea, hau da, elikadurazainduz(kaltzioaduten
elikagaiak jan, fruta eta
barazkiasko,alkoholaeta
kafe gutxi edan), kirola

eginez, tabakorik ez
errez eta autoestimu ona
edukiz.
Behinmenopausiaetorritakoan, zein aholku
emanen zenituzke?
Sofokoak gutxitzeko erlajatzenikasteaetapraktikatzea ona da, inguruko
tenperatura beroegia ez
izatea, arropa arinak erabiltzea,masailakurhotzarekin freskatzea, otorduak oparoegiak ez izatea
eta espezie gutxikoak,
edari oso beroak ez edatea, kirola egitea, fitoestrogenoakerabiltzea(soja, salbia...); azalaren lehortasuna zaintzea ere
garrantzitsua da ur asko
edanezetaeguneroongi
hidratatuz; genitalen aldaketen ondorioz arazo
sexualakizanezgero,mediku edo ginekologoari
aipatu behar zaio. Elikaduragarbiaetakirolaeginez, arrisku kardiobaskularra prebenitzen da.
Emozioeidagokienez,aldiz, gorputz aldaketak
konplexurik gabe onartzea garrantzitsua da, lasaitasunezbizitzea,eginkizunak aurretik antolatzea, harreman sozialak
mantentzea, aisialdiko
denborazgozatzea...Laburbilduz,norberakbere
burua maitatzea eta etapa honetan ere bizitzaz
disfrutatzeadaaholkunagusia. Biziaro honek ere
bere alde polita dauka,
esperientziakerakutsidigunapraktikanjarriz.Gorputza eta burua zainduz,
gure nahi eta gogoetara
errazago irits gaitezke.
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OSASUNA  TXERTOAK EZTABAIDAN

Seme-alabei
txertoak bai ala ez?
Guraso batzuek argi dute haurrei txertoak
paratuko dizkietela eta bertze batzuek garbi
dute ezetz. Medikuen artean ere txertoen
inguruko aldeko eta aurkako jarrerak daude
Txertoen onurak frogatuak daudela
diote batzuk eta beharrezkoak direla; bertze batzuek, aldiz, zalantza
egiten dute onura horiekin eta
G. PIKABEA

Eztabaidaezdaoraingoa, baina bai oraindik
ere mahai gainean dagoena.Haurreiastegutti
batzuekinparatzendiete
lehen txertoa eta aunitzentzat ezinbertzekoak
diratxertoguztiak.Ez,ordea, denentzako. Gurasoetamedikuntzakoprofesional ugarik zalantzan
paratzen dute txertoak
onerako diren ala ez.
Amaia Goñi Doneztebeko Osasun Zentroko pediatrarentzat txertoak
«onuragarriak»dira.Silvano Baztan sendagilea ez
da iritzi berekoa. Bera ez
da txertoen aldekoa.
«TXERTOEN ONURAK
FROGATUAK DAUDE»
Apirilaz geroztik Doneztebeko Osasun Zentroko pediatra da Amaia
GoñiYarnoz,etabereirudiko, txertoenonurakfrogatuakdaude.Denaden,
«txertoak bai ala ez planteatzeaosobaikorra»iruditzenzaio:«gurasobezala haurrei egiten zaizkien
edo haurrekin egiten diren gauza asko egin behar direlako egiten dira
batzuetan.Gurasoekpartehartze aktiboagoa izan
behar dugu umeen bizitzan eragina duten gauzetan».Berak,ordea,pediatra den aldetik, txertoak gomendatzen ditu,

gorputzaren baliabideak naturan
dauden germenei aurre egiteko
nahikoak direla diote. Batzuen eta
bertzeen iritziak bildu ditugu.

nahiz eta onartu «ez direlaperfektuak,ezdaukatela%100ekoeraginkortasunik eta bigarren mailakoefektuakbadituztela».
Txertoen ondorioen artean hauek aipatu dizkigu: «gehienetan sukarra,
gaizkiegoteaetatxertoaren ingurua haunditzea
dira.Guttitanagertzendiren bertze efektuak ere
badituzte,erreakzioanafilaktikoak,adibidez».Baina,gaineratudigunez,«ez
jartzeak ere ondorioak
dauzka: infekzio eta gaixotasunen aurka babesik ez edukitzea».
Txertoak «gaixotasunik ez edukitzeko gorputzeansartzendirensubstantziak»direladioGoñik,
«gorputzak gaixotasun
horren aurka defentsak
sor ditzan. Defentsa horiek edukita gaixotasuna
sortzen duen germenarekin kontaktuan egonez
gero,aurreegitendie,gaixotasunhorihartzekoaukerak guttitzen ditu».
Txertokanpainarengibeleanbertzelakointeresikotedagoengaldetuta,
boteremunduaezduela
hainbertzerako ezagutzen kontatu digu, «laborategiekinteresakdituzte,
bainagurierekomenizaigu txertoak edukitzea».
Txerto aunitz «onuragarriak»iruditzenzaizkio:
«bizi baldintzak asko al-

datu dira gure inguruan,
ez da hala munduko tokiguztietan.Munduanzehar biztanleriaren mugikortasuna ere aunitz aldatu da eta txertatzen ditugungaixotasunakmunduan ez dira desagertu.
Horrekgaixotasunhoriekin kontaktuan egon gaitezkeela erran nahi du».
Tetanosarenajarriduadibidetzat: «bizi baldintzen
aldaketaketabiztanleriaren gehiengoa txertatua
egoteakezgaitugaixotasunetik babesten. Inmunitatea banakakoa da.
Horregatik txertoak ez
jartzea erabakitzen dutengurasoeiguttieneztetanostxertoajartzekogomendatzen diet».
Txertoak ez jartzeko
gurasobatzuenerabakia
«errespetatzen» du Goñik,«nieznaizinorerabaki hori juzgatzeko». Kontsultara doazen gurasoei
bere esku dagoen informazio guztia eskaintzen
omen die, eta Carlos
Gonzalez pediatraren En
defensa de las vacunas
liburua aholkatu. Hortik
aitzinerakoakgurasobakoitzareneskuuztenditu:
«txertoen onura-arrisku
horretan balantza zein
alderamakurtzendenguraso bakoitzak erabaki
behardu».Horibai,ongi
informatzearen garrantziaazpimarratudu,«era-

bakiarekinkontsekuente
izan behar dugu, ondorioak kontuan hartuz eta
onartuz».
SEME-ALABAK «EZGAUZA
BIHURTUKO DITUGU»
«Seme-alabeninguruan mugitzen den guztia
txertatzeko kultura dugu
eta hori izugarrizko atze-

rapenada».Halaxeadierazi digu Silvano Baztan
Guindosendagileak.Medikuntzan Doktorea da,
ezdabotikenaldekoaeta
kontsultakhartzeazgain,
osasunaren garrantziari
buruz hitzaldiak ematen
ditu. Ekainaren 14an
Arantzan izanen da txertoez solasteko.

GUZTIA MEDIKALIZATUA

TXERTOEN ONURA

«Seme-alaben inguruan mugitzen den
guztia txertatzen dugu
eta hori izugarrizko
atzerapena da»

«Txertoak ez jartzeak
ere ondorioak dauzka: infekzio eta gaixotasunen aurka
babesik ez izatea»

Silvano BAZTAN GUINDO

Amaia GOÑI YARNOZ

Sendagile iruindarra,
Medikuntzan Doktorea

Doneztebeko Osasun
Zentroko pediatra
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 ZER DIOTE GURASOEK TXERTOEN INGURUAN?

Bere irudiko, txertoen
bitartez seme-alabak
«edozein gauzari aurre
egin edo edozein gauzatik babesteko ezgauza
direnizakibihurtukoditugu.Zentzugabeada».Eta
argidu:«txertoenpolitika
gure ondorengoen etorkizunaosasuntsuaizateazkezkatubeharrean,farmaziaindustriarennegozio oparoaz kezkatzen
da».Etatxertoenkanpainak«familieibeldurrasartzeko eta gurasoen aukeratzekoaskatasunakikiltzeko direla» uste du.
Mediku batzuendako
zientziak ezin hobeki frogatuditutxertoenonurak
etatxertoekingaixotasun
aunitzgainditudireladiote. Iruindarrarentzat, ordea, halako ideiak «txertoen kanpainari propagandaegitekooinarri»dira,eta«faltsukeriak».«Nire erakusketetan errealitate historikoa estatistika moduan ikus daiteke
etahorrekinezindutziurtatu Medikuntzak hain
irmobaieztatzenduena».
Baztanen arabera,
haurrek berez dituzten

baliabideak nahikoak dira gaixotasunen aitzinean.«Inmunitateagureorganismoarentresnaautomatikoa da eta mugitzen
garen ingurunearen arabera, barne oreka mantentzen laguntzen digu».
Etatxertorikgabeinmunitatea nola indartu? Erantzuna«sinplea»omenda:
«ongi biziz, ahalik eta hobekienfuntzionatukodugunmoduan,norbereburuarekin autentikoak izanez,guregorputzekobaliabideakahaliketahobekien erabiliz, gure burua
ongiezagutuz,ongielikatuz, aire purua arnastuz,
gure gorputzak pixka bat
gehiago mugituz, harremana dugun pertsonak
aukeratu eta maitatuz,
atseginditugunlanakeginez, aisialdirako denborahartuz(bakarriketataldean)... Horixe da ez gaixotzekomodurikonena».
Behin gaixotutakoan,
pertsonak sentitzen dituen sintomak eta bizitu
dituenarazoakorekatzea
beharrezkoa ikusten du:
«gaixotasunaksendatzeko biderik egokiena nor-

bereburuaezagutzeaeta
kontziente bizitzea dira,
norbere errealitatearekin
jakitunizanda,desberdin
eta libre izatera ausartuz
eta horrela gozatuz...».
Txertoenerrealitatearen inguruan «ezjakintasunhaundia»dagoelausteduetahortaz,txertoak
paratu ala ez zalantzan
dauden gurasoei «ongi
informatzeko»aholkatzen
die,«iturriofizialetikbakarrikdatorrenarekinezgelditzeko», eta «kontzienteki eta ardurarekin har
dezatela erabakia, aukera dozein dela ere».
Gaur egun, egunerokoamedikalizatuadagoelaereazpimarratuduBaztanek: «ingurura begiratzen badugu, %100ean
naturalakdirenprozesuetan mediku edo medikufarmaziaren elkarreraginabertzerikezduguikusten». Adibide gisa, erditzeaketaedozeinoinaze,
min edo katarrorekin jendeak dituen erreakzioak
aipatu dizkigu.
Botiken erabileraz ez
garela ohartzen iruditzen
zaio: «edozein gauzagatiketakontrakoondorioei
eta botika bat baino gehiago hartzeak dituen interakzio fisiko-kimikoiei
kasurikegingabeedooinazea ttikitzeak hori sortu duen arazoa ez duela
konpontzenohartugabe,
botikenerabilerapartikularrera hezi da gizartea.
Horrek ondorio kaltegarriak ditu, eta horietako
batzuen susmoa baldin
badagoere,larriagoakdiren bertze batzuk urteekin ikusiko dira».

Amaia GOIA ERRANDONEA | BERA
«Txertoen gibelean negozio
haundi bat dago eta
Administrazioak txertoak
paratzeko aholkatzeak ez dit
bermatzen gure gorputzak
behar dituenik. Txertoek
dituzten ondorioak ikusteak
zalantza sortzen dit gorputzerako onak ote diren. Nire ustez, gorputza gai da bizi osasungarria eramanez gero, gaixotasunei aurre egiteko»
Maider PETRIRENA GOROSTERRAZU | SUNBILLA
«Ez genuen planteatu ere egin
alabei txertoak ez paratzea.
Nire ustez, beharrezkoak dira,
txertoek eritasun horiek ez
hartzeko balio dutelako.
Gainera txertoa ez da guretzat
bakarrik ona, kanpotik datozenentzat ere ona da, ez
kutsatzeko. Estatu mailan
ematen diren txertoak beharrezkoak izanen dira emateko
aholkatzen badigute».
Igone GOIKOETXEA UZKUDUN | ARESO
«Umeen hobe beharrez eta
prebentzioz, hiru seme-alabei
Nafarroako Gobernuak
aholkatzen dituen txertoak
jarri dizkiegu. Nire ustez,
beharrezkoak dira, eta
gainera, gaur egun
Medikuntza asko aurreratu
da. Txertoak jarri ala ez,
erabaki pertsonala da, baina
ez eman eta gero gaixotasun
hori hartzen badu haurrak...».
Araitz URRUTIKOETXEA VACAS | ARANTZA
«Txertoak ematen hasteko
umeen adina ez zait egokia
iruditzen, ezta inmunizatzeko
era ere: masiboki txertatzea,
era artifizialean gizarte osoa
infektatzeak arriskuak sortaraz
ditzakeela uste dut. Mediku
batzuek diote txertoen osagai
batzuk toxikoak direla, besteek osagaiak hobetzen ari direla. Txerto programek inertzia
burokratikoaz jokatzen dute».
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IRITZIA

Nabarmentzekoak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Gure esku dago
ORAGARRIA izan da. Sinestezina? Ezinezkoa? Erokeria? Galdera horiek behin eta
berriz egin izanen ditu bat baino gehiagok.
123 kilometro eskuz esku lotu? 50.000 lagun?
100.000 lagun? Durango eta Iruñea elkarri eskua
emanik lotu? BAI. Beharbada hasmentan ameslariren baten pajarada
bat izanen zen, bertze
ameslariren batekin el- «Azkenean
kartu izanen zen, gero sinestezina
bertze batekin… eta zirudiena, ezinezkoa,
honela, mantxo man- erokeria zirudiena
txo milaka ameslarik
egi bilakatu da eta
bat egin zuten. Azkenean sinestezina ziru- amesten segitzeko
diena, ezinezkoa, ero- balio izan du»
keria zirudiena egi bilakatu da eta amesten segitzeko balio izan du. Segi aitzinet! Ametsak behar baititu herri honek, Euskal Herriak ameslariak behar ditu. Azken finean,
ametsak eta ameslariak elkartuz, elkarri eskua emanez, ametsak egi bilakatzeko “arriskua” baitago.
GURE ESKU DAGO! ZORIONAK BAZTAN BIDASOA! ZORIONAK EUSKAL HERRIA!!!

Z

Jose Joaquin ZIGANDA
Omendua Oizen

Asier APEZETXEA
Arantzako korrikalaria

Hasier LARRETXEA
Hirugarren liburua

Laxoa Eguna ospatu
zuten maiatzaren 25ean
eta Laxoa Elkarteak
omenaldia eskaini zion
garai ezberdinetan hainbat txapel irabaziak
dituen Oizko Gartzineako semeari.

Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketa irabazi
zuen maiatzaren 31n,
esprint estuan Ultzamako Mikel Beunzari irabazita. Ordubete, 13 minutu eta 24 segundotan
osatu zuen ibilbidea.

Bi poesia libururen ondotik, narrazioan murgildu da Arraiozko idazlea bere hirugarren literatur lanean: Larremotzetik, sentsibiltate
mindu baten autobiografia dela adierazi du.
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Ezpala
Aitor AROTZENA

Zorrak zor, lepoa lodi
utbol zelaian irabazi du izarren ligan aritzeko
eskubidea; jokalariek gutti (bertzeekin konparatuz) baina hilero xuxen kobratzen dute; Ogasunarekin ez du zorrik; baina halere kapitala handitzea eskatzen diote, presidentea kartzelan, haziendari milioiak zor eta futbolariek kobratu gabe segitzen duten taldeekin parekatu dadin. Bertzela, maila
galdu eta haundi batek hartuko du bere lekua.

F

Amaiurko faisai, galeper eta untxi basa granjaren barrenean
Ehizturiendako faisai, galeper eta untxi basak hazten zituzten duela hamar urte Amaiurko granjan. 1994an sortua, hasieran inguruko herrietako bertze zenbait ehiztari elkarte, koadrilla eta Nafarroako Federazioa ere sartu ziren, baina
hamar urte beranduago Baztango Ehizi Elkarteak bakarrik erabiltzen zuen. Granja zaintzeaz arduratzen zen Eustakio Bazterrika iturendarrak bertako hegaztien berri eman zigun: «Arront bitxo aluak dira faisaiak, jaio orduko elkarreri pikoka hasten dira». Galeperrei dagokienez, «jaio eta bi hilabeteren buruan hasten dira erruten, batzuetan lehenago ere bai, prozesu ikaragarri azkarra du».
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Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .34€
Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua
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Kolaborazioak

Yolandarena (2)

Euskararen Zubia

Juainas PAUL ARZAK

Jexux BULDAIN

y-uy-uy ama! Aurrekoan arinki bota nuena: “Yolanda, 2015ean berriro gure lehendakaria”, egia
izateko bidean dela iduritzen zait. Ez naiz brometan ari. Hau serioa da. Ikaragarri serioa. Penagarria?
Beste lau urte?
Eskatzen nuen “benetako politika”eta “batasun logikoa” ez dakit lortuko den ala ez baino, hori gauzatu bitarte, dagoeneko, Yolik aholkatze berria, indartsua, martxan duelakoan nago. Ziur aski, irudi-aholkularitza ez
da izanen. Ez du behar. Janzki, orrazketa eta aurpegia
hagitz landuak, gogorrak ditu. Ez ditu aldatuko. Ongi
doakio. Hori bai, aholkularitza politiko berria hartu duela uste dut. Ez dakit...unibertsitate inguruko baten bat,
gauzak urrutitik begiratzeko ohitura duen horietakoren
bat -dudan susmoa ez dut argitaratuko-. Zorrotza izan
behar da. Hain zorrotza, ezen,
UPN eraldatu nahi duela. Ho- «Yolanda, agian,
rretarako, zinismo politikoa Diogenes berria
erakutsi eta abiarazi dio. Zer dugu. Esaten
den? Zintzotasuna dagoenik
dutenez, filosofoa
ez sinistuta, ekintza okerrez ez
lotsatu eta etsaiei leporatu. La- ongi hornitua
zegoen ziniko
burbildurik.
Adibide batzuk emanen ditut. batek behar dituen
Bat, Javier Morras jaunak arar- tasun guztiez:
tekoari erantzun diona ingelelotsagabetasunaz,
sa eta euskararen balorazioari buruz. Ogasunaren lanpos- egoismo-kutsuaz,
turako bigarrena ez baloratzea neurritasunaz eta
ez da diskriminazioa. Are ge- iraupenaz»
hiago, baloratzea eskatzen dutenek, Carlos Garcia Adaneronen aburuz ere, euskara
ez dakiten herritarrak diskriminatu nahi dituzte.
Bi. Nola esanen nuke? Gaizki ohituta gaude. Beti iruditzen zaigu goikoak aurka ditugula eta ezta egia. Irratiarena, esaterako. Ongi egin nahian, dudarik gabe, emisio banaketa okerrak izan dira, bata edo beste, baino
oraingoan, gauzak argiturik, ez dezala inork pentsa horrela, “sinmas”, Euskalerria irratiari emango diotenik. Ez
aizu! Gobernu honi gauzak on-ongi egitea gustatze baitzaio.
Eta ardurak, dagokionari. Hiru. Majo ematen du, polit
itxura hartzen du hau-ta-hori-ta-hura egin behar dela
esan, bortxatu, gobernuaren gutxiengoa profitatuz, eta
gero, diruarena neurtu behar denean, zorra den eta ez
den kontua berari eskatu. Ez, ez. Yolik, beste behin, argi eta garbi esan duen bezala, ardura eskatzen eta bortxaz ezartzen dutenena da.
Luze jarraitu daiteke, horrela. Yolanda, agian, Diogenes
berria dugu. Esaten dutenez, filosofoa ondo hornituta
zegoen ziniko batek behar dituen tasun guztiez: lotsagabetasunaz, egoismo-kutsuaz, neurritasunaz eta iraupenaz. “Conde Rodeznorekin” bideratu zuena oroitzen?
Gaur America 66 dugu. Bortxatzaileak izan zirela gorde eta salbatzaileak gisa aurkeztu dute erregimentua.
Barkamenak?

uskaldun berrien eta euskaldun zaharren artean dagoen tarteari, euskararen zubia deitu nahi izan diot. Asko dira euskara ikasten
hasten direnak eta asko dira zubia zeharkatu gabe, bertan geratzen direnak. Batzuei, lotsa ematen die gurekin hizketan egiteak. Beste batzuei,
hizkuntza polita baino zaila iruditzen zaie eta beste batzuei, hizkuntzak erakarri egiten die baino ezinezko maitasun bat bezala, onartzen dute. Une
batez, nire burua, testuinguru horretan kokatu nahi izan dut. Euskaldun berri talde baten aurrean
nago eta nire hitzaldiaren ondorioz, zubia zeharkatu edo ez, erabakia hartuko dute. Urduri nago,
ez dakit ziur zer
esan, begiak itxi ditut eta nire barruari galderak egi- «Gure arbasoek, bizitza
ten hasi naiz. Eus- modu onenean
kaldunak itxiak ga- ulertzeko helburuarekin,
rela esanez hasi urte asko pasa zuten
naiz. Gure ondasortu gabeko bideak
rea erakusteko beldur gara, emozio- eraikitzen. Bidean
nalki sentiberak pasatu zituzten
garelako eta ireki- esperientzi gogorren
tzen bagara, min ondorioz, izaera propio
gehiago hartzeko
bat eskuratu zuten eta
beldur garelako.
Gure arbasoek, bi- gaur egun, euskararen
zitza modu onene- bidez, transmisio hori
an ulertzeko hel- gurean dago. Horrek,
buruarekin, urte beste kulturetan ez
asko pasa zuten
dagoen esentzia propio
sortu gabeko bideak eraikitzen. Bi- bat ematen dugu. Gure
dean pasatu zi- buruari asko eskatzen
tuzten esperientzi diogun gizarte bat gara»
gogorren ondorioz, izaera propio
bat eskuratu zuten
eta gaur egun, euskararen bidez, transmisio hori gurean dago. Horrek, beste kulturetan ez dagoen esentzia propio
bat ematen digu. Gure buruari asko eskatzen diogun gizarte bat gara. Lana egiten dugu, gure izaera, gure argia, gure esentzia bizirik mantendu nahi dugulako. Ahalegin eta lan guztiaren ordainsaria, aske bizitzen garen sentsazioarekin bizitzea
da. Ondoren, galderen tartea ailegatu denean, estuasun berri baten aurrean aurkitu naiz. Nik esan
bezala, euskaldun zaharrak eskuratuak omen ditugu gure aurrekoen esentziak eta zubia igaro ezkero, euskaldun berrien kasuan ze egoeratan geratuko ginateke entzun dut. Gizarte batean barneratzen zarenean, bertan dagoen bizimoduarekin bat
egiten duzu eta bat gehiago zara.

U
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Irakurleak mintzo

Herriz herri,
bestaz besta
TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA
Hemen dugu uda eta
udarekin batera, badatoz (ailegatu dira gaurgero) herrietako bestak
ere. Aitzineko urteetan
bezala, Ttipi-Ttapak bere orrietan bestetako
programak eta argazkiak bildu nahi ditu, baita herrietako komertzio,
ostatu eta zerbitzu
ezberdinen eskaintza
publizitatu. Hortaz, zuekin harremanean jarriko gara, baina zuek ere

jar zaitezkete gurekin
kontaktuan, ohiko telefono zenbaki edo e-posta helbideak erabiliz.
Horretaz gain, aitzineko urteetan bezala,
bestetako kartela, programa edo esku-orriak
diseinatu, inprimatu eta
eramateaz arduratzen
den zerbitzua eskaintzen dugu, prezio egokian eta diseinu aski erakargarriekin. Horretarako ere, jar zaitezte lehenbailehen gurekin
harremanean, bestak
gainean ditugu-eta. Ez
utzi azken ordurako eta
zuen herrietako besten
berri zabaldu!

Bota bertsoa
Oier AMIANO • Doinua: Izarren hautsa

Gure esku dago!!
Ekainak 8 iristeko zain
eta jadanik igaro.
Egun horixe azkar a(ha)ztea
ez da erreza izango.
Gizon, andere, haur, zahar, gazte
lagun kuadrila, senar-emazte,
batuz hemengo ta hango.
Elkartu ginen milaka jende,
ezin eskatu gehiago.
Ehun ta hogei kilometrotan
lotuz Iruña-Durango.
Eskuz osatuz gure bidea,
eskuratzeko eskubidea,
politikatik harago.
Gure eskuetan dago.

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

Bidasoako herri guztiak
eta Baztango bailara,
108 kilometrora
denok batera Itzara.
Bakoitzak hartu gure lekua,
ondokoari eman eskua.
Ze katea, ze ilara!
Hau ikusita hartu dezagun
gaur pentsatzeko parada,
herri honetan eskatzen dena
hain arraroa al da ba?
Erdiesteko guk nahi duguna,
eraikitzeko etorkizuna,
herritarren garaia da.
Txikian haundiak gara.

m e-Posta:
info@ttipi.net
e Posta: Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA
d Tel.: 948 63 54 58

o

Faxa: 948 63 54 57
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Prentsatik bildutakoak

«Gaur egun haurrek
astean bi edo hirutan
entrenatzen dute pilotan eta gu, berriz,
umetan egunean hiru
aldiz joaten ginen
frontoira. Libre
genuen bakoitzean
frontoira joaten
ginen».
«Umea ikastolara eramatea asko gustatzen
zait. Gelditzen denean
agurtzea oso polita da
eta oraindik politagoa
atera eta besoetara
korrika datorrenean».

«Liburua eskualde
horretako larreetatik
dator, nire aitzinekoei
egindako omenaldia
da, larre horiei luzatutako begirada bat».
«Amatxiren ohiturak,
xelebrekeriak, kontakizunak… gero salto
egiten du azken
hamarkadetara eta
nire haurtzaroa eta
nerabezaroa kontatzen dut, baita aitak
eta osabak herri kirolen munduan bizi
dutena ere»

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
ZAZPIKA 2014.06.01

Hasier LARRETXEA
Arraiozko idazlea
GARA 2014.06.05
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11 galdera labur

Nola aurkeztuko zenuke zure burua?
Neska alaia, saltxera xamarra, irrifartsua baina genio bizikoa.
Irribarra kendu eta zerk ateratzen dizu genio txarra?
Desordenak. Ez zait gustatzen
gauzak bere lekutik kanpo egotea. Antolatutako zerbait behar
bezala atratzen ez denean ere
hasertu egiten naiz.
Zein lotura du irakaskuntza eta
psikiatriak?
Haur Hezkuntzako goi maila eta
Lehen Hezkuntzako magisteritza
ikasi nituen eta 2010eko udan Elizondoko Aita Menni psikiatrikoan
hasi nintzen eta bertan jarraitzen
dut oraindik, arras gustora gainera. Berez, elkarrekin lotura gutti
dute, baina bietan pertsonekin
egiten da lan, egunero pile bat
ikasteko aukera duzu eta horrek
aunitz aberasten zaitu.
Asteburuko planik ederrena?
Eguraldi ona egiten duenean
mendira ibiltzera joatea, leku berriak ezagutzea eta lagunekin
egun eder bat pasatzea.
Zerk egiten ditu berezi Arizkungo bestak?
Bertan sortzen dugun giroak, San Juan suak eta ezkil jotzeak…

Arizkungo bestetatik egunik gustukoena?
Lehenengo eguna denok gogotsu eta indar aunitzekin gaudelako, eta bertzea zikiro jate eguna
da. Goiz goizetik giro ederrean
hasten dugulako eta herritar denak elkarrekin gaudelako.
Gautxoria edo eguneko bestazalea?
Eguneko bestak nahiago ditut.
Bestondoa pasatzeko sekretua?
Bestatik erretiratuta guatzera sartu aintzinetik ongi gosaltzea eta
ur basokada batzuk edatea horrek hurrengo
eguna arinagoa izaten
laguntzen baitu.
Arizkungo txokorik
ederrena?
Arizkunek dena
ederra du….
Amets bat?
Bizi dugun
egoera kontutan izanda, nik
ikasitakoan lanean hastea.

 Ainhoa ETXENIKE IRIARTE  Arizkungo gaztea
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GIZARTEA
EKONOMIA  ZOR PUBLIKOA ESPAINIAKO EKONOMIA ETA OGASUN MINISTERIOAREN DATUAK

Banketxeekin dituzten zorrak %8,4
murriztu dituzte eskualdeko udalek
16,9 milioi euro
zor dituzte
eskualdeko
17 udalek
TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPAren Hego Euskal Herriko eremuan dauden 25 udalerrietatik hamazazpik
1 6 . 8 9 6 . 0 0 0 e u ro k o
zorrekin itxi zuten
2013a. Hala ondoriozta
daiteke Espainiako Gobernuko Ekonomia eta
Ogasun Ministerioak
berriki argitaratu dituen
datuetatik. Emandako
zenbakiak banketxeetan dauden zorrak dira.
ZORRIK HAUNDIENA,
HERRI HAUNDIENETAN
Txostenaren arabera, zor haundiena dutenak udalerririk haundienak dira. Baztan dago
lehendabiziko postuan
6.672.000 euroko zorrarekin; ondotik Lesaka
4.471.000 eurorekin;
hirugarren Leitza
1.246.000 euroko zorrarekin eta laugarren Bera 1.135.000 euroko zor-

DATUA

8
UDAL ZORRIK GABEAK
Arano, Beintza-Labaien,
Donamaria, Ezkurra,
Goizueta, Saldias, Urroz eta
Zubietak ez dute inongo
zorrik banketxeekin.
petze mailarekin.
Bertze udal batzuek,
ordea, ez zuten euro bakar bateko zorrik joan
den urte bukaeran. Eta
horixe da Arano, Beintza-Labaien, Donamaria, Ezkurra, Goizueta,
Saldias, Urroz eta Zubietaren kasua.
Gainerako udalak milioi bat euroko zorraren
azpitik daude.
ZORPETZE BAXUAGOA
2012ko abenduaren
31n udalen zorpetze
maila kontuan hartuz,
1.551.000 eurotan jeitsi
da, hau da, 2012 bukaeran baino %8,4 ttikiagoa zen 2013 hondarrean udalek zuten zo-

HERRIA
ARANTZA
ARANO
ARESO
BAZTAN
BEINTZA-LABAIEN
BERA
BERTIZARANA
DONAMARIA
DONEZTEBE
ETXALAR
ELGORRIAGA
ERATSUN
EZKURRA
GOIZUETA
IGANTZI
ITUREN
LEITZA
LESAKA
OIZ
SALDIAS
SUNBILLA
URDAZUBI
URROZ
ZUBIETA
ZUGARRAMURDI
GUZTIRA
rra. Ia udal guztiek egin
dute beheiti zorpetze
mailan, Elgorriagak izan
ezik. Zorrik gabe segitzen dutenak, berriz,

2012ko ZOR BIZIA
426.000 €
0€
291.000 €
7.417.000 €
0€
1.262.000 €
175.000 €
0€
980.000 €
285.000 €
11.000 €
15.000 €
0€
0€
298.000 €
111.000 €
1.256.000 €
4.747.000 €
71.000 €
0€
199.000 €
296.000 €
0€
0€
607.000 €
18.447.000 €
berdinak dira.
Bertzalde, Nafarroako datuak aintzat hartuz, guztira 274,2 milioi
euroko zorra dute uda-

2013ko ZOR BIZIA
397.000 €
0€
271.000 €
6.672.000 €
0€
1.135.000 €
73.000 €
0€
884.000 €
240.000 €
26.000 €
9.000 €
0€
0€
280.000 €
102.000 €
1.246.000 €
4.471.000 €
64.000 €
0€
185.000 €
247.000 €
0€
0€
594.000 €
16.896.000 €
lek. Zor haundiena dutenak Iruñea (97,15 milio
euro), Tutera (21,14 milioi euro) eta Castejon
(8,79 milioi euro) dira.
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20:00 Suziria botako da Herriko Etxetik.
Ondotik Karrika-dantza Corco txarangak eta txistulariek alaitua. Ohitura den bezala,
ostatuetan eta elkarteetan zopak izanen dira afaltzeko.
00:00-03:30 Dantzaldia Jalisko Band taldearekin.
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09:00 Diana Corco txarangak girotua.
09:30 XXIV. Josetxo Ezkurra Memorialaren Pilota Txapelketako finalak.
11:00 Herriko Etxean ongietorria Txikien Udalari. Ondotik alkate txikiak eta zinegotziek
suziria botako dute. Erraldoiak eta buruhaundiak, Txistularien Bandak lagunduta.
11:30 Meza, Txikien Udalbatza buru dela eta erraldoiek, buruhaundiek eta txistulariek
lagunduta.
Ondotik euskal dantzak, dantzari txikien eta txistularien eskutik. Buruhaundiak eta
zezen txikiak herriko karriketan barna ibiliko dira.
12:00 Gazte Burrunbarekin triki poteoa.
14:00 Gazte Burrunbaren eskutik bazkaria Intzakardin.
14:30 Txikien Udala aukeratzen parte hartu duten haur guztiendako bazkaria.
16:00-20:00 Haurrendako kart-ak eta puzgarriak Bearzana pilotalekuan eta tren
turistikoa.
16:30 Gazte Burrunbaren X. urteurreneko ospakizuna.
17:00 Gazte Burrunbaren eskutik jokoak.
19:00 Gazte Burrunbaren eskutik poteo musikala.
20:00 Herriko Etxean, Txikien Udalbatzak bere agintaritza utziko du. Egun honen
oroigarri gisa, Txikien Udalbatzako kideei diploma bana emanen zaie.
20:00-22:00 Dantzaldia Gaubela musika taldearekin.
22:15 Suzko zezena Bearzana frontoian.
01:00-04:00 Dantzaldia Gaubela musika taldearekin.
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09:00 Diana Corco txarangak girotua.
11:00 Meza Nagusia, Mendi Abesbatzak kantatua. Ondotik bandera dantza, Trapatan
eta bertze dantzak Erreka dantza taldearen eta txistularien eskutik.
11:00 Erraldoiak eta buruhaundiak, Txistularien Bandak lagunduta.
13:30 Aperitiboa Herriko Etxean.
18:30 Kalejira Erreka dantza taldekoekin.
19:00 Erreka dantza taldearekin dantza
tradizionalak Bearzanan.
20:00-22:00 Dantzaldia
Laiotz taldearekin.
22:30 Su artifizialak.
00:30-03:30 Dantzaldia
Laiotzekin.

09:00 Diana Corco txarangak girotua.
10:00 Mus Txapelketa.
11:00 Buruhaundiak eta zezen txikiak herrian barna.
11:30 Eskubaloi partidak kiroldegian.
14:00 Herri bazkaria.
17:00 Haurrendako jokoak Intzakardin, gurasoek antolatuta.
20:00-22:00 eta 00:30-03:30 Dantzaldia Oharkabe musika taldearekin.
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Pedro Mª BAÑARES | Arkupeak Elkarteko lehendakaria

«Herriko bestak asko aldatu
dira, ez dira lehengo
Doneztebeko bestak»
Arkupeak Jubilatuen Elkarteko lehendakaria, Mendi abesbatzako abeslaria, Doneztebeko bakeepailea, Erreka Kirol Elkartearen sorreran parte hartu eta gerora sei urtez elkarteko lehendakari izan zena... Ez zen geldirik egoteko jaio Pedro Mª Bañares eta bere harat honatak dira lekuko.
Berak ere hala aitortu du: «nire bizitzan denetarik dago, gauza askotan sartua nago eta
egon naiz». 25 urtez Nafarroako Kutxan aritu zen lanean eta aurretik beste lekuetan: «Lesakako
Laminazioetan, Baskonia Bankuan, eta 1978ko abuztuaren 1ean Nafarroako Aurrezki
Kutxan hasi nintzen. Azken urteetan bertan aritu nintzen merkataritza kudeatzaile bezala,
53 urte bete arte». 2003ko abenduaren 31n hartu zuen erretiroa eta onartu digunez, «aurrejubilazioa gusto haundiarekin hartu nuen, azkeneko urteak presioz beterikoak izan baitziren».
Geroztik, «lasaitasunez» bizi ditu egunak, baina ez egonean: «goizean ordu bat eta erdiko
ibilaldia egin, egunkaria irakurri, Interneten ibili, marraztu, bizikletan ibili, libururen bat
irakurri, partituraren bat errepasatu...» horiek egitea atsegin du eta eta gainera, «etxekoandreak agindutakoa egiteko ere denbora» gelditzen zaiola erran digu.
Gaur egun, ordea, Arkupeak-eko lehendakaria denez, bere gauzetarako «denbora gutti»gelditzen
zaio, egunero 08:30etik 13:00etara elkartearen egoitzan egoten baita. Duela sei urte eskas sar tu zen bazkide, eta lehendakari gisa 2011ko uztailerako hasia zen. Balorazio «oso positiboa»
egin digu: «lan haundia egin dugu bazkideen datuak informatizatzeko, ordainketak helbideratzeko, ikastaro eta hitzaldien aukera zabaltzeko... Informatizatua egonda, lan hauek
askoz ere errazagoak dira». Aurreko zuzendaritza taldeari ere eskerrak eman nahi izan dizkio,
«lan hau eskuz egiten baitzuten». Ilusioz hartu zuen kargua eta gogoz paratu dituzte proiektu
berriak martxan: «lehendik egiten ziren bidaiez gain, hitzaldi eta ikastaroen aukera zabaldu dugu eta oso harrera ona izan dute». Datuak ere eman ditu: «aurten lehen sei hilabeteetan 188 lagunek parte hartu dute eta poztekoa da. Are gehiago, kontuan hartuta iaz
urte osoan 199 lagun izan zirela».Aurtengo berrikuntzen artean batzuk aipatu dizkigu: «bidaien
artean, Budapest, Praga eta Viena hiriak eta Argentina ditugu. Ikastaroen kasuan, La
Caixarekin informatikako kurtsoak emateko eta tailerrak egiteko negoziatzen ari gara».
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Pedro Mª Bañaresek hiru urte daramatza Arkupeak Elkarteko lehendakari gisa.

Betebeharrak alde batera utzita, herriko bestak gozatzeko hartuko ditu Bañaresek, «doneztebar
peto-petoa» sentitzen delako: «ttikitatik bizi izan ditugu eta niretako eta familiarendako
hoberenak dira». Sanpedroak, «lasai» pasatzen ditu, baina «etxetik ateratzeko bertze arrazoi bat» dira, eta gustuko du «herria jendez nola betetzen den, bakoitzak bestak nola bizi
dituen eta jendea bestetan nola mugitzen den» ikustea: «etxekoandretik hasita, lan gehien
egitea tokatzen baitzaio, etxeko haurraraino, hau ere zerbait ezberdina pasatzen ari dela
konturatzen baita». Egunez egun, San Pedro Eguna du maiteena: «Meza Nagusian abesbatzarekin kantatzera joaten naiz eta Gora Doneztebe
«San Pedro Eguneko
kantarekin oilo ipurdia jartzen zait, familiakoekin
bazkaria eta orokorrean, Udalak egun horretarako
Meza Nagusian Mendi
antolatzen dituen ekintzak» gogoko ditu. Gainera,
Abesbatzaren Gora
bake-epailea izanda Udalbatzarekin izaten da eguneDoneztebe kantarekin
ko ekitaldietan, makila eskuan. Ekainaren 30ean, San
oilo ipurdia jartzen zait» Martzial Egunean,aldiz,ez da Donezteben izaten,«Irunera
joaten naiz, andrearen familia han bizi baita». Hondarreko eguna kenduta, adierazi digunez, «bestetako gainontzeko ekintzetara joaten saiatzen naiz».
Denboran gibelera eginez, herriko bestak «asko» aldatu direla dio, «ez dira lehengo bestak.
Lehen Bearzana plaza betea egoten zen, jendeak gelditu gabe dantzatzen zuen Gasteizko
Mundijaz orkestrarekin eta gaur egun, dantzalekua aldatu dute. Su artifizialak espiral
itxurakoak ziren eta gaur egungoek ez dute zerikusirik. Jendeak Laminazioetan besta
eskatzen zuen Doneztebera hurbiltzeko eta belarrak eginak egon behar izaten zuten sanpedroetarako; orain, ia ez dira lehortzen uzten ere. Inguruko herrietako jendearendako
ere, Sanpedroak sakratuak ziren, baina hori aldatu egin da». Bertzalde, aurtengo egitaraua
ez duela ezagutzen aitortu arren, azken urteotako bestak «errepikakorrak» iruditzen zaizkio,
baina «suposatzen dut egoera ekonomikoak eragina izanen duela». Edozein moduz, denaren
gainetik ez du zalantzarik: «argi eta garbi, besta onak dira».
Herritarrei zerbait errateko ere aprobetxatu nahi izan du tartea: «Donezteben
eta Donezteberen alde lanean diharduten gisa guztietako erakundeei eskerrak eman nahiko nizkieke (kirola,
kultura, komertzioak...), Doneztebek
asko ematen digu eta guk gure ahalmen eta borodante guztia erabili behar dugu Doneztebe herri indartsu,
dotore eta eroso bat bihurtzeko. Dituen
gabeziak aztertu eta hauek indartu
behar ditugu, eta gehienbat dagoeneko
baditugun alderdi onak bultzatu, ez
dira eta gutti». Mezua bidalita, hauxe
baino ez du gaineratu nahi izan: «ongi
pasa bestak! Gora San Pedro eta gora Doneztebe!».
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Erreka DANTZA TALDEA | Doneztebeko dantzariak

«Taldeak badu etorkizuna, guk
segitzeko asmoa dugu eta ondotik
ere dantzari parrasta dator»
Musikaren erritmoan arin dantzatzen dute
14 neskek. Txikitatik dabiltza dantzan, baina
duela 5 urte sortu zuten egungo dantza
taldea «ordura arte, taldeak adinka banatuta zeuden, baina jendea dantza
taldea uzten joan zen. Batzuk jarraitzeko
gogoz geundenez, elkartu eta irakasle
berriekin hasi ginen lanean». Maria eta
Mikel Azpiroz leitzarrak dituzte gidari eta
zenbaitetan, irakasleak beraiek ere emanaldietan parte hartzen dutela aipatu digute.
Talde honen ondotik «bertze gazte talde
handi bat badugu, eta horietako zahaARGAZKIA: ERREKA K.E
rre nak tarteka gurekin entseatzera
Besten aitzinetik, ekainaren 14an eskainiko
etortzen dira, poliki-poliki taldean sartzen
dute emanaldia Erreka Dantza Taldekoek.
joateko». Beraien taldeaz gain, beste 4
dantzari talde daude, bakoitza 20 bat dantzari
inguruz osatutakoa, horregatik «dantza taldeak etorkizuna baduela» uste dute, «guk
segitzeko asmoa dugu eta ondotik ere dantzari parrasta dator. Azkenean, afizio bat
da hau eta ilusio pixka bat baldin baduzu, handik edo hemendik ateratzen duzu
tarteren bat».
Urte hauetan hamaika emanaldi eskaini dituzte eta tartean pasadizo xelebreren ere izan
dute, «presaka ibiltzeagatik saioren batean jantziekin inprobisazio ttikiren bat egitea tokatu zaigu» diote irriz. Karrikara irten aurretik, entseatu beharra izaten dute «normalean astean behin gelditzen gara, eta emanaldiak hurbiltzean gehiagotan. Urteko
saiorik potenteena San Pedroetakoa izaten da, eta horregatik pare bat hilabete
lehenago, astean bitan gelditzen saiatzen gara, pare bat orduko entseguak egiteko».
Gazteak izanik bestazaleak dira eta herriko besten inguruan galdetuta diote «besta he rrikoiak direla oso, bazkari eta afariz hornituak, tarte atsegina pasatu nahi izanez
gero, egunez zein gauez, aproposak». Dantzariek hutsik egin ezin duten hitzordua dute
datozen egunetan. «San Pedro egunean, goizean, Trapatan dantza egiten dugu, aurten laugarren urtez eta arratsaldean berriz emanaldia eskaintzen dugu». Horregatik,
«aurreko egunean beti ahal den heinean behintzat txintxo portatzea tokatzen zaigu».
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Besta aurretik emanaldi berezia
Ekainaren 14an, gaueko 10:00etatik aitzinera ere izanen duzue dantza taldeaz gozatzeko
aukera. Dantza saioa antolatu dute kiroldegian eta erran digute emanaldi «berezia» izanen dela. Horren arrazoia honakoa, «orain artekoak beti egunez egin izan ditugu eta
oraingoan zerbait desberdina egin nahi genuen». Ikusleei eskainiko dizkieten dantzak
ere «modernoagoak izanen dira, dantza tradizionaleko pausoetan oinarrituta». Beraien taldea osatzen duten 14 dantzariek eta irakasleek hartuko dute parte eta «Leitzako mutil dantzarien kolaborazioa ere izanen dugu,
«Emanaldi berezia
baita gaztetxoen taldeko beste zortzi dantzariena
ere».
izanen da, gauez.
zuten burutan mota honetako emanaldiren
Dantza modernoagoak Aspaldixkoan
bat egitea eta azkenean aukera izanen dute «ideia
eskainiko ditugu,
honekin bueltaka genbiltzan, baina honelako zerdantza tradiziolaneko
baitek ordu asko, lan handia eta ekonomikoki ere
pausoetan oinarrituta» asko suposatzen du. Dena ongi atera dadin, gauzak
ongi lotu behar dira». Horregatik, «lagundu gaituzten
guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, beraiek gabe
ezinezkoa izanen zelako antolatzen ari garen ekitaldia egitea». Zailtasun batzuk ere
badituztela aitortu digute «dantzak prestatu ahal izateko, jendeak libre egon behar du
entseguetara etortzeko, eta guztiok ikasten edo lanean gabiltza» baina, «aurtengo
konpromezua hartua genuen, eta aitzinera doa asmoa».
Sarrera dohainik izanen da eta «adin guztietako jendea biltzea» da asmoa. Ekitaldiaren
ondotik sari batzuen zozketa ere egitekoa dute, eta horretarako boletoak jarriko dituzte
salgai herrian ohiko tokietan eta egunean berean polikiroldegian. Sarien artean tablet bat,
Elgorriagako Hilarion jatetxean bi pertsonentzat bazkaria, Donamariako Herriko Ostatuan
bi pertsonendako bazkaria eta Elgorriagako bainuetxean 4 zirkuitu termal zozkatuko dituzte.
Beraz, gozatu bikoitza hartzeko aukera duzue aurten Errekako dantzariekin!

ARGAZKIAK: ERREKA K.E.
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12:00 Dianak, txupinazoa eta gazteen luntxa.
13:00 Txopo goratzea.
14:00 Gazteen bazkaria.
18:00 Leire Onsalorekin kantaldia.
21:30 Baztan Zopak Joxe Angelek alaiturik.
23:30 Kontzertuak: Barniz por la nariz, Sofokaos eta Brigrada improduktiva.
02:00 Dantzaldia Aierrik taldearekin.
05:00 Xinger jatea.

10:00 Dianak.
10:30 Haurrendako puzgarriak eta tren txu-txua.
11:00 Ginkana (9 urtetik aurrerako haurrendako).
14:00 Haurrendako bazkaria eta koadrilen bazkaria.
18:00 Txokolatada.
18:30 Triki-bertso poteoa ostatuz ostatu.
20:00 Dantzaldia Laiotz taldearekin.
22:00 Mutildantzak eta gaita.
00:00 Dantzaldia Laiotz taldearekin.
05:00 Ziztor jatea.

10:00 Dianak.
11:00 Zaldi ikuskizuna Lamierritan.
12:00 Gazteen frontenis finala.
16:30 Break dance.
17:30 Bertso-pilota saioa.
18:30 Tortila lehiaketa.
ARGAZKIA: WWW.BAZTANHARANA.COM
20:00 Dantzaldia Salaberri akordeoilariarekin.
22:00 Mutildantzak eta gaita. Gero, guatekea soziedadean.
05:00 Gasna jatea.

10:00 Dianak.
12:00 Mus ineztura.
14:00 Zikiro jatea akordeoilariekin.
Ilunabarrean San Joan suak eta ezkil jotzea.
22:00 Mutildantzak eta gaita.
00:00 Dantzaldia Beñat akordeoilariarekin.
05:00 Xingar jatea.

10:00 Dianak.
11:00 Meza Nagusia.
12:00 Mutildantzak, ondotik herriko luntxa.
17:30 Mexikanak
20:00 Dantzaldia Beñat akordeoilariarekin.
22:00 Mutildantzak eta gaita.
00:00 Txopo botatzea eta gaixua ni.

ARGAZKIA: WWW.BAZTANHARANA.COM
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10:00 Argi soinuak.
10:00-14.00 Haur jokoak: puzgarriak, ludoteka, kart-ak...
12:00 Ezkil jotzea eta txupinazoa.
13:00 Fanfarrea kilikiak alaiturik.
14:30 Haurren eta gurasoen bazkaria
Kastonean.
17:00 Izpegiko igoera: 5. herri bizikleta
martxa. Ondotik haurrendako txokolatada eta sari banaketa Erratzuko fanfarronak alaiturik.
20:00 Errepresaliatuen aldeko kontzentrazioa plazan. Ondotik, poteoa
Erratzuko fanfarronak alaiturik.
21:30 Baztanzopak Kastonean (txartelak
salgai Kastonean eta Albantzenean).
00:00 Kontzertuak plazan: Skalopeak, Ufestuek eta Odolkiak ordainetan.

10:00
11:00
12:30
14:00
17:30

Argi soinuak.
Frontenis partidak Etxelebert pilotalekuan.
Fanfarrea kilikiak alaiturik.
Herritarren arteko Piki-nika.
Pilota partidak Etxelebert pilotalekuan.
Eskuz binaka: ASIER OLAIZOLA - IÑAKI OTXANDORENA.
SEBASTIAN GONZALEZ - MIKEL GOÑI.
Lau t’erdian: MIKEL OLAZABAL- JUANTXO KOKA.
20:00 Dantzaldia Dantzadi taldeak alaiturik.
21:30 Mutildantzak, gaita eta larrain dantza.
00:00 Dantzaldia Dantzadi taldearen eskutik.

10:00 Argi soinuak.
11:00 Meza Nagusia.
12:00 Mutildantzak eta luntxa herriko plazan.
17:00 Herritarren arteko jinkana.
20:00 Mariatxiak Herriko Plazan, Mariachi Tecalitlan.
21:30 Mutildantzak, gaita eta Larrain Dantza.
22:30 Su artifizialak.
23:00 Kontzertua Zubi Puntan.
00:00 Dantzaldia Hauspolariek taldearen eskutik.

10:00 Argi soinuak.
11:00 Pilota partidak Gorostapolon.
12:00 Bertso poteoa Ander Lizarralde eta Unai
Muñoa bertsolariekin.
14:30 Zikiro jatea musikak alaiturik.
20:00 Dantzaldia Salaberrirekin.
22:30 Dantzaldia Iparlan, Panpi Portugalekin.
00:00 Dantzaldia Salaberrirekin.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
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BERA
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 13TIK 15ERA

Altzateko
bestak
asteburuan
Ortziraleko
zozketarekin
hasi eta
igandeko funky
eta jazz
emanaldiarekin
bukatuko dira
TTIPI-TTAPA

Altzateko bestak ospatuko dituzte ekainaren 13tik 15era, egitarau zabal honekin:
ORTZIRALA, EKAINAK 13
• 19:30: Zozketaren sariak banatu (2 pertsonentzat balnearioa, 2
pertsonentzat afaria
Zalainen, 2 pertsonentzat gaua Urdaibaien eta saski eder
bat Altzateko denden
eskutik).
• 20:00: Txupinazoa Altzateko Plazan. Ondotik karrikabuelta txistulari, erraldoi eta buruhandiekin.
• 22:00: suzko zezena.
• 23:00: kontzertuak:
Behatxe Roja (Ska,
Hernani), Kulto Kultibo (Irun) eta DJ Maia
(Etxalar).
LARUNBATA, EKAINAK 14
• 12:00: euskal dantzak.
• 13:00: karrikabuelta
txistulari, erraldoi eta
buruhandiekin.

• 14:00: Zikiro jatea
(Txartelak 15 eurotan
salgai Xuga eta Purienean).
• 18:00: Batukada.
• 22:00: suzko zezena.
• 23:00: Kontzertuak:
Kalera (Lesaka-Bera),
Dama (Doneztebe) eta
Deskode Nafar Koast
Tour.
IGANDEA, EKAINAK 15
HAURREN EGUNA
• 10:00: Plater tiraldia.
• 10:00 haurren pilota
partidak Altzateko
frontoian.
• 10:30: MGT Eguna.
• 11:00: Meza Nagusia.
• 12:00: Entzierro ttiki.
• 13:00: Karrikabuelta
txistulari, erraldoi eta
buruhandiekin.
• 15:30: Haurrentzako
jokuak Altzateko Plazan.
• 18:00: funky emanaldia.
• 19:00: Jazz emanaldia.

Txistularien Eguna
Julio Caro Barojaren
jaiotzaren mendeurreneko ekitaldien baitan
Txistularien Eguna ospatuko da ekainaren
15ean. Igande goizeko
11etatik aitzinera kalejira eginen dute Altzaten barna. 12:30ean
erraldoiekin batera ibiliko dira txistulariak eta

UTZITAKO ARGAZKIAK

Guztiok elkartearen aldeko jaialdi arrakastatsua
Abesbatzaren ekimenez, Guztiok Guraso Elkartearen aldeko elkartasun jaialdia
egin zen maiatzaren 31n. Euriaren beldur, Altzateko plazan egin ordez Altzateko
frontoian egin zen musika eta dantza uztartu zituen emanaldia. Jendetza bildu
zen bertara, elkartasuna adierazi bidenabarkoan ikuskizun bikainaz gozatzeko.
Guztiok Elkarteak aurkezpena egin zuen eta Gure Txokoako dantzariek, Irungo
Carlos Zapiain areto dantza eskolako kideek, Abesbatzak, Musika Bandak, Pettik eta Mugaldekoak taldeko Raul Garcia eta Beñardo Goietxek eta Igantzi, Doneztebe, Lesaka eta Berako jubilatuen abesbatzek parte hartu zuten.

akabatzeko Itzea aitzinean joko dute.

Berako Oihuarako
lanak
Urteroko moduan,
besten programarekin
batera, Berako Oihua aldizkaria banatuko da
etxeetan. Bertan artikuluak idaztera animatu
dute Kultur Batzordetik. Hauek aurkezteko

Ba al zenekien

epea ekainaren 27a bitarte izanen da.
Lanak nahi den gai
eta luzerakoak izaten
ahal dira, eta irudi edo
argazkiz lagunduak joaten ahal dira. Lanak,
posta elektronikoz kultura@berakoudala.net
helbidera bidaltzen ahal
dira edo, bertzenaz, zuzenean Kultur
etxera eraman.

?

Toki Ona institutuko Bizikidetza Programa
aurkeztu zuela Aintzane Gascon irakasleak
maiatzaren 31n Iruñean Nafarroako Kontseiluak antolatutako XV. jardunaldietan

 FLASH

Emakumeak
Kurdistango
gerrillan
Ekainaren 19an, Mujeres del monte Ararat
dokumentala eskainiko da 19:30ean Beralandetan eta gero mahaingurua eginen da.

Emakumea eta
gizona euskal
dantzetan
Oier Araolaza antropologo eta dantzariak solasaldia eskainiko du
ekainaren20an,20:00etan Beralandetan.

Antzerkia
Huts Teatroa taldeak
Publikoari gorroto antzezlana eskainiko du
ekainaren 21ean,
22:00etan Kultur Etxean. Sarrera: 6 euro.
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LESAKA
OSPAKIZUNAK  EUSKARA BATZORDEAREN ESKUTIK

San Juan
bezperan
hainbat ekitaldi
prestatu dituzte
Euskaraz bizi
goiburupean
gurasoengan
eragin nahi
dute bereziki
Aitor AROTZENA

Bertze urteetan bezala aurten ere Lesakan
Euskaraz Bizi eguna antolatzen ari da Euskara
Batzordea, ekainaren
23an San Juan bezperarekin bat eginez. Helburu nagusia euskararen erabilera sustatzea
izan ohi da eta horretarako urtero herritar multzo ezberdinei zuzentzen zaio mezua. Aurtengoari dagokionez Lesakako gurasoetan eragin nahi dute; izan ere,
euskararen erabilera
neurtzen dituzten kale
neurketa ezberdinek,
gainbeherazko norabidea erakutsi baitute herritar multzo honetan.
Horretarako gurasoengana zuzendu nahi
izan dute, eta Guraso
Elkarteen bidez egitea
erabaki dute.
Egitarauari dagokionez, muralak egin eta
parke, ikastola, eskola
inguruetan jarriko dituzte. Bortzirietako Ber-

tso eskolak saio antzeztua eskainiko du eta
Euskararen fruitu goxoak jolasean aritzeko
aukera izanen da, guraso batek eta haur batek osatutako bikotetan. Lehenagotik izena
eman beharko da. Euskara Batzordearen ekitaldia eta manifestuaren irakurketaren ondotik, sua piztuko da. Afari autogestionatua izanen da plaza inguruan
eta dantzaldia.

Musika Bandak
Rock kontzertua
eskainiko du
Urtero bezala, aurten ere Lesakako Musika Bandak kontzertu
bat emanen du San Ferminak hasi baino egun
batzuk lehenago. Aurten, ekainaren 20an izanen da, ortziral arratseko 10etan Eskol Ttikiko
gibelaldeko aparkalekuan, RockBand izenburupean. Izan ere,
Queen, Michael Jackson, Europe, AC/DC,
Miguel Rios, Blues Brothers, Nino Bravo, Barricada. Elvis Presley,
Abba edo La Oreja de
Van Gogh taldeen bertsioak eginen dituzte.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Bidasoaldeko arte eta artisautza azoka arrakastatsua
Gure artea gure artean goiburupean Bidasoa aldeko arte eta artisautzaren lehen azoka egin da maiatzaren 31n, Bihotzkada Kolektiboak antolatuta. Eskulangileen lanak karrikaz karrika hedatu ziren eta artistenak berriz, Harriondoa
Kultur Etxean eta Kolektiboko kideek margotu eta egokitutako konbentuan.
Hainbat ekitaldi egin ziren egun osoan. Harriondoako erakusketa ekainaren
19ra bitarte egonen da zabalik. Ortzegun eta ortziraletan, 18:00etatik 21:00etara, larunbatetan 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara eta igandetan 12:00etatik 14:00etara.

KIROLA  EKAINAREN 15EAN

Lesakako XII. Mendi Itzuliak 32 eta 23
kilometroko ibilbideak izanen ditu aukeran
TTIPI-TTAPA

Lesakako Mendi
Itzulia hamabigarren urtez antolatu du Beti
Gazte elkarteak, Udalaren laguntzaz. Ekainaren 15ean, igande
goizeko 7:00etatik
7:30era abiatuko dira
mendizaleak eta bi ibilbide izanen dituzte au-

keran. Laburrena, 23 kilometro luze eta 1.300
metro desnibela duena, plazatik abiatu eta
Nabazen barna Agiñara igoko da, Domiko,
Burnaiztegi, Pagolleta,
Apittu eta Sastrinen
barna, berriz ere plazan helmugaratzeko.
Luzeenak, 32 kilome-

tro luze eta 1.800 metro desnibela duenak,
ibilbide beretsua izanen du, baina Apittutik
Sastrinen barna jautsi
beharrean, oraindik ere
Unanue, Igantziko Kopara eta Frainera igo
beharko dute mendizaleek, herrira jautsi aitzin.
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ETXALAR
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 13 ETA 15EAN

Haurraren Eguna
bi egunez
ospatuko dute
Irune eta Itsaso

Haurraren Eguna
ekainaren 13 eta 15ean
ospatuko dute eta egitarauzabalaprestatudute bi egunetarako.
Ortziralean 11:15ean
eskolako ateak irekiko
dituzte. Ikasleek kontzertu ttiki bat eskainiko
dute eta ondoren lanak
ikusteko aukera izanen
da. Igandean 10:30ean
berriz ere eskolako ateak irekiko dira . 12:15ean
plazan ipuin topaketa
izanendatrikitilariekalaitua. Bertan, gela bakoitzeko ikasleek ipuin bat
ozenkiirakurrikoduteeta
parte hartzaile bakoitzari liburu bat emanen
zaio oroigarri gisa.
13:30ean guraso elkarteakantolatutakobazkaria izanen da eta bazkalondoan udalaren eskutik ipuin kontalaria.

Gasna feria
Ekainaren 1ean,
Altxata elkarteak antolatutako XXII. gasna lehiaketa ospatu zen. 18
gasna aurkeztu ziren le-

hiaketara eta Lekarozko
Kortariko Bordako Julen Arburuak irabazi zuen lehen saria (120 euro). Bigarren eta hirugarren sariak Arantzara joanziren,Simonenbordara eta Serorenbordara.
Etxalarkoen artean
berriz, lehenengo saria
(50 euro) Ursuako Jorge Arizaletak eskuratu
zuen eta bigarrena (30
euro) Intxeko Josetxo
Ariztegik. Honez gain, I.
Goxo topaketa egin zen.
11 gasna tarta aurkeztu

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Gasna lehiaketako irabazlea, lehen bi herritarrak eta epaimahaikideak.
ziren eta guzien artean
lote bat zozketatu zen.
Hau Andutzeko Maitexari tokatu zitzaion.

Sute elkartea
Ekainaren 14an goizeko09:30eanizanenda
estintoreen errebisioa
kultur etxean. Urteko
batzarra berriz, ekainaren 15ean eginen da goizeko 10:00etan kultur

etxean. Bertzalde, aldaketak egon dira juntan:
lehendakariaAsierMaya
da eta idazkaria Angela
Irisarri. Sute kasuan sua
itzaltzeko palak etxe
hauetan egonen dira:
Iturraldeko-borda(LarrapilSarriku),Tolareko-borda(Orizki),Goienetxegaraia (Lurriztiederra), Zamudieneko-borda (Urritzokieta), Maxternekoborda (Gorosurreta) eta

Arrineko-borda (LakainApezborro).

San Juan sua
Altxata elkarteak antolatuta, ekainaren 23an
arratsean San Juan
bezpera ospatuko da
plazan. Herritar guztiei
berendu-afariarekin plazarahurbiltzekodeiaegiten diete, ilunabarreko
20:00ak aldean suaren
ingurura bilduz.

ARGAZKIA: ASIER GOGORTZA

Gure esku dago
Maiatzaren 24an 80 lagun inguru bildu ziren plazan “Gure Esku Dago” ekimeneko grabaketa egiteko. Minutu bateko grabazioa egin zuten eta dagoeneko interneten dago ikusgai.

ARGAZKIA: IZARO IRIBARREN

Lehen jaunartzeak
Maiatzaren 25ean Aimar Aginagalde, Xuban Gastearena, Mikel Iturria, Eider Indaburu eta Naiara
Otxotekok Lehen Jaunartzea egin zuten elizan.
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IGANTZI
GIZARTEA  EKAINAREN 17AN, 20:00ETAN

Hirigintza
Planaren berri
emateko bilera
deitu du Udalak
Frontoia
estaltzeko
dagoen plana
ere ikusi ahal
izanen da
bilera berean
Joxean ORTEGA

Aurreko alean aipatu bezala Udalak Hirigintza Plana jendeari
azaldu eta dituen zalantzak argitzeko bilera
bat deitu du, ekainaren
17an arratsaldeko 8tan
Udaletxean. Bilera honetan Hirigintza Plana
orokorrean azalduko
dute: ideia orokorrak,
aurreikuspenak, asmoak eta datozen urteetarako herriaren hazkundea nolakoa izanen den.
Bilerara hurbiltzen direnek zalantzak eta proposamenak egin ahal
izanen dituzte, partikularren arazoak moldatzeko ezin direla izan argi izaki, honetarako nor-

berak alegazioak aurkeztu behar ditu eta.
Plana moldatu liteke
oraindik eta horretarako guztien laguntza behar da. Bileran frontoia
estaltzeko dagoen planaz ere solastuko dute.

Igerilekuko bonoak
Igerilekuen irekiera
ekainaren 14an izanen
da. Bonuak salgai daude eta hauek dira prezioak: uda osorako 40
euro ordaindu beharko
dute 18 urtez goitiko
herritarrek eta 65 kanpotarrek; 11 eta 18 urte artekoek 28 euro eta
43 euro eta 4-10 urte artekoek 18 eta 29 euro.
Egun bateko sarrera 6
eurokoa izanen da 18tik
goitikoentzat, 4 euro 1118 urtekoentzat eta 3
euro 4-10 urtekoentzat.
15 lagunetik goitiko taldeek prezio bereziak
izanen dituzte eta familia ugariek %20ko deskontua izanen dute.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Herri kirol taldearen kurtso bukaera Irrisarrin
Herri Kiroletako haurren taldeak Irrisarrin topaketa izan zuen ekainaren 1ean,
eta haien arrimoan bertze haur eta guraso koadrila hurbildu zen, denen arteko
bazkari eta egun pasa ederra eginez. Ausartenak pendulua izeneko erokerian
aritu ziren eta beren oihuak bailara osoan entzun genituen...

Eskolako ikasleak
auzolanean
Eskolako ikasleek
ekainaren 19an auzolana eginen dute trenbidean dauden zikinkeriak bilduz, horrela poliki-poliki auzolanak zer
diren ikasiz joanen dira
eta bide batez, herriarentzat lantxo txikia eginen dute!!

Frontenis
txapelketa
Biltokik frontenis txapelketa antolatu du aurten ere. Ekainaren 12an
bukatuko da izen emateko epea (20 euro bikoteko) eta guttienez 6
bikote beharko dira txapelketa hasteko.

KIROLA  MAIATZAREN 31RA BITARTE

Mendi bizikleta eskola lanean
hasia da Irrisarri Land-en
TTIPI-TTAPA

Mendi bizikletaren erabilera sustatu eta indartzeko asmoarekin, mendi bizikleta eskola lanean hasia da Irrisarri Land Abentura Parkean.
Estatu osoan, freeride eta enduro klaseak ematen dituen lehena da gainera. Hegoi Ado, Irrisarri Landeko jardueren arduradunak aipatu duenez, «udan ikastaroak eta txapelketak eginen ditugu, baita Dirt Jump edo jauzi erakustaldiak ere.
Uda ondotik Enduroko Nafarroako Openeko proba bat eta Dirt Jumpeko Espainiako Openeko
bertze proba bat antolatu nahi ditugu, eta irailean eta urrian, mendi bizikleta eskolako kirola
bezala sartu nahi dugu ikastetxetan». Bartzelona eta Madrilen gisa honetako eskola gehiago
badaude ere, inguru honetako lehenbizikoa izanen da Igantzikoa.
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ARANTZA
KIROLA  MENDI LASTERKETA

Asier Apezetxeak
Urdazubiko
kontrabandisten
lasterketa irabazi du
Imanol Lukanbio
seigarren
sailkatu da
Nerea ALTZURI

Asier Apezetxea lasterkalaria zoriondu beharrean gara. Joan den
maiatzaren31n,Urdazubikobestetanerrotuaden
Kontrabandisten Mendi
Lasterketaeginzen.Ia16
kilometrodituprobaketa
aldi honetan, Asier Apezetxeak garaipena lortu
zuen eta hala, 250 euro
eta oroigarria jaso zituen.Bortzminutugeroxeago, Imanol Lukanbio ailegatu zen helmugara,
seigarren postuan. Biek
ala biek, sasoian daudela erakutsi dute!
Kirol modalitate ezberdinetan zaletasun
haundia dago herrian eta
tartean, mendi lasterketetan ere taldetxo bat
ari da.

Gazta sarituak
Kirolarionakezezik,gaz-

tagile onak ere baditugu
herrian. Ekainaren 1ean,
Etxalarko XXII. Gasna ferian, Simonenbordako
Xalbador Madariaga eta
Serorenbordako Margarita Madariagak bigarren
eta hirugarren sariak lortu zituzten. Aita-alabak
eskualdeko nahiz herrikogaztalehiaketetansari bat baino gehiago hartu izan dituzte. Zorionak
bada biei!

ARGAZKIAK: G. PIKABEA

Herritarrak Gure Esku Dago ekimenarekin bat eginez
Joan den maiatzaren 25ean, 80 bat lagun bildu ziren argazkia atera eta erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimenarekin bat eginez. Ekainaren 8ko giza-katean
parte hartzeko, berriz, bi autobus ateratzekoak ziren.

Hitzaldia txertoen
inguruan
Larunbat honetan,
ekainak 14, 11:00etan
Baskulan,AitziberAlmandoz fisioterapeutak txertoeninguruanbertzeikuspuntu bat emateko solasaldiaantolatudu.0-2urte bitarteko haurren gurasoeizuzenduada,maiz
txertoen inguruan izan
ditzakegun zalantzak argitzeko asmoz. Aitziberrekin batera, gaian
arront jauntzia den Silvano Baztan Iruñeko medikuak ere parte hartuko

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA

Eliza garbitzeko ateraldia
Joan den maiatzaren 22an, herritarrek eta igantziarrek eliza garbitzeko sari gisa
ateraldia egin zuten. Ederki pasatu zuten eguna.

du eta norbaitek joateko
asmorik badu Aitziberri
jakinarazi behar dio ekainaren 12a baino lehen,
699 012012 telefonora
deituta.
Aitziberrek urte saila
daramazki fisioterapeuta alorrean lanean, bere-

ziki haurren arnasketa fisioterapia lantzen. Iaz,
erraterako, Lovexair fundazioak antolaturiko arnasketa fisioterapiaren
ingurukolehiaketairabazi zuen, Arnasketa fisioterapia hezkuntzan izeneko lanarekin.

Akatsak zuzentzen
Aitzineko alean, mendi itzuliari buruzko kronikaren hasieran Duela bederatziurte... idatzinuen.
Ez da zuzena, duela hamaika urte izan baitzen
lehenbizikomendiitzulia.
Barkatu eragozpenak!
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SUNBILLA
HEZKUNTZA  IKASTURTE BUKAERA

Ateraldiz
ateraldi dabiltza
eskolako
ikasleak
Bertizen eta
Hondarribian
izan dira
Maider PETRIRENA

Eskolako haurrek irteera ezberdinak egin
dituzte ikasturte bukaera hurbiltzen ari delako.
Haur Hezkuntzakoek eta Lehen Hezkuntzako 1. mailakoek egin
zuten lehen irteera.
Maiatzaren 8an Bertizera joan eta 9an egin
zuten buelta egun ederrak pasatu ondotik.
Maiatzaren 19 eta
20an, berriz, LHko 2. eta
3. mailakoen txanda
izan zen. Hauek Hondarribiara joan ziren.
Eguraldia lagun izan zuteln eta hondartzan disfrutatzeko aukera izan
zuten, baita igerileku estalian ere. Hagitz egun
politak izan ziren.
Azkenak berriz, LHko
4. 5. eta 6. mailakoak
izan ziren. Hauek aurrekoen plan berdina errepikatu zuten. Eguraldia ez zen hain ona izan
baina hondartza eta igerilekuan ibiltzeko aukera izan zuten.

Ulibeltzak
elkartean junta
berria
Ulibeltzak Elkarteko ba-

Ba al zenekien

tzar orokorra egin zuten
maiatzaren 10ean eta
junta ere aldatu zuten.
Beraz, datozen bi urteetan hauek izanen dira
Ulibeltzak elkarteko junta osatuko dutenak:
• Lehendakaria: Mikel Arrieta Gelbentzu
• Lehendakariordea:
Josu Apeztegia Ibarra
• Idazkaria: Aritz Arriola Capdequi
• Diruzaina: Mikel
Arretxea Lasaga
• Bokalak: Joseba
Apeztegia Larroke, Leire Sanzberro Oharriz,
Esteban Korta Gandara, Pablo Maritxalar
Etxenike

ESKOLAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitiko argazkian, ttikienak Bertizen; beheitian, Lehen Hezkuntzakoak Hondarribian.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Lizun gaztandegia
Euskal Telebistan
Lizun Gaztandegiak
bederatzigarren urtez
Idiazabalen Erregulartasun saria lortu zuen.
Maiatzaren 31 eta ekainaren 1ean, ETB1 eta
ETB2an Sustraia programan agertu ziren. Zorionak!

800 Dukado
bideoan
Irailaren 7an Sunbllan 800 Dukado Emakume Mendi Maratoia
eginen da. Honetan kolaboratzaile lanetan
Sunbilla Indartuz Turismo El-

?

Jalisko Band-ek maiatzaren 30, 31 eta ekainaren 1ean Arrasaten Mundumiran (Munduko
Kulturen Festa) parte hartu zuela

Sunbildarrek gogoz parte hartu zuten Malerrekako Egunean
Maiatzaren 31n Donezteben ospatutako III. Malerrekako Egunean herriko dantzariek parte hartzeko aukera izan zuten, urtero bezala. Hainbat dantza dantzatu zituzten, haur, koxkor eta helduek. Erakustaldi paregabea izan zen. Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak antolatutako Leihotikan begira lehiaketan Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailakoen artean bigarren saria Jon Mikel Gaztelumendi Jorajuria sunbildarrak irabazi zuen, Baratxurin puntua lanarekin. Mus
Txapelketako finalean ere bi bikote joan ziren herritik, baina aurtengoan ez zuten suerte haundirik izan eta lehendabiziko partidan kanpoan gelditu ziren. Halere, zorionak egun eder honetan parte hartu zuten guztiei.

kartea (SUNBITE) ari da.
Promoziorako bideokliparen grabaketa Porrotx, Marimotots eta
korrikalari ospetsuekin
egiteko aukera izan zen
ekainaren 3an Sunbillan, Narbarten, Legasan, Donezteben eta Iturenen. Egun paregabea
izan zen. Eskerrik asko
bertaratu zareten guztiei
eta nola ez egun eder
hau prestatu duen Sunbiteri. Egun arras polita izan zen.

ARGAZKIA: JOKIN LIZEAGA

Porrotx eta Marimototsekin bideoan parte hartzeko aukera
izan zuten herriko neska-mutikoek.
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NARBARTE
OSPAKIZUNAK  MAIATZEKO AZKEN ASTEA

Ekitaldi
ugarirekin
burutu zen
Kultur Astea
ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Guraso
Elkarteak
antolatua
Martin BERTIZ

Maiatzeko azkeneko
astea kulturarendako
gordeta zegoen eta halaxe izan zen.
Astelehenean bederatzietatik ordu batak
arte foruzaingoak ekitaldia antolatu zuten,
bertan zirkuito batzuk
antolatu zituzten bizikletakin ibiltzeko eta
haurtxoei segurtasun
neurriak erakusten saiatu ziren.
Asteartean berriz zientziak eta gastronomiak izan zuten beren eguna. Bi orduetatik laurak
arte haizea eta urarekin

esperimentuak egiten
aritu ziren eta ondoren
“chef txikienak” prestatutako pintxoak dastatzeko aukera izan zuten. Asteazkenean hamaiketatik eguerdira arte irratsaioa zegoen.
Ostegunean haurtxo
txikienak Bertizera kanpaldira joan ziren eta
bertan Ituren eta Legasako haurtxoekin elkartu ziren. Arratsaldean
Eduardo Gil Bera
idazleari elkarrizketa
egin zitzaion. Hiruetatik
laurak arte egon zen irratsaioan.
Amaitzeko ostiralean Bertizera ateraldia
prestatua zegoen, baina eguraldi txarra zegoenez astelehenerako
utzi zuten eta bazkari
batekin amaiera eman

Bertizen bazkaria izan zuten ttikienek, Kultur Astearen baitan.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Herrian ere 800 Dukado lasterketaren promozioa egin dute
Irailaren 7an eginen da inguru honetan emakumeei zuzendutako lehen mendi
maratoia munduan, eta herriko neska-mutiko eta emakumeek ere parte hartu
zuten Porrotx eta Marimototsekin batera ekainaren 3an grabatutako bideoan.

zitzaion aurtengo aste
kulturalari. Esan beha-

rra dago egitaraueko
ekitaldiak herriko gura-

so elkarteak antolatuak
izan direla.

LANA
LANGABEZIA  MAIATZEKO DATUAK ESKUALDEAN

1.279 lagun
zeuden lanik
gabe maiatz
hondarrean
Apirilean baino
63 guttiago

TTIPI-TTAPA

1.279 lagun zeuden
Doneztebeko Enplegu

Bulegoan izen emanak
maiatz hondarrean, apirilean baino 63 guttiago. Nafarroa osoan
%3,13 jautsi da langabezia eta eskualdean oraindik gehiago,
%4,69. Maiatzean 483
kontratu egin ziren Doneztebeko Enplegu Bulegoaren bitartez, horietatik 62 bakarrik mugagabeak.
ADIN ETA SEKTORE
GUZIETAN BEHEITI
Adina eta sexuari dagokionez, 25 urtez goi-

tiko gizasemeen artean
584 lagun daude langabezian, apirilean baino 32 guttiago. Adin tarte horretako emakumeen artean 569 langabetu daude, apirilean baino 16 guttiago. 25 urtez beheitiko gizasemeen artean ere 10 lagun
guttiago daude langabezian, 72 langabetu, eta adin tarte horretako emakumeen artean ere apirilean baino 5
emakume guttiago daude lanik gabe, 54 emakume denera.

Zerbitzuen arloa jautsierarik nabarmenena
izan duen sektorea izan
da, 865etik 828 langabetura pasatuz, 37
guttiago. Industria arloan 6 langabetu guttiago daude, 221 denera.
Eraikuntzan ere 11 langabetu guttiago daude,
130. Nekazaritzan ere
sei lagun guttiago daude langabezian, 20 lagun, eta aitzinetik lanik
egin ez dutenen artean
80 lagun daude langabezian, apirilean baino 3 guttiago.
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DONEZTEBE
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 14AN

Doneztebe
Futbol Taldearen
Eguna ospatuko
dute larunbatean
Entrenatzaile,
jokalari eta
jarraitzaileak
afari batean
bilduko dira
eguna
borobiltzeko
TTIPI-TTAPA

Doneztebe Futbol
Taldeak bere eguna antolatu du ekainaren
14rako eta egun osoan
ez da aspertzeko aukerarik izanen.
• 11:00 gurasoen arteko partiduak futbol zelaian.
• 17:00 Txiki eta Benjaminen partiduak futbol zelaian.
• 19:30 Txiki, Benjamin,
Alebin eta Infantilentzako merendua plazoletan.
• Ondoren haurrentzako musika plazoletan
ENDARA DEEJAYSen eskutik.

• 19:30 Bertso-poteoa
Julen Zelaieta eta Egoitz Gorosterrazu-ren
eskutik herriko ostatuetan barrena trikitixarekin alaitua, IRRINTZI ostatutik abiatuta.
• 21:30 Klub-aren afaria jokalari, entrenatzaile eta nahi luketeen jarraitzaileekin,
SANTAMARIA jatetxean. Apuntatzeko TITI
ostatuan eman izena
ekainaren 12 baino lehen.
• 00:30 Gaupasa ENDARA DEEJAYS-en
eskutik.

Errekaren krosa
igandean
Erreka Kirol Elkarteak Herri Krosaren XXXVI.
edizioa antolatu du. Aur-

Ba al zenekien

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA

Doneztebe Futbol Taldeko jubenilek igoera fasea jokatu dute, baina ez dute igotzerik lortu.
ten, Ekainaren 15ean,
igandean, izanen da.
Inskripizioak egun
horretan bertan eginen
dira irteera puntuan edo
www.herrikrossa.com
web orriaren bidez. 5
euro ordaindu beharko
dute jubenilek eta hortik aintzinerako kategoriek. Gazteentzat doan
izanen da.
San Pedro besten
aitzineko igandean burutzen da normalean
krosa, baina aurten aste bat aitzindu behar
izan dute. Azken urteetan 200 korrikalari baino gehiago atera dira.

?

Oriamendi enpresaren ranking-aren arabera
maiatzeko erremontelaririk onenak izanen direla Xanti Uterga A multzoan (37,83 puntu) eta
Josetxo Ezkurra II B multzoan (37,33 puntu)

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Dantza ikuskizun berezia prestatu du
Erreka dantza taldeak larunbaterako
Ekainaren 14an, larunbat gaueko 10etan kiroldegian, dantza ekitaldi benetan berezia prestatu du Erreka Dantza taldeak. Musika eta dantza modernoetan oinarritua, hilabete aunitzeko lana dago gibeletik. Nabarmendu nahi dute herriko komertzio eta
enpresek emandako laguntza ekonomikoa, «hori gabe ezinezkoa izanen zelako guzti hau aitzinera ateratzea». Ez da ohiko dantza ikuskizuna izanen, izan
ere inoiz ez da horrelakorik egin Donezteben. «Lan
haundia, entsaio eta ordu aunitz… kurtso guztia hau
prestatzen!» diote Erreka dantza taldetik.

ttipi-ttapa | 616 zk.

2014.06.12

HERRIZ HERRI | 29

ELGORRIAGA
OSPAKIZUNAK  HELDU DEN URTEAN ELGORRIAGAN

Malerrekako
Eguneko mus
txapelketa eta
lekukoa herrira
Xabi Olazar eta
Endika
Larraldek
irabazi zuten
musean

lerrekako Eguna antolatzeko. Bertan izan ziren alkatea eta zinegotzi pare bat, 2015ean
gure herrian egiteko erreleboa hartzen.

Mattin LARRALDE

Zorroilo elkartearen
batzarra

Maiatzaren 31n Donezteben ospatu zen
Malerrekako Egunean,
Elgorriagako Xabi Olazar eta Endika Larralde
mus txapelketan txapeldun suertatu ziren. Zapela, ardoa eta 50 euro
izan zituzten saritzat.
Egun berean Elgorriagak hartu zuen lekukoa
heldu den urtean Ma-

Zorroilo elkartearen
batzar orokorra egin zen
ekainaren 1ean. Bertan,
kontuak eman eta galderak egin ondoren junta berritzeko hauteskundeak ere egin ziren. Datozen bi urteotan batzordea osatzeko 7 lagun hauek hautatu zituzten: Josu 42 botorekin, Karmele 34rekin,

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

800 dukado mendi maratoirako bideoa herrian ere grabatu zen
Irailaren 7an eginen den 800 dukado maratoia, inguruko mendietatik eginen
den emakumeendako Munduko lehen mendi maratoia izanen da. Promozionatzeko grabaketan parte hartu zuten herriko haur eta emakumeek.

Olaia 32rekin, Migueltxo 32rekin, Alvaro 24rekin, Patxi 22rekin eta
Inaxio 17rekin. Lau suplente ere hautatu zituzten.

Herriko Ostatuaren
bigarren urteurrena
Herriko Ostatuaren
bigarren urteurrena ospatzeko zenbait ekintza
antolatu dituzte ekainaren 14an. Larunbat goi-

zeko 11etan artisauen
erakusketa eginen da,
trikitixak alaiturik.
13:00etan Angeluxka
doinuak emanen ditu elizako dorreko ezkil elektrikoak. Garai batean
eguerdian Angelusa
hasteko doinua izaten
zena, orain poteoa hasteko doinua izanen da.
14:30ean herri bazkaria
eginen da. 19:00etan La
Jodedera taldearekin

kontzertua izanen da.
20:00etan parrillada.
Ondoren, La Jodederak
joko du berriz eta gero
DJ Torororekin bukatuko da arratsa. Animatu eta etorri, egun polita izango da eta.
Zorionak Herriko
Ostatukoei, bi urte egin
dituztelako eta horrelako egun polita herritarrentzat antolatzeagatik. Segi lanean jo eta su!
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ITUREN
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 15EAN

Trinitate Eguna
ospatuko da
igandean
Goizeko mezak,
enbaltseko
bazkaria eta
gaueko
dantzaldia
Arkaitz MINDEGIA

Asteburu honetan,
ekainaren 15ean urteroko hitzordua izanen
dugu Mendaurko trinitate ermitan. Herritarrentzat egun haundia
izaten da baina Arantza, Sunbilla, Zubieta
eta inguruko herrietatik
ere biltzen da jendea.
Goizean bi meza izanen dira 10etan eta
12etan. Jende aunitz Trinitate ermitaren magalean jarri eta gosari eder
baten bueltan bilduko
da lagun artean eta batzuk ohiturari eutsiz harri bat hartu eta ermitari
3 buelta eman ondoren
desio bat eskatuko dute.
Eguerdian enbaltsetan bazkaria eginen dute aurtiztarrek eta Ittundarrek eta ilunabarra arte musika izanen da
bazkal ondoa girotzeko. Ondotik denak elkarrekin Aurtitzera jautsi, tragoxka batzuk hartu eta Iturenen akittuko

dute hitzordua. Gauerdira arte dantzaldia izanen da Iturengo Plazan.
ARGAZKIA: ARANTXA ARIZTEGI

Bestetako kartel
lehiaketa
Bestetan erabiliko
den kartela aukeratzeko lehiaketa antolatu du
Iturengo udalak. 16 urtetik goitiko edozeinek
hartu dezake parte eta
ekainaren 17a, astearte eguerdia, izanen da
lanak aurkezteko hondar eguna. Irabazleak
100 euro eta sari sorpresa bat irabaziko ditu.
Kartela egiteko gaia
eta teknika irekiak izanen dira eta lan orijinala behar du izan. Beti
ere, Ituren edota bere
izaera edo kulturaren
ezaugarriak agertzea
baloratuko da. Formatua eta teknikari dagokienez, lanak A3 tamainan inprimatuko dira (29’7x42 cm.) eta formatu digitalean aurkeztu beharko dira, 240
ppp guttieneko erresoluzioaz, edozein teknika erabiliz.
Leloari dagokionez,
Iturengo Bestak 2014
Uztailak 18-21 agertu
beharko du eta beranduago egileari emanen
zaion programa itxeki-

Eskolako irteera
Maiatzeko azken astean Pulunpa eskolako ikasle eta irakasleek irteera ezberdinak izan zituzten. Argazkian ageri den bezala ttikienak Bertizera 2 egun pasa joan ziren eta helduxeagoak Hondarribiako Elkanora.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Mendaur trikitixa eskolaren ikasturte bukaera
Mendaur trikitixako ikasleek herri ezberdinetan kurtso bukaerako kontzertuak
eman ohi dituzte. Maiatzeko azken astean Oronoz-Mugairi eta Legasan egin
zituzten eta ekainaren 4an Aurtitz, Ituren eta Zubietako ikasleekin Aurtizko frontoian kontzertu zoragarria eskaini zuten, guraso eta lagunen aitzinean.

tzeko tokia kontuan izan
beharko du.
Pertsona bakoitzak
lan bakarra aurkez dezake udaletxean edo
udala@ituren.es helbidean.
Irabazleak 100 euro

irabaziko ditu eta aurkeztutako lan guziak
udalaren esku geldituko dira, hilabeteko epean egileak eskatzen ez
badu behintzat.
Lan guztiak jaso ondoren erakusketa publi-

koa eginen da eta herritarrek erabakiko dute zein izanen den kartel irabazlea. Edozein
zalantzaren aurrean,
udalak izanen luke
azken erabakia hartzeko eskubidea.
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ZUBIETA
GIZARTEA  TXITXILLO ELKARTEAREN ESKUTIK

Udari begira
ludotekaren
denboraldia
akitu da
Hurrengo
ikasturtean
berriz ere
zabalduko dute
Fermin ETXEKOLONEA

Udaberriko kanpaina akitu eta uda parterako itxi eginen du ludoteka Txitxillo elkarteak. Ekainaren 6an egitekoa zuten bilera gurasoek, balorazio gisa-

ra. San Juan bezperako afaritxoaz eta bestetako haurren egunari buruz ere solastu zuten.

Malerrekako Eguna
Zubietarrek ere parte hartu zuten Malerrekako Egunean. Goizean udal ordezkariek gosarian parte hartu zuten
eta abesbatzan, dantzarietan eta artisauetan ere baziren herritarrak, paella prestatzen,

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Maiatzeko Aingeruak
Urtero bezala aingeruak izan dira maiatzean. Ezkerretik eskuinera: Marion Elizalde, Saioa Mariezkurrena, Ixone Elizalde, Garazi Santesteban, Jone Indakotxea eta
Lorea Santesteban dira. Luaia Fagoaga ere ibili da baina argazkian ez da atera.

bazkalondoko soinulariak eta Muxikoetan bezalaxe. Aizkolarietan
ere bazen herritarrik eta
eguna despeditzeko Zubieta eta Iturengo joaldunek giro polita jarri

zuten. Egun ederra joan zen! Mila esker harreragatik eta herritarrei
ere parte hartzeagatik.

Udal langilea
Beste udal langile bat

hartu dute Herriko Etxean, dirulaguntza bat
aprobetxatuz. Beraz,
herriko mantenimendu
lanak eginen ditu uda
aldean Ander Aragon
Ibarrak.

URROZ
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 21EAN

Artisau Eguna
antolatu dute
hirugarren aldiz
Eskulangileen
lanak, herri
bazkaria
bertsolariekin
eta musika
izanen da
Joseba URROTZ

Aurten ere, hirugarren aldiz segidan, uda
hasierako besta ospatuko da artisau azoka-

ren inguruan. Ekainaren
21ean izanen da, eta aitzineko alditan bezala,
goizez artisau azokarekin hasiko da eguna.
Ondotik herri bazkaria
bertsolariekin, eta ilunabar arte musika izanen da giroa alaitzeko
eta dantza egiteko. Hurrengo egunetan egitarau zehatzagoa zabalduko da eta bazkarirako txartelak ere salgai
jarriko dituzte.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Giro ederra izanen da aurten ere Artisauen Egunean.

Urrezko Aizkora
finalerdia
Maiatzaren 24an jokatu zen Urrezko Mailako, Eusko Label sariaren bakarkako aizko-

lari txapelketaren finalerdia. Hiru aizkolari aritu ziren hainbat eratako saioetan: Jon Rekondo, Ander Erasun eta
Felix Etxeberria. Jon Rekondok egin zuen den-

borarik onena, guzira
minutu eta erdi inguruko aldea ateri baitzien
bertze aizkolariei. Hortaz, Leitzako aizkolaria
izanen da final nagusian.
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MALERREKA
OSPAKIZUNAK  MAIATZAREN 31N

Ehunka lagun
bildu zituen
Donezteben
Malerrekako
Egunak
Doneztebeko
16 elkarte
omendu
zituzten
Fermin ETXEKOLONEA

Malerrekako Mankomunitatean dauden hamahiru udalerrietako
herritarrak Donezteben
bildu ziren larunbatean,
hirugarren aldiz egin den
Malerrekako Egunaren
baitan. Lehen bi edizioetan Zubietan eta Eratsunen izandako arrakasta errepikatuz, ehunka lagun bildu ziren egun
osoan egin ziren ekitaldietan parte hartzeko
asmoz.
OMENALDIA
Goizean Bear Zanan
eta Santa Luzia Plazan
egin beharreko ekitaldi
gehienak kiroldegian
egin zituzten, euriaren
beldur. Aurreskuaren
ondotik, Doneztebeko
Udalak herriko hamasei
kultur eta kirol elkarteri
omenaldia eskaini zien.
Hain zuzen, Erreka Kirol Elkartea (Joseba Legarra), Laxoa Elkartea
(Patxiku Ganboa), Doneztebe Futbol Taldea
(Jaime Sein), Mendi
Abesbatza (Ainara Mendia), Ezpelura emakume taldea (Marisol
Arraztoa), Txistulariak
eta musika taldea (Jo-

n e A l d a b e ) , B i h e rr i
ehiztari elkartea (Eduardo Oiartzabal), Mendaur Guraso Elkartea
(Lourdes Goñi), Erreka
Guraso Elkartea (Cristina Etxeberria), Askin
Guraso Elkartea (Maria
Jose Ezkurra) eta
Agorreta Musika Eskola (Marta), Doneztebarrak merkatari elkartea
(Natalia Rekarte), Dantzari Ttikiak (Oihana San
Migel), Gazte Burrunba
(Josu Telletxea), Arkupeak eta Erraldoi konpartsa (Juan Ramon Ostiz) izan ziren omenduak. Musika Eskolako
musikariak eta buruhandiak ibili ziren herrian
barna eta Malerrekako
herri ezberdinetako
dantzariek eta Mendi
Abesbatzak emanaldia
eskaini zuten.
Aldi berean, artisauak eta talogileak beraien produktuak erakutsi
eta saldu zituzten eliz
atarian eta Santa Luzia
plazan betiko ofizioen
erakustaldia egin zuten.
Leku berean paratutako karpan egin zen paella jatea, Malerreka
Kantuz-en parte hartzen
duten abeslariek lagunduta.
Arratsaldean, Muxikoak izan ziren Santa
Luzia plazan, Musika
Eskolako musikariek lagunduta eta Malerrekako Mus Txapelketaren

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Dantzariek kiroldegian eskaini zuten emanaldia eta eskulangileak eliz atarian bildu ziren.
finala jokatu zen. Elgorriagako Endika Larralde eta Xabi Olazar suertatu ziren txapeldun, finalean Oizko Jexux Mari eta Leireri irabazita.
Ttikienek berendua izan
zuten eta aizkora apustua ere jokatu zen Bearzanan. Txapelketako
laxoa partida ere jokatu zen Bearzanan eta
Oizek 2-9 irabazi zion
Doneztebe Dri. Pilotaren inguruko erakusketa ere izan zen Kasino
elkartean.
Ondoren zozketa
egin zen. Bi saskietako
bat Iturengo Mila Erregerenari suertatu zitzaion eta bertzea Maider
Serrano de Miguel saldiastarrari. Bi lagunendako afaria, berriz, Doneztebeko Juan Te-

lletxeari egokitu zaio.
Mus txapelketako sariak banatu ondotik, hurrengo urteko Malerrekako Eguna antolatzeko lekukoa pasatu zioten Doneztebeko udal
ordezkariek Elgorriagakoei.
MALERREKA LEIHOTIK
BEGIRA
Malerreka Leihotik
begira lehiaketaren sari banaketa ere egin zen.
Argazki eta literatur lehiaketa honetan Malerrekako eskoletako neska-mutikoek hartu dute parte eta arrakasta
handia izan du, 156 lan
aurkeztu baitira. Lehen
Hezkuntzako 3 eta 4.
Mailan, lehen saria Doneztebeko Nahia Ganboa Anzizarrek eskura-

tu du Galbaraialde lanarekin eta bigarrena
Saldiasko Ugaitz Otxandorena Artzek, Saldiasko labadero bakarra lanarekin. LHko 5 eta 6.
Mailan, Doneztebeko
Aritz Zulaika Irigoienek
lortu du lehen saria Nire txokorik kuttunena lanarekin eta bigarrena
Sunbillako Jon Mikel
Gaztelumendi Jorajuriak, Baratxurin punttua
lanarekin. DBHn, azkenik, Mendaur institutuko Itziar Agirrek eta Idoia
Gardek lortu dute lehen
eta bigarren saria.
Joaldunekin, Santamaria jatetxean egindako afariarekin eta Oharkabe taldearen musikarekin akitu zen Malerrekako Egunaren hirugarren edizio hau.
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ARKUPEAK
GIZARTEA  46 BAZKIDEK EGIN DUTE BIDAIA

Benidormen
eguraldi eta
giro bikainean
Ez dute orain
arteko hotelean
hartu ostatu
Fernando ETXEBERRIA

Ttipi Tttapako azken
alean aipatu genuen, 46
bazkide Benidorm aldera joatekoak zirela maiatzaren 19tik 31ra. Azken
20 urte baino gehiagotan,Feniciahoteleanhartu izan dute ostatu baina aurten ez da horretarako aukerarik izan. Poseidon hotelera joatea
erabaki dute eta guztiak gustura ibili dira bertan. Instalazioak oso ongi zeudela eta bazkaria
ere benetan goxoa zela
aipatu digute. Dena den
eragozpen ttiki bat ere
izan dute: hotelak 14 solairu ditu eta 4 igogailu,
horren ondorioz bazkaltzeko eta afaltzeko orduan kolapsatu egiten
ziren. Bizkorrenek bazkalordua aurreratu zuten, horrela arazoa ekin
zuten.
Eguraldia ere lagun
izan zuten, gauetan giroa frexkatuta. Elkartekide batzuk barkuz paseobatematekoereprobestu zuten egunetako
bat eta besteak beste
Calpeko falch harkaitza
ikusi eta mariskada eder
bat jateko aukera izan

zuten. Itzulerako bidaia
ere aurrekoetan baino
erosoagoa izan zela aipatu dute. Geldialdiak
moldatu eta ordutegia
aldatu dute, hala gehienak etxean zeuden arratsaldeko seiak baino
lehen.
ORDEZKARIEN BILERA
Maiatzaren 22an Arkupeak Elkarteko 32 ordezkari bildu ziren Doneztebeko egoitzan.
Pedro Bañares presidentearen agurraren
eta aurreko bilerako aktaren irakurketaren ondotik, bilerako gai garrantzitsuez hasi ziren
solasten.
2013ko diru balantzea egin zuten eta
492.243,09 euroko diru
sarrera
eta
490.952,01 euroko gastua egin zenez, 1.291,08
euroko irabaziarekin bukatu zen urtea.
10. boletina ere aurkeztu zen, bazkideen artean banatu aurretik eta
Europa eta Argentinara
antolatu dituzten bidaiak azpimarratu zituzten.
Argentinara joateko asmoa dutenek, 30 euroko aseguru bat har dezakete nahi badute.
Irailetik aurrera ikastaro berriak eskaintzeko asmoa ere badute,

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Nabari da argazkietan primeran pasa zutela elkartekideek.
baina horien berri aurrerago emanen zaizue.
La Caixako ordezkariak ere bilerara agertu
ziren formazio saio ba-

tzuen inguruan solasteko: informazio eta komunikaziorako teknologiak, osasuna eta ongizate soziala, bolunta-

riotza, gizarte lana…
besteak beste. Hitzaldi
batzuk ere eskainiko dituzte “irrifar batekin esnatzearen” inguruan.

ttipi-ttapa | 616 zk.

34 |

2014.06.12

HERRIZ HERRI

SALDIAS
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 20TIK 24RA

San Juan
bestetan kirola
izanen da
protagonista
Asteburu
osoan pilota
partidak eta
igandean eta
egun handian
aizkora
apustuak
izanen dira
Markel LIZASOAIN

San Juan bestak atejoka ditugu eta aurten
ere egitarau zabala prestatu dute giro ederrean
ospatzeko:

OSTIRALA, EKAINAK 20
• 20:00: ohiturazko zopak Herriko Ostatuan.
• Gauez: dantzaldia Modesto akordeolariarekin.
LARUNBATA, EKAINAK 21
• 11:00: herriko mus txapelketa.
• 18:00: pilota partidak.
Jubenilak, lau terdian:
Bakaikoa-Medina. Afizionatuak: ElizaldeMartija, JaunarenaAnduezaren kontra.
• 14:00: zikiro jatea.
• Arratsaldez eta gauez:

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Herritarren arteko saiorik ez dute iragarri aurten, baina kirolak lekua izanen du bestetan.
dantzaldia GABENARA taldearekin.
IGANDEA, EKAINAK 22
• 13:00: aizkora apustua: Migeltxo Mindegia eta Ruben Saralegi, Asier Pellejero eta
Ander Erasun.
• 18:00: pilota partidak.
Jubenilak: Bakaikoa
eta Martija, Juankorena eta Medinaren kontra. Afizionatuak, lau
terdian: Elizalde-Jau-

narena.
• Arratsaldez: dantzaldia MODESTO akordeolariarekin.
ASTELEHENA, EKAINAK 23
• 11:30: haur jokoak.
• 15:00-19:00: umeen
parkea, kart eta gaztelu haizatuekin.
• Arratsaldean: trikitilariak.
• 22:00: San Juan suak
piztuko dituzte, nahi
duenak salto egiteko.

ASTEARTEA, EKAINAK 24
• 10:00etatik aurrera:
txistulariek alaituko
dute herria.
• 11:30: Meza Nagusia,
San Juan herriko patroiaren ohorez.
• 13:00: Aizkora apustua: Eneko SaralegiIker Bizente.
• 14:00: herri bazkaria
Herriko Ostatuan trikitilariekin. Trikitilariek
segituko dute arratsaldean.

OIZ
OSPAKIZUNAK  MAIATZAREN 25EAN

Joxe Joakin
Ziganda omendu
dute Laxoaren
Egunean
Laxoa
Elkarteak
koadroa eta
kamixeta eman
zizkion

TTIPI-TTAPA

Azken urteetako ohiturari eutsiz, Laxoa Eguna ospatu dute maiatzaren 25ean. Egun osoan laxoaren erakusketa, argazki erakusketa,

UTZITAKO ARGAZKIA

Joxe Joakin Ziganda koadroarekin, omenaldian parte hartu zutenekin batera.
artisauak, musika eta
ez zen jokatu, baina goikartearen izenean, koapintxo dastaketa izan
za giro ederrean joan
droa eta kamixeta jaso
zituzten. Eguraldiak ez
zen. Jose Joakin Ziganzituen, Tiburtzio Arrazzuen lagundu eta Laxoa
dari omenaldia eskaini
toa eta Alberto San Mitxapelketako partidarik
zitzaion eta Laxoa Elguel alkatearen eskutik.
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GOIZUETA
GIZARTEA  UZTAILEAN

Ikasturtea
bukatu orduko
udako ikastaroen
txanda dator
Guraso
Elkarteak
antolatuta
igeriketa eta
kirolak izanen
dituzte

dira, astelehenetik ostiralera goizero joango
dira Hernanira autobusean. Kirola aukeratu
dutenak, berriz, astean
hirutan elkartuko dira.
Hirugarren astean piragua ikastaroa eginen
dute Fagollagan.

TTIPI-TTAPA

Doinu bidaia

Urtero bezala, ikasturtea bukatu orduko
udarako ikastaroen
eskaintza egin du Guraso Elkarteak. Gutxienez zortzi haurrek eman
behar izaten dute izena
eta azkenean bi ikastaro atera dira aurrera: igeriketa eta kirola.
Igeriketako ikasleak
uztailaren 1etik 30era

Amaia Artze erizainak Doinu bidaia ikastaroa eskainiko du ekainaren 21ean, larunbatean 18:00etan Udaletxeko Ganbaran. Taldeko doinuterapia saioa
izanen da, «arimarentzako masaia». Sarrera
10 euro ordaindu eta esterilla eta manta eraman
behar dira.

KIROLA  MAIATZAREN 25EAN

133 korrikalari
III. Herri Krosean
Unai
Señoranek
irabazi zuen
hirugarrenez
TTIPI-TTAPA

Maiatzaren 25ean jokatu da Goizuetako III.
krosa. Batetik, 64 neska-mutikok parte hartu
zuten txikien kategorian. Helduen lasterketan
69 pertsonak eman zuten izena baina egural-

di txarragatik, gutxiago
aterazirenazkenean.Gizonezkoetan lehenengoa, hirugarren urtez jarraian, Irurako Unai Señoran Bengoa izan zen
(32:18). Bigarren Raul
GomezMargalloizanzen
eta hirugarren Cipri Burcio. Emakumezkoetan,
irabazlea, Cristina Loeda Soto izan zen (38:55).
Herritarren artean Martin Etxeberria eta Ane
Zinkunegiizanzirenonenak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udalerri Euskaldunen Egunaren aldeko mosaikoa
Orain arte UEMA Eguna izan dena aurten Udalerri Euskaldunen Eguna izanen
da. Tolosan eginen da, ekainaren 14an. Goizuetako herritarrek egun horretan
parte hartzeko eta bertara joateko deia egin dute, eta horretarako Euskaraz gara leloarekin mosaiko bat osatu dute, argazkian ikus daitekeen moduan.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

65 txirrindulari Iskibi kanpinak antolatutako V. BTT zeharkaldian
65 txirrindularik parte hartu zuten ekainaren 1ean Iskibi kanpinak antolatzen
duen BTT zeharkaldiaren bosgarren edizioan. Eguraldiak ez zuen batere lagundu eta lohia izan zuten txirrindulariek ibilbidean, baina halere umorez eta indartsu osatu zituzten 50 eta 32 kilometroko ibilbideak, parte hartu zuen herritar bakarrak, Iker Apezetxeak argazkian erakusten duenez.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Probako gizon, emakume eta herritar onenak, Jon Huizi Umore Onako presidentearekin.
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LEITZA
GIZARTEA  EMAITZEK HERRITARREN NAHIA «AGERIAN» UZTEN DUTELA DIOTE

Pediatria zerbitzua euskalduntzeko
171 eskaera bildu dituzte
Urratsak
eskatzen
dizkiote
Nafarroako
Gorbenuari

Horregatik, Garbiñe
Petriati,HizkuntzaEskubideen Behatokiko zuzendariak gisa honetako ekimenak antolatzeak duen garrantzia
azpimarratuzuen«egoera agerian uzteko» eta
Osasun asistentziaren
kalitatean ere eragiten
duenez «komunikazio
eraginkor hori lortu artean, salatu beharra dagoela» aipatu zuen.

JM BARRIOLA

Mediku euskalduna
nahi dut ekimena burutuduteberrikiLeitza,Arano,AresoetaGoizuetan.
Maiatzaren 27an Leitzako udaletxean egindako
agerraldian baloratu dituzte lortutako emaitzak
kanpaina bultzatu duten
eragile desberdinetako
ordezkariek. Azpimarratudute«emaitzakoso
onak izan direla eta argi
erakusten dutela herritarren nahia» zein den.
Denera 171 eskaera lortu dira, Leitzan 99, Goizuetan 54 eta Areson 18.
«Legeak eskubidea
aitortu arren, errealitatea
gordina» dela salatu zuten.Seme-alabaetamedikua elkar ezin ulertuz,
«gurasoek itzultzaile lanetan aritu behar» izaten
dutela.Arazoamahaigainean jartzeko asmoz
abiatu zuten ekimena,
Alaitz Eskudero, Nafa-

 FLASH
II.mendi erronka
Iker Karrera amezketarra izan zen garaile, ibilbidea 06:34:39an osatuta. Lehen emakumezkoa, Leire Fernandez 16 urteko gaztea
izan zen 08:02:36ko
denbora eginaz. 725
lasterkarik eman zuten
izena eta 442k osatu
zuten ibilbidea denbora barrenean.

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA

Ekimenean parte hartu duten erakundeetako ordezkariak eta gurasoak, Leitzako udaletxean
maiatzaren 27an emandako prentsaurrekoan.
rroako Iparraldeko Euskara Mankomunitateko
lehendakariak azaldu
zuenez,urteaskoaniraun
duen"gabeziahandi"bati erantzun nahian. Lau
astez iraun du dinamikak eta gaia gizarteratzeko herritarren testigantzajasotzen duen bideo bat zabaldu, eskuorri bat argitaratu eta sare sozialak, webguneak
eta hedabideak baliatu
zituzten.Segidan,eskaera ofizialak bete zituzten
Nafarroako Gobernuak
osasun etxean eskura
jartzen dituen inprimaki
ofizialen bidez.

Eskaria bete duen,
Ainhoa Bigera leitzarrak
«eskaera xumea bezain
garrantzitsua»delaazpimarratuzuen,«Nafarroako Gobernuari eskubide
hau bermatzeko beharrezko pausoak eta lege
aldaketak egitea eskatzen diogu, aldaketa egiteko prest agertuko balira pediatrak badaudelako, euskaldunak edota euskalduntzeko prest
daudenak. Beraien esku dago bermatzea».
Eneka Maiz UEMAko ordezkariak gogorarazi zuen eskualde honetan gertatzen dena ez

GIZARTEA

360 herritarrek parte hartu dute
Gure Esku Dago giza-katean
JM BARRIOLA

Giza-kate erraldoia egin zen ekainaren 8an eta 360
leitzarrak parte hartu zuten bertan, eskualdetik
guztira 850 inguruk. Leitzatik 7 autobus irten ziren, Izara joateko eta giza-kateko 110. kilometroan elkarri eskutik eutsita jartzeko. Hain juxtu kataluniarren ondorengo kilometroa zen hau. Pesta
giroa nagusitu zen, “Nazioa gara, erabakitzeko
eskubidea dugu, herritarron garaia da” lelopean
Iruñea eta Durango lotu ziren egunean.

dela errealitate isolatua,
«Nafarroako UEMAko
14 udalerrietan, 8 pediatra ari dira lanean eta
horietatik lauri bakarrik
eskatzen zaie euskaraz
jakitea».

HURRENGO PAUSOAK
Bildu diren eskaerei
jarraipena egiteko asmoa dute orain, eta Nafarroako Gobernuari eskaera formala eginen
diete euren eskakizunak kontuan hartu eta
plantila organikoan beharrezko aldaketak egin
ditzan.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

XXXVI. Eskulangintza azoka jendetsua
Euripean, baina jende ugari ibili zen ekainaren 1ean
egin zen Kultur Aroko artisau azokan. Guztira 60 postu izan ziren ikusgai. Larrua, bitxigintza, jostailuak,
papera, zura, janariak, saskiak... ikusi eta erosteko
aukera bikaina izan zen. Artisauak zuzenean lanean
ikusi eta galderak egiteko aukera ere izan zuten bertaratutakoek. Horien artean begirada gehienak, egurra lantzen duten artisauek bereganatu zituzten, ikusgarriak ziren ezpela eta olibondoekin egindako sukaldeko lanabesak, altzariak, zuhaitz zainekin egindako artelanak... Aspaldiko partez kaikugilea ere izan
zen bertan lanean.
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ARESO
KIROLA  ANARTZ OLANO ESPAINIAKO TXAPELDUN APEZTEGIAREKIN

GIZARTEA

Herritarrak sasoi betean,
txapelak lortu eta lortu

Amorruaren
aurkako txerto
kanpaina
Juana Mari SAIZAR

Gipuzkoako
emakumezkoen
I.trontza
txapelketa
irabazi dute
Onsalo eta
Astiazaranek
Juana Mari SAIZAR

Itxaso Onsalo aresoarra eta Leire Astiazaran zizurkildarrak irabazi dute lehenengo aldiz
egin den Gipuzkoako
emakumezkoen trontza
txapelketa. Beasainen
izan zen saioa, eta partaideek 45 ontzako enbor orizontalari 10 korte egin behar izan zizkioten. Lau bikote aritu ziren lehian eta probaren
amaieran, gure bikotea
izan zen denborarik
onena lortu eta garai-

ARGAZKIA: JM SAIZAR

Eskuinean Itxaso eta Leire, Beasainen lortutako sariekin eta ezkerrean Anartz k.
pena eta txapela eskuratu zituena. Lan ordu
asko eta esfortzu handia egin dute hau lortzeko baina azkenean
egindako lanak eman
du fruitua! Zorionak bikote!
Anartz Olano herriko
pilotariak ere partidak
jokatzen eta txapelak

irabazten jarraitzen du,
argazkian Espainiako
Txapelketa irabazi ostean Apeztegia bikotearekin ageri da. Ez da lortu duen txapela bakarra Irurtzunen ere garaile atera baitzen Azanza
lagun zuela.Txapelketa
gehiago ere jokatzen ari
da, tartean Mallabiakoa.

Pozgarria da herriko kirolariak emaitza onak
lortzen ari direla jakitea,
jarraitu lanean eta zorionak!

Ba al zenekien

Amorruaren aurkako txerto kanpaina
egingo da herrian datorren ekainaren
16an, astelehenean
16:00etan udaletxe
azpiko trinketean.
Txerto hau hartzeko
lau hilabetetik gora
izan beharko dute
txakurrek eta nortasun agiria eta txakurraren kartila aurkeztu
beharko dira. Kontuan hartu behar da bi
urtetik behin derrigorrezkoa dela txakurrak txertatzea. Identifikatzea eta txertatzea 39,50€kostako
da, txertatzea soilik
17,80€eta jabetza aldaketa egiteko 8€ordaindu beharko dira.

?

65 joan zirela giza-katean parte hartzeko Itzara, 110km.ra. Primeran ibili ziren. Ea horrelako
pauso gehiago ematen segitzen dugun!
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BESTAK  EKAINAREN 18TIK 22RA

Almandozko Bestaberri bestek
ere egitarau zabala izanen dute
Egun handian
Aurora, Meza,
pilota partidak
eta tortilla
lehiaketa
izanen dute
Almandozko Bestaberri bestak ospatuko
dituzte ekainaren 18tik
22ra. Tradiziozko Auroretatik hasi eta DJ modernoetara, denetarik
izanen dute egitarau zabalaren barnean:

ORTZEGUNA, EKAINAK 19
BESTABERRI EGUNA
• 08:00: Aurora Bixente soinujoleak alaiturik.
• 12:00: Meza Nagusia.
• 13:00: luntx herriko
frontoian.
• 16:30: herriko gazteen arteko pilota partidak.
• 20:30: tortilla lehiaketa.

Ekainaren 23tik uztailaren 6ra, 5-9 urte arteko haurrentzako Javier Ciga pintura eta
grabatu tailerra eskainiko dute Eneko Perez
eta Sonia Ilzarbek
Arizkunenean. Astelehenetik ortziralera,
10:30etik 12:30era eskainiko da. Izen emateko epea ekainaren
17an akituko da eta 20
euro kobratuko da.

Kanpoko margo
ikastaroa

TTIPI-TTAPA

ASTEAZKENA, EKAINAK 18
• 12:00: txupinazoa.
• 21:00: Baztan zopak,
Sandrak alaiturik.

Haurrentzako
pintura eta
grabatu tailerra

UTZITAKO ARGAZKIA

Bestaberri eguneko goizean Aurora kantari aterako dira, aspaldiko ohiturari eutsiz.
ORTZIRALA, EKAINAK 20
HAURREN EGUNA
• 11:00: Haurren jokuak.
• 16:00: puzgarriak.
• 17:00: mus txapelketa.
• 18:00: Txokolatada.
• 21:00: herriko afaria.
• 00:30: dantzaldia
GAUBELA taldearekin.
• 06:00: Gosaria gautxorientzat.
LARUNBATA, EKAINAK 21
• 11:00: Mus txapelke-

tako finalaurrekoa eta
finala.
• 13:00: mus txapelketako sarien banaketa.
• 14:00: zikiro jatea.
• 17:00: DISTRITO FEDERAL Mariatxiak.
• 00:00 DJ BEITIKUTX.
IGANDEA, EKAINAK 22
• 12:00: Meza Nagusia.
• 16:30: herri kirolak.
• 18:30: zozketa.
• 19:00: puzgarriak.
• 22:00: Gaixoa Ni, bestak akitzeko.

Abuztuaren 1etik 14ra
Tomas Sobrinok eskainiko duen helduendako Baztango paisaiak
kanpoko margo ikastarorako izen emateko
epea zabalik dago.
Prezioa: 130 euro.

HEZKUNTZA

Herrietako eskoletako ikasleak
Iruritako Erreboteko Eskolan
TTIPI-TTAPA

Baztango herrietako 10 eskoletako ikasleak asteazkenero Iruritako Erreboteko eskolan elkartzen
dira, ingelera (2 saio), musika eta Gorputz Hekuntzako saioa jasotzeko. Ikasleak mailaka taldekatzen dira, eta honen helburua, bertzeen artean,
herrietako haurrak elkar ezagutzea da. Asteazkenero 140 ikasle 8 taldetan elkartzen dira. Ekimen
honek, biltzen den ikasle kopuruagatik eta
antolakuntza aldetik aldaketa haundia dakar.
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BAZTAN
GIZARTEA  ERDIZKO HARROBI EGITASMOA DELA ETA

Ikamika
Baztango Ezkerra
eta Garapen
Elkartearen
artean
Magnaren
proiekturako
lur erreserbarik
ez da sartu
Udalak
onartutako
EMOTean
TTIPI-TTAPA

Baztango Ezkerra eta
Baztango Garapenerako Elkartea ikamikan dabiltza. Garapen Elkartearen ustez, Baztango
Ezkerrak seriotasun gutti erakutsi du Erdizen
Magnaren proiekturako
lur erreserba ez duenean sartu EMOT-Baztanen baitan, «UPNrekin
eta enpresarekin egindako bileretan horren aldeko hitza eman zuenean».
Ezkerraren oharrak
dioenez, “pertsona batzuei burua maiz freskatu behar zaie, errealitatea manipulatzeko joera baitute. Hau da Baztango Garapenerako Elkartea izeneko elkartearekin gertatu dena. Hauek, haien helburua
Baztanen aberastasuna
sortuko duten enpresa
proiektuak eskuratzea
dela diote, baina haien
ekintzak ikusita enpresa pribatu edo alderdi
politiko zehatz baten
itzaleko ordezkariak direla dirudi».
Ezkerratik aipatu du-

tenez, beti defendatu dituzte Baztanera hurbiltzen ahal diren enpresa
ekimen guztiak kontutan hartu behar direla eta
Magnako egoitzan parte hartu duten hiru bileretan bere jarrera beti
aktibitatea ezartzearen
aldekoa izan da eta «horretarako eman zitzaion
Magnako ordezkariari
proiektua aitzina eraman
ahal izateko jarraitu beharreko ibilbide orri bat».
Ibilbide orri horren lehen
urratsa, udalean proiektua zen. Ondotik, Baztanen herri galdeketa bat
egin beharko litzateke
eta akitzeko, galdeketaren emaitza Batzar Orokorrari aurkeztu beharko litzaioke.
Egun, Udalean ez da
zentzu honetako inolako proiekturik erregistratu, eta Baztango Ezkerraren erranetan «enpresa uzkur ageri da
baztandarrei galdetzeko orduan». Honengatik guztiagatik EMOT
onartu zen, proiektu hau
kanpoan gelditu zelarik.
Baztango Ezkerraren
harridurarako, «Batzar
Orokorraren mezperean, gure udal ordezkariek Garapen Elkarteko
kide batzuen bisita izan
zuten, lantokian eta etxean. Kide hauekin batera Magnako ordezkari
bat ere zegoen. helburua Batzar Orokorra boikoteatzea zelarik».

ARGAZKIAK: IDOIA MUGIKA

Sakabanaketaren aurka paxakan eta frontenisean
Euskal presoen sakanabaketaren kontrako Pilotakadaz Pilotakada ekimenaren
barne, paxakan eta frontenisean aritu ziren maiatzaren 25ean Iruritan. Paxakan
sei lagun aritu ziren: Iñaki Etxandi, Gorka Urtasun, Egoitz Prim, Aritz Alunda,
Jagoba Ramos eta Xabi Barberena. Frontenisean, berriz, zortzi lagunek jokatu
zuten: Xotero eta Eki Etxandi, Ibai Irungarai eta Kotteren aurka aritu ziren eta
Itziar Torres eta Oinatz Jaunsarats, Mikel Unanua eta Santi Garmendiaren kontra.

BAZTANGO GARAPEN
ELKARTEAREN
ERANTZUNA
Baztango Garapenerako Elkarteak, bere aldetik adierazi du «Ezkerraren salaketa faltsuek
ez dituzte gure lan metodologia eta helburuak aldaraziko, hau da
baztandarrendako lanpostuak sortzea eta aurrerapen ekonomikoa bilatzea».
Baztango Ezkerratik
udal ordezkarien «ehizian» ibili zirela salatutakoetako aunitz talde horren botuemaileak direla eta beraiei esker daudela bi zinegotziak dauden lekuan ere gogoratu dute Garapenerako
Elkartetik. Harrobia bideragarria izateko bideorriaren baitan herri galdeketa egitea Baztango Ezkerraren «asmakizuna» dela ere erran dute, «errealitatearekin zerikusirik ez duena», lehenago inoiz ez baita
horrelako galdeketarik
egin Baztanen negozio
bat irekitzeko edo harrobi bat ustiatzeko.
EMOT onartu aitzineko egunean, Ezkerra-

UTZITAKO ARGAZKIA

Anizko etxola akitua
Hilabete parrasta batean aniztar andana bat auzolanean aritu dira herriko gauzak uzteko etxola egiten. Maiatzaren 24a izan zen auzolaneko azken
eguna. Ilunabarrean auzolanean parte hartu duten
herritarrak pintterdia izan zuten Mendiarte kultur
elkartean, pintterdia eta bizkar besta biak batera,
dagoeneko akitua baita etxola.

ko zinegotziek Baztango Garapen Elkarteari
eskatu omen zioten Erdizko meategi proiektuari buruzko dokumentazioa ematea eta horixe omen zen zuzendaritza batzordekoen asmoa, «baina ez zituzten
paperak hartu nahi
izan». Batzar Orokorra
boikoteatzeko saiakerari dagokionez, gezu-

rra dela diote Garapen
Elkartetik, «elkarte honetako inor ez baitzen
plenoan izan».
Akitzeko, azalpenen
ondotik, Ezkerrako kideekin ez dutela minutu bat gehiago galduko
diote Baztango Garapen Elkartekoek, «ez dutelako lan aukerak eraikitzeko laguntzen, suntsitzen baizik».
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BAZTAN
KIROLA  EKAINAREN 22AN

Herriz herri
zeharkaldia
prestatu dute
Mendigoizaleek
UTZITAKO ARGAZKIA

38 kilometrokoa,
Almandoztik
Arizkunera
TTIPI-TTAPA

Iaz bezala, aurten ere
Baztango Mendigoizaleak taldeak bere denboraldia bukatzeko herriz herriko itzulia antolatu du, Baztandarren
Biltzarreko lagunekin
batera. Ekainaren 22an
eginen da, igande goizeko 6:30ean abiatuta
Baztanesatik. Almandozen hasi eta Arizkunen
bukatuko dute, 38 kilometro egin ondotik. De-

na den, aukera izanen
da edozein herritan ibilaldian sartu eta ateratzeko. Iaz ez bezala, aurten hameketakoa norberak eraman beharko
du. Zati bat egin nahi
dutenendako, hona hemen ibilaldia herrietatik
pasako den ordutegia:
Almandoz (7:00), Berroeta (7:37), Aniz (8:05), Ziga (8:36), Oronoz (9:40),
Arraioz (10:35), Irurita
(11:05), Gartzain (11:50),
Lekaroz (12:15), Elizondo (13:00), Elbete (13:10),
Azpilkueta (15:05), Amaiur (16:10), Erratzu
(17:00), Arizkun (17:40).

Elizondoko Lanbide Eskolako ikasleak ortzeguneko azokan
Elizondoko Lanbide Eskolako HLKP Administratibo eta HLKP Egokituko ikasleek Elizondon maiatzaren 22an, ortzegunero burutzen den Merkatu-Azokan
parte hartu zuten. Ekimen hau, EJE Proiektuaren barnean (Gazte Enpresa Hezitzailea), eta hirugarren ebaluaketan burutzen den jarduera bat gehiago da.
Aitzinetik, Gazteideia Kooperatiba eratzen jardun dute ikasleek, baita hornitzaile eta produktu errealak saltzeko bilatzen, hau da, finantziazioa, eta enpresaren kudeaketarekin zerikusia duen oro prestatzen. Proiektua Astuariastik gidatzen dute, bertan kooperatiba guztiak elkartuak baitaude. Salerosketak aurrera eramateko, Madrilgo enpresa bat izan dute bazkide Elizondokoek, The sweet pastels izenekoa. Azken jarduera honek, eskolako geletatik merkatu errealera ateratzea suposatzen du eta Elizondoko ikasleak fin-fin ibili ziren.

OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 14AN

Ikasturteko
hondar eguna
Amaiurren
eginen dute
Solaslagunek
Egun osoko
egitaraua
prestatu dute:
ikastaro,
bazkari, bisita
eta talo jatea

TTIPI-TTAPA

Ikasturteari agurra
emateko egun osoko
egitaraua antolatu dute Solaslagunek Amaiurren larunbat honetarako. Goizez, 10:00etatik
14:00etara Hika ikasta-

UTZITAKO ARGAZKIAK

Elizondoko eskolako 4-5 urteko haurrak kanpaldian
Elizondoko eskolako Haur Hezkuntzako haurrak komunikabideak lantzen ari
direnez, egin berri duten kanpaldiari buruz berri bat idaztea pentsatu dute Ttipi-Ttapan argitaratzeko: «Elizondoko eskolako 4 eta 5 urteko haurrak gara. Aurten gure lehenengo kanpaldia egin dugu Erratzun eta gaua bertan pasatu dugu, beste gauzen artean, Xorroxin eta bertako eskola bisitatu ditugu» diote.

roa izanen dute. 14:30ean bazkaria. Menuan,
Gernikako piperrak eta
pipermin frijituak txistorrarekin, entsalada
sorpresa, karrilerak menestran eta arroz-esnea
eta kafea izanen dute.

Arratsaldean bisita gidatua eginen dute Amaiurko herri eta monolitora, Jon Jauregi Solaslaguna gidari dutela.
Ondotik, talo jatea dute Amaiurko errotan.
Izen ematea Solaslagu-

naren Txokoan, 610
920673 telefonoan edo
solaslaguna @topagunea.org helbide elektronikoan egin daiteke. Informazio gehiago: www.
solaslaguna.blogspot.com
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BAZTAN
KULTURA  EKAINAREN 3AN DONOSTIAN

Hirugarren
liburua aurkeztu
du Hasier
Larretxea
arraioztarrak
Erein
argitaletxearen
eskutik argitara
eman du
‘Larremotzetik’
TTIPI-TTAPA

Hasier Larretxea arraioztarrak bere hirugarren liburua aurkeztu
zuen ekainaren 3an Donostian. Larremotzetik,
sentsibilitate mindu baten autobiografia. «Aitak egurrarekin eratzen
dituen irudi eta formak
hitzekin eratzen saiatu
naiz», dio egileak.
Azken bala eta Atakak poesia-liburuen ondotik, Larremotzetik liburua narratiba edo prosazkoa da, baina «poesiatik ere edaten duena”. Inguru ederrean jaiotzea egokitu zitzaion

Hasierri. Begientzat
ederra bezain pertsona
sentsibleentzat gordina
den inguru batean. Bere hitzak berreskuratuz,
«baso hertsietan aita eta
osaba aizkolariekin galdu izan naiz. Aizkorakadaren oihartzuna, adar
arteko iluntasunaren
erreflexua zen».
Hasierren izaerarako, latza zen herri giroko gordintasun hura.
Distantzia behar zuen.
Distantzia fisikoa aurrena. Madrilera joan zen
bizitzera. Eta literatura
hartu zuen sendagai:
«Landa ingurunean, salbu mantendu ninduen
bular-oskola zen literatura».
Larretxeak eskerrak
eman nahi izan zizkion
Pello San Millan argazkilariari, azaleko argazkia
berea baita.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hasier Larretxea, liburu berriarekin.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Erronka ikusgarria gainditu zuen Guillermo Etxenikek Iruritan
Guillermo Etxenike Iruritako gazteak erronka gogorra osatu zuen maiatzaren
30ean. Zigako gainetik Saioara (1.418 metro) 46 kiloko zamarekin igo zen, hotzari, euriari eta haizeari aurre eginez; handik Iruritako plazara jautsi eta 100 kiloko harri zilindrikoari hiru altxaldi eman eta Andoni Irigoien bikote zuela, arpanarekin 20 ebaketa eman kanaerdiko enborrari. Sei ordu baino guttiagotan egitea zuen erronka eta azkenean, 19 minutu soberan izan zituen. Aitzinetik sobera iragarri gabea bazegoen ere, Iruritako plaza betetzen zuen jendetzak txalo zaparrada eskaini zion herriko gazteari apustua burutzerakoan.

KULTURA  EKAINAREN 19RA BITARTE ERAKUSKETA ARIZKUNENEAN

Kepa Arizmendi gogoratu dute bere
heriotzaren 5. urteurrenean
TTIPI-TTAPA

Kepa Arizmendi Bereau hil zela bortz urte
bete dira ekainaren 8an.
Bere ibilbidea gogoratzeko zenbait ekitaldi egin dituzte asteburu honetan senide eta
lagunek. Horrekin batean Elizondoko margolariaren omenez
egindako Kepa Arizmendi Bereau-Baztan
liburuaren aurkezpena
egin du Baztan Batzen
lan taldeak eta bere
margolanen erakusketa inauguratu dute
Arizkunenean. Ekaina-

UTZITAKO ARGAZKIA

Kepa Arizmendi 2009an
hil zen Baionan.
ren 29 artio ikusgai dira izanen bere lanak.
Hain zuzen, Baztan Ba-

tzen taldea sortu dute
Kepa Arizmendiren lagun eta senide batzuk,
Elizondon 1958an sortu eta Baionan 2009an
hil zen margolari honen
lana eta ezohiko ibilbidea gogoratu nahian.
Ekainaren 7an bertze
hainbat ekitaldi ere egin
ziren: rugby partida jokatu zuten Lekarozen.
plaka paratu zuten bere sortetxean eta ondotik triki-poteoa egin
zuten. Hainbat lagun
bildu ziren Antxitonea
trinketean egindako
bazkarian ere.
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URDAZUBI
AZPIEGITURAK  2014 ETA 2015EAN

GIZARTEA

Antzinako
aroztegia
berrituko dute
50.000 euroko
dirulaguntza
jaso du Udalak

an erabilera anitzeko
areto bat paratuko da.
Urtxumek elurtegia proiektu berean sartzea eskatu zuen.

Iñigo IMAZ

Herrigunean eraikiko diren 6 etxebizitzen
xehetasunezko ikerketaren nahiz birparzelazio eta urbanizazio proie k t u a re n o n a r p e n a
bozkatu zen. Batzar horretan ere, herriko zenbait bide konpontzeko
obrak onartu ziren eta
herriko argiztapen-sistema osatzeko lanak burutuko dira Larraintako
Aiusunea, Mihura, Ola-

A p i r i l a re n 2 5 e a n
egindako udal batzarrean hainbat erabaki
hartu zituzten. Batetik,
Antzinako aroztegia berritzeko lanak onartu ziren, horretarako 50.000
euroko diru-laguntza jaso delarik. Lanak 2014
eta 2015 urte bitartean
egingo dira. Beheko solairuan turismo bulegoa
eta lehenengo solairu-

Legazpiko
Burdinola
Elkartearen
bisita
Juana Mari SAIZAR

UTZITAKO ARGAZKIA

Legazpiko Burdinola elkarteko bisitariak Urdazubin.
bidea eta Organbiden;
Leorlasko Gantxenean;
L a n d i b a r b e h e re k o
Menta, Lauanenea,
Gaztanbide eta Usaldean.
Maiatzeko batzarrean, berriz, hainbat puntu onartu ziren, tartean
Marmoles Baztan
enpresaren aktibitateei
buruzko informazio-eskaera luzatuko zaie Nafarroako Gobernuari eta
beste administrazio publikoei.

Zauritua Iruñera
Maiatzaren 20an
Sasterreneako Martin
Jose Barrenetxeak hankan zauri larria egin zuen etxean lanean ari zela. Jose Migel Labaien
eta Peio Etxeberria bizilagunek eta Pablo
Olaizola koinatua lehen
laguntza eman zioten,
medikua eta herizaina
iritsi bitartean. Suhiltzaileak ere hurbildu ziren
eta elikoptero medikalizatuari esker Iruñeara

Legazpiko Burdinola Elkarteko kideen bisita izan genuen Urdazubin maiatzaren 24an. Gipuzkoako Urola Garaiko burdingintzaren
historia berreskuratzeko lanetan dihardute azken 20 urteetan eta herrietako ondare historikoa aztertu eta bisitatzea maite dute. Urdazubin
altxor aunitz ditugunez,klaustroa, museoa, errota eta Ikaburuako kobak bisitatu zituzten lehenik,
eta Ikaburuako jatetxean bazkaldu ondoren, Ainhoara joan
ziren.

ZUGARRAMURDI
KULTURA  MAIATZAREN 24AN

Donostiako
Olatu Talka
herriraino
ailegatu da
Beñardo
Goietxek eta
Morauk
kantaldia
eskaini zuten
museoko
aretoan

Margari eta Koro

Donostia “Hiri Kulturala” izendatu ondotik,
“Olatu talka” izeneko
hainbat ekitaldi antolatzen dituzte urtero Euskal Herrian zehar, eta
aurtengo horietako bat
Zugarramurdin egin zuten gan den maiatzaren

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure esku dago Dantxarinean
Ekainaren 8an egin zen “Gure esku dago” ekimenaren giza-katea, baina aste
bat lehenago, maiatzaren 31n hainbat tokitan aitzinatu zen giza-kate hori. Eta
toki hoietako bat Dantxarinea izan zen. Hantxe elkartu ziren Xareta eta inguruko herrietako ehun bat lagun, eguerdiko 12:00tan, eta eskuak elkar harturik,
Nafarroa eta Lapurdiko bi aldeetara hedatu zuten giza-katea.

24an, Museoko aretoan. Bertan bi kantari ari-

tu ziren: Beñardo Goietxe eta Morau. Aski

emanaldi goxoa eskaini zuten.
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SENPERE
GIZARTEA  POLITIKA

Fronte Nazionala
bigarren indar
bozkatuena izan
zen Europako
hauteskundeetan
ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Kultur Etxearen eraikitze lanak aintzinatzen ari dira

UMP
eskuindarrak
437 boz
eskuratu zituen
eta Le Penen
alderdiak 297
Franck DOLOSOR

Abstentzio haundiak
%55,85 eta Frente Nazionalaren gorakadak
markatu zituzten Europako hauteskundeak
Senperen ere. Marine
Le Penen alderdia bigarren indarra bilakatu
zen 297 bozekin
(%15,71) UMPko eskuindarren ondotik, 437
bozekin (%23,12). Eskuineko bi indar hauen
ondotik sailkatu ziren
Eusko Alderdi Jeltzalea
277 bozekin (%14,66),

ekologistak 273 boz
(%14,44) eta sozialistak 140 boz (%7,4).
Ezker abertzaleak ez zuen hautagaitzarik aurkeztu. Hurbiletik begiratuz, azpimarratzekoa
da FNk 464 boz ardietsi zituela 2012ko presidentzialetan eta beraz
167 boz galdu dituela
bi urtez. Sozialistek
abantzu 700 boz galdu
dituzte eta eskuindarrek
451. Jeltzaleek emaitzak hobetu dituzte aurten 42 boz baitzituzten
2012ko hauteskunde legegileetan eta 87
2009ko Europako hauteskundeetan.

Ustezko
erasotzailea preso
35 urteko emazte bat
preso sartu dute 7 ur-

Larreko kultur etxearen eraikitze lanak aintzinatzen ari dira eta estrena udazkenean eginen da.

teko alaba itotzen saiatu zelakoan Senpereko
oihanean. Konorterik
gabe atxeman zuten
neskatxak salatu zuen
amak ito nahi izan zuela soka batekin eta medikuek berek itotze saiakera berretsi dute. Neskatxaren gurasoak berezi ziren, ama Aturben
bizi da Pirineo Garaian
eta aita Baionan.
Ezohiko gertakariak
harridura eta tristura
haundia sortu du gure
herrian zorionez ez baita maiz entzuten holakorik.

ekainaren 27tik uztailaren lehenerat ospatuko
direlakoz. Aurten ere, zikiroa, senpertarren ibilaldia oinez, pilota partidak, ahate jokoa eta
musika emanaldiak izanen dira, bertzeak bertze Kriolinak, Herritmo,
Amarra, Patxi eta Konpainia, Ekintza eta Enbata taldeekin. Uztailaren lehen egunean asteartearekin herriko zonbait saltzailek animazioak eta merke saltzea
apailatuko dituzte, pintxo, mutxiko eta musika emanaldiekin.

Herriko bestak
laster

Parropiaren besta
hilaren 15ean

Jondoni Petrikari
bestak ate joka ditugu

Kermeza, parropiaren alde ospatzen den

urteroko besta ekainaren 15ean ospatuko da
aurten. Goizeko mezaren ondotik, herritarren
bazkaria eta afaria eginen dira Gantxikin.
16:30ean San Josep eskolako haurren urte hondarreko ikusgarria eskainiko da eta 18:00etan
gazteen Flash Moba.

Erroten eguna
igandean
Akerreta Plazako
errotaren ateak maiz zabalik daude eta ekainaren 15ean arto bihia hirin bilakatzen ikusten
ahalko da. Ondotik, taloak dastatzen ahalko
dira goizeko 9etatik eguerdi arte eta arratsaldez
14etatik 19:00ak arte.
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SARA
OSPAKIZUNAK  EKAINAREN 15EAN

Xareta Eguna
herrian ospatuko
dute igandean
Goizean goizik
Sarako
lezeetatik
Zugarramurdira
joan etorria
egiteko martxa
proposatu dute
Joana GERENDIAIN

Aurten Xareta eguna
Saran ospatuko da ekainaren 15ean, igandearekin.Goizean, 08:30ean
martxa bat abiatuko da
Sarako lezeetatik Zugarramurdira eta itzulera ere oinez eginen dute. 10:30ean Sarako lezeen bisita bat proposatua da, 10:30ean Sarako gozogileek irakatsiko dute nola egiten
den euskal pastiza.

11:00etan pilota partida jokatuko da, ondotik Zazpiak Bat taldeak
dantza ikusgarri bat
emanen du. Eguerditan
“Saranga” eta Txalapartak alaituriko zintzur
bustitze bat izanen da
eta ondotik Sarako
ekoizleek prestaturiko
bazkari bat. Arratsaldeko 4etan berriz ere lezeen bisita bat proposatua da. Egun osoan
zehar, 11etatik arratsaldeko 5ak arte, jokoak izanen dira haurrentzat. Ekitaldi guziak urririk izanen
dira.

Kantaldiak
Ekainaren 18 an, astelehenez, Donibane Lohitzuneko Goraki abesbatzak kantaldi bat
emanen du elizan.
Abesbatza 40 gizon-

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sarak lehen aldiz hartuko du Xareta Eguna. Argazkia 2012koa da, Urdazubin.
emaztez osatua da eta
Euskal Herriko kantu
herrikoiak eta elizako
kanta batzuk kantatzen
dituzte. Sartzea 10 eurotan, kantaldia gaueko 9etan hasiko da.
Ekainaren 25ean,
Hazparneko Mendixola
abesbatzak kantaldi bat
emanen du elizan.
Abesbatza honek ere
kantu herrikoiak kantatzen ditu. Sartzea 7 eurotan izanen da eta kantaldia gaueko 9etan hasiko da.

Sara VTT
Ekainaren 22an, Sar a V T T i b i l a l d i a re n
13.edizioa eginen da
Saran. Bi ibilaldi proposatuak dira: lehena
20kmkoa eta bigarrena
35 kmkoa. Adingabeak
ibilaldia egiten ahal dute baina lagunduak izan
beharko dira.Kaskoa
beharrezkoa da eta baita medikuaren agiri edo
lizentzia ere. Izen emaitea egunean berean eginen da, parte hartzea 5
eurokoa izanen da. Ibi-

laldia goizeko 9etan
abiatuko da plazatik.

Esku baloia
Esku baloiko senior eta
18 urtez azpiko ekipek
finalak jokatu dituzte
maiatzaren 23 eta
25ean. Seniorrek Lucq
de Béarn-eko ekiparen
kontra galdu dute 2115. 18 urtez azpikoek
ere galdu dute 25-22
Ata rratzaren kontra.
Azpimarratzekoa da bi
ekipek sasoin ederra
eraman dutela.
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HERIOTZAK
EZKONTZAK
Unai Samso Galarza eta Josune Lukanbio Jimenez, Oiartzun eta Goizuetakoa, maiatzaren 31n.
Arkaitz Mindegia Baleztena eta Miren Goñi Torres, Aurtitz eta Oronozkoa, maiatzaren 31n.
Marcos Landa Arenal eta Estibaliz
Iparragirre Madariaga, Ibarra eta Arantzakoa, maiatzaren 23an.
Jabi Zelaieta Salaberri eta Paula Zunzarren Bañares, Oronozkoa eta Doneztebekoa, maiatzaren 17an Legasan.

Aitana Iturbide Cubero, Gaztelukoa,
maiatzaren 17an.
June Martin Argain, Narbartekoa,
maiatzaren 26an.
Oier Iparragirre Alberdi, Arantzakoa,
maiatzaren 12an.
Inge Martina Garaita Larretxea, Arantzakoa, maiatzaren 24an.

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

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

Enrike
ARRETXEA RODRIGUEZ
Sunbillan, 2014ko maiatzaren 26an

SORTZEAK

Enrike
ARRETXEA RODRIGUEZ
Sunbillan, 2014ko maiatzaren 26an

Argi bat itzali da hemen lurrean,
berri bat piztu da zeru ederrean,
ez datzugu atzenduko,
urruntzeak ez du horretarako indarrik,
gure oroimena izanen zara betiko.
Ez agurrik, ez adiorik, gero arte baizik.

Utzi duzun hutsunea ez da beteko,
baina, bete duzunak ez du mugarik.
Eritasunaz osasuna, lanaz pasioa
eta tristuraz poza bihurtu duzu.
Betirako gurekin, maite zaitugu.

BAZTAN ETA LABIANOKO
OSABA-IZEBA ETA LEHENGUSUAK

EMAZTEA ETA FAMILIA

Estefania Inda Aroztegi, Oronoz-Mugairikoa, maiatzaren 18an, 89 urte.
Valentin Pikabea Irazoki, Berakoa,
maiatzaren 21ean, 62 urte.
Lorenzo Ibarra Espelosin, Etxalarkoa,
maiatzaren 26an, 89 urte.
Enrike Arretxea Rodriguez, Sunbillakoa, maiatzaren 26an, 32 urte.
Jaime Sanzberro Arretxea, Etxalarkoa, 81 urte.
Francisco Pikabea Irigoien, Berakoa,
maiatzaren 27an, 87 urte.
Antonio Mariezkurrena Senosiain,
Amaiurkoa, maiatzaren 29an, 78 urte.
Conchita Maritxalar Tapia, Lesakakoa, maiatzaren 30ean, 78 urte.
Manuel Igoa Altzugarai, Lesakakoa,
maiatzaren 31n, 77 urte.
Josefa Telletxea Nuñez, Elizondokoa,
ekainaren 2an, 96 urte.
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MENDI LASTERKETAK  IRAILAREN 7AN

Emakumeen Munduko Lehen Mendi
Maratoia Sunbillan hasi eta bukatuko da
800 Dukado
izenarekin,
Sunbilla,
Doneztebe,
Elgorriaga eta
Narbarte
herrietan
eginen da
TTIPI-TTAPA

Emakumeen Munduko Lehen Mendi Maratoia Sunbilla, Doneztebe, Elgorriaga eta
Narbartek osatzen duten Bidasoa-Berroaran
mendietan jokatuko da
datorren irailaren 7an,
igandez. Maiatzaren
27tik aitzinera izen-emate epea irekia dago
www.800dukado.org
webgunean.
EMAKUME TRAIL-ARI
BULTZADA
Running-ak izuga rrizko gorakada izan
duela gauza jakina da,
baina bertze arlo ugaritan gertatzen den bezala, emakumeek gizonek baino bide luzeagoa dute egiteko. Estatu Batuetan edo Europa Iparraldeko lasterketetan gizon eta emakumeen parte hartze portzentajea berdintsua izatera iritsi bada ere, gurean emakumeen parte
hartzea %21 ingurukoa
da errepidean eta %7a
mendi lasterketetan.
Abiatu Kirol Klubak,
probaren sustatzaileak,
emakumeen kirolari
bultzada eman nahi dio
mendi maratoi honen
antolakuntzarekin; emakumeentzat berariaz
sortua den mendi ma-

UTZITAKO ARGAZKIA

Sunbilla eta inguruko mendietan barna osatuko dute 42 kilometroko ibilbidea.
ratoi honek, bizipen paregabea eskaintzen dio
emakumeari, ingurune
ezin ederrago batean.
ZERGATIK 800 DUKADO?
Probaren izenaren jatorria, historiaren pasarte batean oinarritzen da:
800 dukadokoa izan zen
Nafarroako Erregeak,
1500. urte inguruan,
Sunbillako lehen ha rrizko zubia eraikitzeko
egin zuen eskaintza; ibaiaren igoeraren ondorioz etengabe hausturak jasaten zituen egurrezko zubia ordezka tzeko balio izan zuen
eskaintzak. Sunbillako
zubiak berebiziko interes estrategikoa izan zuen, izan ere, Nafarroa
Gipuzkoarekin eta
Frantziarekin lotzen zituen Erret Bidean kokatua zegoen.
Pribilegio erreala zuten lau herrien artean
ordainduak izan ziren
harrizko zubiaren eraikitze lanak (300 dukado Sunbillak, 200 du-

DATUA

800

DUKADO
eskaini zituen Nafarroako
Erregeak 1500. urte inguruan Sunbillako harrizko
lehen zubia eraikitzeko
kado Narbartek, 135 dukado Doneztebek, 115
dukado Elgorriagak eta
50 dukado kanpotarrek)
eta oraingoan, ia 500 urte beranduago, lau herri hauek dira, berriz ere,
emakume kirolari bultzada emateko elkartu
direnak.
Doneztebe, Elgorriaga, Narbarte eta Sunbilla herriek osatzen duten Bidasoa-Berroaran
mendiak mendi lasterketetarako ezin egokiagoak dira. Lasterketa
aitzindari honen ibilbideak, Mendaurko tontorra biltzeaz gain, Suspiro, Ekaitza eta Mendieder mendiak zehar-

katzen ditu eta, luze gabe, emakume kirolaren
historian atal berri bat
idazteko bidean da.
EMAKUME
GUZTIENTZAKO
LASTERKETAK
Irailaren 7an emakume guztiek oinetakoak
janzteko bidea izan dezaten, maila desberdinera egokitutako mendi ibilbide desberdinak
antolatuko dira, korrikalari bakoitzak bere
lasterketa aukeratu ahal
izateko:
• 42 Km.ko maratoia,
maila gorenekoentzat.
• 21 Km.ko erdi-maratoia, dagoeneko mendi lasterketetan arituak
direnentzat.
• 6 Km.ko lasterketa /martxa herrikoia, hasi berrientzat.
• 800 metroko haurren lasterketa, –metro
bat dukado bakoitzeko–. Neskek eta mutilek ere, parte hartzeko
aukera izango dute, bai
bakarka edo baita be-

raien amarekin batera.
• 21 Km.ko Nordic
Walking martxa, ibiltzea
nahiago dutenentzat.
Maratoia Sunbillako
zubian hasi eta bukatuko da. Zubia izango da
korrikalari guztiak bilduko dituen puntua, baita
erdi-maratoia Elgorriagako Bainuetxean hasiko duten korrikalariak
ere. Hortaz, bi proba
hauetako lasterkariek
elkarrekin egingo dituzte
azken 21 Km-ak eta, zubira iristean, lasterketa
herrikoian eta haur lasterketan parte hartu dutenekin batera ospatuko dute beraien balentria.
LAGUNTZAILEAK
Munduko lehen Ema kume Mendi Maratoiak
babes instituzionala jasotzeaz gain, lasterketaren ibilbidea gauzatuko den herri eta bailaretako biztanleen laguntza jaso du. Munduko
emakumeen trail-etan
erreferentea izateko helburuarekin sortzen da;
iraileko lehen astebururo burutuko den galdu
ezinezko hitzordua bilakatzeko asmoz.
Proiektu honen babesle gisara, bereziki aktibo gertatzen ari dira:
Sunbilla, Doneztebe, Elgorriaga eta Nar bar teko Udalak, Nafarroako Gobernua, Lorpen,
Elgorriagako Bainuetxea, Cederna-Garalur
Garapen Agentzia, Caja Rural, Ternua eta Sunbite, Sunbillako turismoaren sustapenerako
elkartea (lasterketaren
promoziorako bideo baten ekoizpenarekin).
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MENDI LASTERKETAK  MAIATZAREN 31N LEITZAN EGIN ZEN BIGARREN EDIZIOA ERE

442 kirolarik bukatu dute
Euskal Herria Mendi Erronka

ESKUALDEKO
KORRIKALARIAK
28 Oskar Ariztimuño-Leitza
34 Unai Plaza-Baztan
51 Julen Lizarraga-Leitza
62 Eneko Aizagirre-Leitza
112 Joseba Elizagoien-Bertiz.
116 JM Ugartemendia-Leitza
149 J.Ander Zabaleta-Leitza
168 Bernard Seillan-Senpere

65 kilometroko
luzera duen
proban
Amezketako
Iker Karrera
nagusitu da

169 R. Irubetagoiena-Senpere
183 Joseba Petrirena-Ituren
190 Arkaitz Nieve-Leitza
203 A.Mª Juantorena-Leitza
218 Iñigo Makazaga-Leitza
220 Josu Zestau-Leitza
231 Iraitz Uriarte-Leitza
243 Iñaki Zabaleta-Leitza

TTIPI-TTAPA

249 Mikel Iriarte-Leitza

Euskal Herria Mendi
Erronka mendi lasterketa maiatzaren 31n
egin da Leitzan. Euskal
Selekzioaren Aldeko Iritzi Taldeak leitzarren laguntzaz antolatu du. 65
kilometroko luzeran eta
7.000 metroko gainbehera duen proba bukatzen bizkorrena Amezketako Iker Karrera izan
da (6:34:39).
Hain zuzen, zazpi ordu baino guttiago behar izan dituen kirolari
bakarra izan da Amezketakoa. Orozkoko Ja-

288 Jon Arangoa-Leitza
302 Pello Kanflanka-Leitza
317 Asier Zabaleta-Leitza
352 Mikel Diosdado-Leitza
370 Mikel Irigoien-Lesaka
405 Eneko Andueza-Leitza
406 Iker Zubillaga-Leitza
ARGAZKIA: PABLO FEO

Partehartzaileak, Leitzatik abiatzerakoan.
vi Olabarria izan da bigarren (7:00:54) eta Zumaiako Pedro Etxeberria hirugarren (7:07:09).
Lehenbiziko leitzarra
Oskar Ariztimuño izan
da, 28. sailkapen oro-

korrean (07:59:21).
Lehenbiziko emakumea, berriz, Errenteriako Leire Fernandez Abete izan da, 33. sailkapen osoan (08:02:36)
Leitzatik abiatuta,

Guratz, Gorriti, Arribe,
Gaintza, Hirumugarrieta (1.431 metro), Albi,
Artxueta, Lekunberri,
Etxarri, Ireber eta Kornieta igaro behar izan
zuten kirolariek.

408 Iker Gomez-Leitza
416 Xabier Eraso-Areso

Parte hartzaile kopuruak ere gorantz egin du
aurten, 700 dortsaleko
muga jarri eta guztiak
bete baitziren. Horietatik 442k lortu zuten proba burutzea.

KONTRABANDISTEN LASTERKETA  MAIATZAREN 31N

Asier Apezetxea garaile
suertatu da Urdazubin
Esprintean
nagusitu
zitzaion
Ultzamako
Mikel Beunzari
TTIPI-TTAPA

Asier Apezetxea
aranztarrak irabazi zuen maiatzaren 31n Urdazubiko Kontrabandisten lasterketa. 84 korrikalarik parte hartu zu-

ten lohiez betetako 15,8
kilometroko ibilbidean.
Apezetxea esprintean
nagusitu zitzaion Ultzamako Mikel Beunzari
(biek ordubete, 13 minutu eta 24 segundo behar izan zituzten) eta
Fernando Etxegarai beratarra hirugarren izan
zen (1:13:58).
Emakumezkoetan,
Sara Peña izan zen irabazle eta Ana León eta
Nekane Casik osatu zuten podiuma.

Gizonezkoen proba
hasieran Etxegarai ibili
zen aitzinetik. Beratarra
Camille Extreme proban
ateratzekoa zen, baina
lesiotik erabat osatu gabea dagoenez, Urdazubira joan zen. Tarteko
helmugan lehenbizikoa
izan zen Etxegarai eta
hortaz, Irigoienea ostatuan asteburua pasatzeko saria izanen du.
Baina bigarren erdian,
Apezetxeak eta Beunzak harrapatu eta, bu-

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Beunza, Asier Apezetxea eta Fernando Etxegarai,
Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketako podiumean.
kaera aldera, metro ba tzuk gibelera gelditu zen
Etxegarai. Hortaz, Apezetxeak eta Beunzak

esprintean jokatu zuten
garaipena eta Arantzakoa bizkorragoa izan
zen.
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PILOTA  MAIATZAREN 25EAN

Udaberriko pilota txapelketako
finalak jokatu dituzte Baztanen
260 pilotari
aritu dira
Txarutak
antolatutako
txapelketan
TTIPI-TTAPA

Txaruta elkarteak
Baztango Udalaren laguntzaz antolatutako
Udaberriko 24. Pilota
txapelketaren finalak
maiatzaren 25ean jokatu dituzte. Pilotari koxkorrenak Elizondoko pilotalekuan eta ttikienak
Iruritako Aranabian aritu ziren igande goizean. Denera 260 pilotari
aritu dira txapelketa honetan eta 330 partida
jokatu dituzte.
Iruritako finalei dagokienez, Txikien kategorian, Elizondoko
Xuban Goñi eta Ugaitz

UTZITAKO ARGAZKIA

Udaberriko txapelketan parte hartu duten pilotarietako batzuk, sari banaketaren ondotik.
Apeztegiak 18-12 irabazi zieten Elizondoko
Jon Garbalena eta Aimar Obregozori.
Umeak B mailan,
Aurrera Saiazeko Andoni Iztueta eta Martxel
Elolak 18-7 irabzi zieten Ultzamako Aimar
Martikorena eta Andoni Sarasibar-i.
Umeak A mailan, Elizondoko Oihan Obregozo eta Ibai Ballarenak 189 irabazi zieten Donos-

tiako Eneko Sorondo eta
Egoitz Olaizolari.
Kimuak Bmailan Hernaniko bi bikote izanen
dira aurrez aurre: Unax
Uitzi eta Xabier Apaolazak 18-12 irabazi zieten
Oinatz Intsausti eta
Anartz Oiartzabal-i.
Kimuak A mailan,
Amaiurko Mikel Ariztia
eta Esteribarko Aingeru
De la Fuentek 18-9 irabazi zieten Zizurko Josu Igoa eta Etxagueri.

Elizondon pilotari
koxkorragoak aritu ziren igande goizean.
Haurrak B kategorian, Burlatako Asier E rroz eta Mikel Baleztenak 18-12 irabazi zieten Andoaingo Eñaut
Iruretagoiena eta Enartz
Etxeberriari.
Haurrak A kategorian, Añorgako Asier Gabirondo eta Haratz Olidenek 18-13 irabazi zieten Esteribarko Asier

Maia eta Ander Beteluren kontra.
Kadete B kategorian, Berako Titouan
Mendy eta Patxi Etxegaraik 18-14 irabazi zieten Elizondoko Aritz Merino eta Lekarozko Aimar Ariztegiri.
Kadete A kategorian, Burlatako Andoni
Agirre eta Josu Eskirozek 18-12 irabazi zieten
Oronozko Enaitz Antso
eta Burlatako Aitor Bidaurretari.
Gazteak B kategorian, Iruñeko Alaitz Ruiz
eta Natxo Roldanek 227 irabazi zieten Lezoko
Unai Tatiegi eta Errenteriko Gorka Mitxelenari.
Gazteak A mailan,
Narbarteko David Albiasu eta Tafallako Eneko
Ruizek 22-15 irabazi zieten Berako Andoni
Lazkanotegi eta Elizondoko Sergio Oskoz-i.

PILOTA  BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Julen Retegi
finalerdietan
izanen da
Aimar Olaizola
kanporatu
ondotik Idoate
izanen du
arerio
TTIPI-TTAPA

Julen Retegi eratsundarra izanen da eskualdeko ordezkari bakarra
buruz buruko txapelke-

ta nagusiko finalerdietan. Txapelketako ezustea eman zuen final laurdenetan, gaur egungo
txapelduna den Aimar
Olaizola goizuetarra
mendean hartuta, 1122. Partida bikaina jokatu zuen Retegi Bik eta
Olaizola II bere onenean ez zegoela baliatu
zuen, lehen aldiz lau
onenen artean sartzeko. Eskuetatik juxtu aki-

ARGAZKIA: GORKA ESTRADA

Julen Retegik mendean hartu zuen Aimar Olaizola final laurdenetako partidan.
tu eta finalerdiko partida atzeratu egin du Retegik. Idoate izanen du

arerio asteburu honetan. Irabazlea lehen aldiz sartuko da final na-

gusian eta Irujo edo
Urrutikoetxea izanen du
esperoan.
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SOKATIRA  NAFARROAKO LAUKO TXAPELKETA

Amaiurrek
irabazi du 300
kiloko txapela ere
Maiatzaren 31n
Lesakan
jokatutako final
gogorrean
irabazi zion
Beti Gazteri
TTIPI-TTAPA

Maiatzaren 31n jokatu zen Lesakan Nafarroako lauko sokatira
txapelketako laugarren
eta azken jardunaldia.
Gizonezkoen 300 kiloko final gogorrean,
Amaiur A nagusitu zitzaion etxeko Beti Gazte B
taldeari. Emakumezkoen 245 kiloko kategorian Basaburua-Imotz
izan zen jaun eta jabe
eta kadetetan Ultzama.
Gizasemeen kategorian aritu diren zortzi taldeak bi multzotan banatu ziren, lehen jardunaldian bezala. Lehenbiziko multzoan Amaiur A nagusitu zen, Berriozar bigarren, Beti
Gazte A hirugarren eta
Txantrea laugarren. Bigarren multzoan Beti
Gazte B izan zen indar tsuena, BasaburuaImotz, Amaiur B eta
Kaskalluetaren aitzinetik.
Ondotik, postuaren
araberako kanporaketak jokatu zituzten: multzo bakoitzeko lehenbizikoa bertzearen bigarrenaren kontra eta hirugarrenak laugarrenen
kontra. Horren arabera,
zazpigarren eta zortzigarren posturako lehia
Amaiur Bk eta Kaska -

lluetak jokatu zuten eta
Txantreakoak nagusitu
ziren. Bosgarren eta
seigarren posturako lehian Beti Gazte Ak irabazi zion Txantreari. Hirugarren postua lortzeko eta, beraz, podiumean sartzeko lehia Be rriozarrek irabazi zion
Basaburua-Imotzi. Eta
final handian, Amaiur Ak
lana gogotik egin behar
izan zuen Beti Gazte B
menperatzeko. Bi tiraldi ikusgarriak izan ziren.
Lehenbizikoa, 5 minututik goitikoa, Amaiurrek irabazi zuen, Beti
Gazteri hiru falta adierazita (Amaiurrek bi bazituen ordurako). Bigarrenean ere 3 minutu
baino gehiago aritu ziren sokan eta azkenean, berriz ere baztandarrak gailendu zitzaien lesakarrei. Hortaz,
320 eta 300 kiloko txapelak, biak jantzi ditu
Amaiurrek aurten.
Emakumezkoetan,
Basaburua-Imotz izan
zen garaile, Berriozar,
Txantrea eta Amaiurren
aitzinetik. 245 nahiz 265
kiloko kategorietako tiraldi guziak irabazi ditu
Basaburua-Imotzek.
Kadeteen kategorian, aitzineko saioetan
bezala, Ultzama izan zen
onena, Andra Mari, Berriozar eta Putterriren
aitzinetik.
Sari banaketan, Xabier Urrutia Nafarroako
Herri Kirol Federazioko
presidentea eta Jose
Luis Sunsundegi Beti
Gazteko presidentea
aritu ziren.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Amaiur eta Beti Gazteren arteko finaleko tiraldietako bat, goitiko argazkian. Erdian eta
beheitian, Amaiur eta Beti Gazterekin txapelketan parte hartu dutenak eta laguntzaileak.
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AGENDA

ekainak 12 - 26

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

SARA
Ospakizunak

Antzerkia

Eskolaren besta

Mendia

Ekainaren 14an.

Xareta Eguna
Ekainaren 15ean.

IGANTZI
San Juan Xar Eguna
Ekainaren 24an.

SARA | 2014.06.15

LEITZA | 2014.06.14

LESAKA | 2014.06.15

Xareta Egunarekin egun osoko
besta ospatuko dute

Kultur Aroa borobiltzeko
‘Aresoko Harrie’ antzezlana

Hamabigarren aldiz Lesakako
Mendi Itzulia

Sara, Ainhoa, Urdazubi eta Zugarramurdik ospatzen duten Xareta Eguna aurten Saran izanen
da.Ibilaldiak, bisitak, bazkaria eta
animazioa izanen dira.

Ekitaldiz betetako hilabetea izaten
sari da azken hau Leitzan, baina
oraindik ez dira amaitu. Ekainaren
14an Aresoko Harrie antzezlana
ikusgai izanen da zineman.

23 eta 32 kilometroko ibilaldiak
izanen dira aukeran Lesakako
itzulian. Nabaz, Agiña, Domiko,
Burnaiztegi, Pagolleta, Apittu,
Unanue eta Fraindik pasako da.

Antzerkiak

Abuztuaren 1etik
14ra. Izen-ematea zabalik, Arizkunenean.

Solasaldiak
ARANTZA
Txertoen inguruko
solasaldia
Ekainaren 14an Txertoak: ez da urrea diztira
duen oro Silvano
Baztan medikuarekin,
11:00etan Baskulan.
Izen-ematea 699
012012ra deituta.

LESAKA
Bidasoaldeko margolari
eta eskultoreen lanak
Ekainaren 19ra arte
ikusgai Harriondoan.

ELGORRIAGA
Artisauen lanen
erakusketa
Ekainaren 14an Herriko Ostatuan 11:00etan.

DONEZTEBE

ELIZONDO

Solaslagunak
Luis Garderekin

Kepa Arizmendi
zenaren ‘Baztan’ margo
erakusketa

Ekainaren 19an Trenen abiadura poema
liburuz ariko dira liburutegian, 20:00etan.

Ekainaren 29ra arte
Arizkunenean.

ESKUALDEA

Gaixotasun mentalek
sortzen duten
bazterketa hizpide

Sanjuanak eta
sanpedroak ate joka

‘Emakumea eta gizona
euskal dantzetan’
Ekainaren 20an Oier
Araolaza antropologo
eta dantzariarekin
Beralandetan (20:00).

Erakusketak
LEITZA
Maskulinitate berrien
inguruko erakusketa
Ekainaren 30era arte.

‘Aresoko Harrie’
Ekainaren 14an
20:00etan zineman.

BERA
‘Publikoari gorroto’
Ekainaren 21ean Kultur Etxean 22:00etan.
Sarrera sei eurotan.

Tailerrak

Iruritak eta Urdazubik
eman zieten herriko
bestei hasiera eta hemendik aitzinera bat
bertzearen gibeletik
etorriko dira. Almandozko bestak bukatu
orduko Arizkunen eta
Saldiasen sanjoanak
etorriko dira eta ondotik, Erratzuk, Doneztebek eta Senperek hartuko dute lekukoa sanpedroak ospatzeko.
Egitarau ederrak prestatu dituzte denetan.

Jabier Ziga pintura eta
grabatu tailerra
haurrendako
Ekainaren 23tik uztailaren 6ra. Izen-ematea
ekainaren 17ra arte
Arizkunenean.

Ospakizunak
AMAIUR

ELIZONDO

Solaslagunen ikasturte
bukaerako besta

Baztango paisaiak
kanpoko margo
ikastaroa

Ekainaren 14an hika
ikastaroa, bazkaria, bisita gidatua...

PROPOSAMENA

BERA

Ekainaren 26an
Beralandetan (19:30).

LEITZA

ELGORRIAGA
Herriko Ostatuaren
bigarren urteurreneko
ospakizunak
Ekainaren 14an.

Zinema
BERA
Emakumeak
Kurdistango gerrilan
Ekainaren 19an Mujeres del monte Ararat
dokumentala eta mahai ingurua, 19:30ean
Beralandetan.

Dantzak
SARA
Zazpiak Bat
Taldeko haurren
dantza saioa
Ekainaren 13an frontoian 19:00etan.

Kontzertuak
SARA
Kontzertuak elizan
Ekainaren 18an
Goraki abesbatzaren
saioa 21:00etan
(Sartzea 10 euro).
Ekainaren 25ean
Mendixola taldearen
kontzertua 21:00etan
(Sartzea 7 euro).

ELGORRIAGA
La Jodedera eta Tororo
DJa Herriko Ostatuan
Ekainaren 14an
19:00etan La Jodedera
eta afal ondotik ere bai.
Gero Tororo DJa.

LESAKA
Lesakako Musika
Bandaren kontzertua

AGENDA

Ekainaren 20an
22:00etan Eskol Ttikiko
aparkalekuan.

 ENTRETENIMENDURAKO GAIAK
Liburua

Bestak
ALMANDOZ
Herriko bestak
Ekainaren 18tik 22ra.

ARIZKUN
Sanjoanak
Ekainaren 20tik 24ra.

SALDIAS
Sanjoanak
Ekainaren 20tik 24ra.

ERRATZU

Xaldun kortin
jolastu gurekin
HAINBAT EGILE
2014

Sanpedroak

txeko ttikienekin Nafarroan erabiliak izan diren jolasak, kantak, formulak, ipuinak... hautatu eta
egungo gurasoen eskura jarri dituzte Xaldun kortin jolastu gurekin proiektuan. Materiala liburuak, CDak eta
DVDak osatzen dute. Liburua da materialik osatuena,
eta CDko eta DVDko eduki guztiak agertzeaz gainera,
etxean euskara gehiago erabiltzeko aholkuak ematen
dira, ipuinen atala ere gehitu zaio eta haur hizkeraren
hiztegitxoa ere bai; liburua ere hiru hizkuntzatan dator.
CDan kantak eta ipuinak daude. Eta DVDak bi atal ditu: batean, familia baten egunerokoan kanta eta jolas
horiek modu praktikoan nola erabili erakusten da; bertzean, Porrotxi Nafarroako haurrek jolas eta kantak
erakusten dizkiote. Proiektu parte hartzailea izan da
eta Leitzaldea, Baztan eta Bortzirietako haur taldeek
ere parte hartu dute. Patri Arburua, Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikaria, egileetako bat da,
Maite Lakar (Euskokultur Fundazioa), Itziar Luri eta
Gaizka Arangurenekin (Labrit Multimedia) batera.

E

›

Ekainaren 27tik
30era.

DONEZTEBE
Sanpedroak
Ekainaren 27tik
30era.

SENPERE
Herriko bestak
Ekainaren 27tik
uztailaren 1era.

BERA
Altzateko bestak
Ekainaren 13tik
15era.

Ospakizunak

Musika

ne Kantak ekimenak Euskalerria Irratiaren aldeko CD-DVDa egin nahi du: haurrentzako 20 kanta
eta bertze horrenbertze bideoklip. Eta proiektua errea litate bihurtu ahal izateko, CD-DVDa fisikoki eskuragarri izan baino lehen dirua aurreratuko duten mila erosle behar dituzte. Abestiak jada sortu dituzte, baita
grabatu ere eta denek eskuzabaltasunez parte hartu
dute. Guztira 23 lagunek kolaboratu duten kantari,
abeslari zein kirolari ezagunak: Fermin Muguruza,
Ruper Ordorika, Mikel Urdaingarin, El Drogas, Oinatz Begnoetxea, Abel Barriola, Jon Apezetxea,
Oier Sanjurjo... Eta horiez gain, 500 haurrek ere bai,
tartean Leitzako eskolakoak. Behin dirua lortuta, heldu den urrirako 4.500 kopia ateratzeko asmoa duEne Kantak
te. Etekinaren erdia Euskalerria irratiarentzat izanen
EUSKALERRIA IRRATIA da, eta bertze erdia Ene Kantak egitasmoaren hurrengo proiektua finantzatzeko. Informazio gehiagorako
2014
www.enekantak.com web orrian dago eskura.

E

Txistularien Eguna

ETXALAR
Haurren Eguna
Ekainaren 13an eta
15ean.

ITUREN
Trinitate Eguna
Ekainaren 15ean.

SENPERE
Erroten Eguna eta
Kermeza
Ekainaren 15ean.
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LESAKA
San Juan bezperako
besta
Ekainaren 21ean.

SARA
Eskola publikoaren
besta
Ekainaren 21ean.

Saint Joseph eskolaren
besta
Ekainaren 28an.

Azokak
ELIZONDO
Tokiko produktuen
merkatua
Ekainaren 28an
10:00etatik 14:00etara
Merkatuko Plazan.

URROZ
Artisau azoka
Ekainaren 21ean.

Lehiaketak
BERA
Bestetako egitarauaren
azalerako lehiaketa
Ekainaren 27ra arte
aurkez daitezke lanak
Herriko Etxean.

ITUREN
Bestetako kartel
lehiaketa
Ekainaren 17ra arte
aurkez daitezke lanak
Herriko Etxean.

BERA
Ekainaren 21ean Julio
Caro Barojaren jaiotzaren mendeurreko ekitaldien barne.

|

Internet

999. urtean sortu zen Interneteko atari hau proiektu pertsonal xume bat bezala, eta geroztik, garapen etengabea izan du. 2012an, Baztan-Bidasoaldeko erreferentziazko webguneetako bat bilakatu
zen, turismora zuzendua argi eta garbi. Duela gutti,
berriz, diseinu moderno batekin web orria berritu egin
dute eta bisitariek batez ere Baztango baina baita
inguruko haranetako informazioa ere kontsulta dezakete: turismoa, herriak, lekuak, jarduerak, kultura,
alojamenduak, sukaldaritza, bisitatu beharreko tokiak, argazkiak, bideoak, berriak… Sakeleko telefonoetara egokitu dute eta egunero, bertako paisaia,
herri eta ohituren argazkiak argitaratuko dituzte. HaBaztan harana
webgune turistikoa la ere, atari honen berrikuntzarik garrantzitsuena
Baztan zuzenean atala da, bailarako hainbat puntuerabat berritua
tan kokatutako zenbait webcam-ek momentuko arWWW.BAZTANHARANA.COM gazkiak erakusten baitituzte. Euskaraz eta gazteleraz argitaratua dagoen atari honek urteko 50.000
bisita eta 4.500 jarraitzaile ditu Facebook-en.

1

Mendi irteerak
LESAKA
Lesakako Mendi Itzulia
Ekainaren 15ean.

Hildako mendizaleen
oroimenez ateraldia
Ekainaren 29an.

BAZTAN
Mendigoizaleen irteera
Ekainaren 22an.
Baztan herriz herri ibilaldia, 06:30ean
Baztanesatik abiatuta.
Almandoztik Arizkunera izanen da. Xehetasunak 40. orrialdean.
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
salgai
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mobleztatua dago. Berogailua, igogailua eta
trastelekuarekin. 16 milioi Pta/ 100.000 €. 948
585036.

kera ona. 948 630552.

MERKATU TTIKIA

LURRAK/ORUBEAK

948 63 54 58

salgai

info@ttipi.net edo www.ttipi.net
SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€
IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.
URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.
DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egongela, 2 komun, sukalde mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.
Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459
anzabal@anzabal.com

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
943 217817.
IGANTZI. 3 solairuko
etxea salgai (107 m2 solairuko), teilatu azpia eta
97 m2ko lur eremua. Aukera ona. 948 630552.
ETXALAR. Borda bere
lur eremu eta baimenekin salgai. 661 121540.
LESAKA. 50 m2ko baje ra eta pisua salgai.
112.000 euro.  948
630552.
BERA. Etxebizitza atxikia salgai. 200 m2. 3 solai ru, kalitateko materialak,
4 logela, 2 bainugela, garajea (27m2) eta lorategia
(75m2). 3 autorentzako
aparkalekua. 350.000
euro (Prezio negoziagarria).  636 880115
(19:00etatik aitzinera).

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan
TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

ARRAIOZ. Baserria salgai edo errentan emateko. 609 973306.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko
LESAKA. Apartamentua errentan emateko
irailaren 15etik aurrera
astelehenetik ortziralera. 2 logela bakoitza bere komunarekin, sukaldea eta egongela. Telebista. Kotxea behar da.
Herritik 2 KM. 678
855056.
IRUÑEA. Baztandar batek ikasleendako pisua
errentan emateko
UPNAtik 5 minututara.
620 209663.
BERA. Kanttonberri karrikan pisua errentan
emateko. Mobleztatua.
649 069745 (Deitu
17:00etatik aitzinera).
ITUREN. Etxea errentan emateko. 2 logela,
2 bainugela, egongela

eta sukaldearekin. Toki
lasaia. 680 456866.
LESAKA. Ote kalean pisua errentan emateko.
Berritu berria eta mobleztatua. Ganbara ere
badu. 661 262531.
BERA. Legia karrikan
90m2ko pisua errentan
emateko. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2
komun, igogailua, berogailua eta balkoi zabala. Eguzkitsua. 659
152175 / 699 387463.
BERA. Altzateko Plazan pisua errentan emateko. Igogailuarekin, 3
logela, egongela, sukalde zabala eta berogailua. Guz tiz ekipatua.
 665 716126/ 685
727560.
LESAKA. Eltzeta karrikan 85m2ko pisua errentan emateko. Oso argitsua, sukaldea, egongela, 3 logela, 2 bainugela
eta 2 balkoirekin. Mobleztatua. 629 480624.

ZERRIKIA

BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 51 € (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra
4,34
1.koa
4,11
2.koa
3,96
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra
4,44
1.koa
4,15
2.koa
4,01

Zerramak:
0,740 € Kg/bizirik. (=)

BERA. Pisua errentan
emateko. 2 logela,
egongela, sukaldea,
bainugela. 450 euro.
620 028625.
DONEZTEBE. Parrokia
karrikan pisua errentan
emateko. 3 logela, 2 komun, egongela eta sukaldea. Balkoi handia.
Igogailua. Dena mobleztatuta. 3. solairua. 665
709848.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko
BERA. Suspela auzoan
nabe eder bat errentan
emateko. 677 471966.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai
LESAKA. Eltzetako plazan lur azpiko garajea
salgai. 646 774117.
BORTZIRIAK. Martxan
dagoen pabiloi industriala salgai. 500 m2. Au-

ELIZONDO. Emakume
bat edozein lanetan ariko litzateke: etxeko garbiketak egiten, haur edo
adineko pertsonak zaintzen, ostatuko lanetan...
689 449933.
ELIZONDO. Emakume
euskalduna lanerako
prest: haurrak zaintzeko, etxeko-lanetarako,
ostalaritzan (sukalde eta
garbiketak), obradoreak... 688 621570.
ELIZONDO. Neska
gaztea lan bila: garbiketa lanak, haurrak zaintzeko, ostalaritzarako...
632 967704.
ESKUALDEA. Interna
bezala, esperientziaduna eta erreferentziekin.
Externa bezala, orduka
lan egiteko prest: helduak, haurrak, garbiketa... 653 645701 / 618
492937.
BERA. Emakume euskalduna garbiketa lanak
egiteko prest.  661
068368.
Doneztebeko 25 urteko neska euskaldun
bat dendetan dependienta, adineko pertsonak zain tzen, etxeak

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 23tik 30era bitarteko prezioak)

BASERRIA

Zerri gizena
1,378 € kiloa. (+0,017)

LANA

eskariak

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da
BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzialak eta nabeak salgai.

IGANTZI. 2.525 m2ko
lur eremua salgai, herrigunean. Unifamiliarrerako. Aukera ona. 609
708797.

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 238,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 6,30/6,90
8-10 kilokoak: 5,10/5,80
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garbitzen, zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo
administrari bezala lanean ari tzeko prest
Doneztebe - Baztan aldean. Kotxe propioarekin. 649 901395.
DONEZTEBE. Emakumea orduka lanean aritzeko prest: garbiketa
lanak egiten, sukalde laguntzaile...  673
372938.
ARIZKUN. Arkitektura
ikasle batek Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergo mailako klase partikularrak emanen lituzke. 680 187344.
Esperientzia duen
neska batek haurrak
zaintzen lan eginen luke, Bera edo inguruan.
627 609332.

MERKATU TTIKIA |
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apirila arte. 162.500 KM.
3.150 euro negoziagarriak. 696 763842.

MOTORRAK
tailerrak

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA

eskaintzak
BERA. Ile-apaindegi batean esperientzia duen
pertsona bat behar da.
638 906573.
BERA. Frantses pixka
bat dakien pertsona behar da Larungo benta
batean bertako langileei bazkaria prestatzeko
eta ostatuan laguntzeko. Sukaldean esperientzia duena.  607
566022.
ZUGARRAMURDI. Kattalin jatetxean frantsesa dakien zerbitzaria behar da. 948 599146/
948 599009.

IRUN. Taxi lizentzia salgai, jubilazioa dela-eta.
630 123959.
ORONOZ. Egurra xehetua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera eramanen da. 676 242520.

oparitzeko

Aurkitutako zakur bat
zainduko duen norbaiten bila ari gara. 610
466198.

saldu

ANIMALIAK
saldu

Aulkia eta mezedora
salgai. 660 870536.

Haritzezko altzari berria, erabili gabea salgai.
Neurriak: 1,95 metro zabalera, 2,20 m altuera eta
0,57 m sakonera. Telle txean erositakoa, primeran dago. Prezioa dendan 4.000 euro. 2.000
eurotan salgai. Nahi izanez gero dendara dei daiteke egoeraz galdetzeko. 600 524041.

Bi ahari muturgorri salgai, bat adarrekin, bertzea gabe.  606
019337.

DENETARIK
salerosketak

I R U N . T i t u l a r r a re n
heriotzagatik taxi lizen tzia salgai. Saltzeko presa. 629 438753.

–HIRIGINTZA–
Udaleko Tokiko Gobernu Batzordearen akordioak, 2014ko
apirilaren 20koak:
• Kaxerna 2. Sektoreko
UE9ko (SK2-UE9) Urbanizazio Proiektua hasiera batez
onestea
• UE-LEKUEDEReko Borondatezko Birzatiketa
Proiektua eta Hirigintza Hitzarmena hasiera batez onestea.
Espediente hauek jendeaurrean izanen dira 20 egunez,
dagozkien iragarkiak NAOn
argitara ematen direnetik.
Bera, 2014.04.14
ALKATEA,
Mª Sol M. Taberna Iratzoki
eurotan salgai.Bizitza
osorako. 600 524041.

LESAKA. 2 asto ernari
salgai, euskal arrazakoak eta prezio onean.
690 181644.
2006ko Renault Kangoo 1.5DCI salgai.
Egoera onean eta ongi
zaindua. Gurpilak, olioa
eta filtroak berriki aldatuak. IAT-ITV 2015eko

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN
AKORDIOAK

ANIMALIAK

MOTORRAK
LEITZA. Autokarabana
(McLouis Glen 430) salgai. 6 plazakoa. 24.500
euro.  669 828791
(Whatsapp badu).

hetua. 659 867287/
699 461394.
Idazmahaia salgai.
660 870536.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-

Haritzeko altzari trinkoa salgai. Neurriak: zabalera 2,27 m, altuera
2,07 m eta sakonera 0,60
m. Erabili gabea, egoera ezin hobean. Telletxean erositakoa, dendara
dei daiteke egoerari buruz galdetzeko. 1.000
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URTEBETETZEAK

urtebetetzeak

Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€
Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,37€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Ekainaren 22an
URKO ALEMAN
ETXENIKEk eta
ekainaren 26an
aitatxok urteak
beteko dituzte.
Aunitz urtez!
Muxu bat amatxoren partetik.

Zorionak gure
IBAI VILLANUEVA
NAVARROri bere
2. urtebetzean
Alkaigako familia guztiaren
partetik. Muxu
haundi bat!

Legasako ANDER
ZELAIETA
EULATEk 4 urte
beteko ditu ekainaren 13an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi bat
Igantziko familiaren partetik.

Donamariako NAHIA eta EKAIN
TELLETXEAk 6 urte beteko dituzte
ekainaren 21ean. Zorionak eta
muxu haundi bat familia guztiaren
partetik. Ongi ongi pasa eguna
txikitos!

EGOIk ekainaren 19an bi urte
beteko ditu eta OLAIAk ekainaren
26an 5 urte. Aunitz urtez OronozMugairiko anai-arreba xarmant
hauei eta mila muxu potolo.

Urrozko AMATXI
MARGARIk urteak
beteko ditu ekainaren 17an. Aunitz urtez eta mu xu haundi bat senide, seme-alaba, biloba eta birbiloben partetik.

OIHAN ARANGURENek urtea beteko du ekainaren
17an. Aunitz aurtez gizontxo.
Prestatu pastela
goxoa amatxi,
izeba-osaba, Naia
eta Olaiarentzat.

Lesakako OIHAN ARANGUREN
MUTUBERRIAk ekainaren 17an
urtea beteko du. Aunitz urtez eta
muxu potolo bat etxekoen partetik.

Sunbillako UNAX eta ANDER
LARRABURU HERNANDORENAk 7 eta
5 urte bete dituzte maiatzaren
28an eta ekainaren 5ean.
Zorionak biei eta muxu haundi bat
beren amatxiren partetik.

Sunbillako UNAX eta ANDER
LARRABURU HERNANDORENAk maiatzaren 28an eta ekainaren 5ean
7 eta 5 urte bete dituzte. Muxu
haundi bat bere familia guztiaren
partetik. Segi txintxo-txintxoak
izaten. Zorionak!

Lesakako UXURI PORTUk urtea
bete du ekainaren 5ean. Zorionak
trasto! Muxu haundi haundi bat
Errenteriako familia guztiaren
partetik!

Igantziko XIKER IRATZOKI PORTU
gure etxeko traktoristak 2 urte
bete ditu ekainaren 1ean.
Zorionak eta txokomarrubizko
muxu potolo bat etxekoen partetik
eta bereziki Eneritzen partetik.

Lesakako UXURI PORTU eta ATATXI
JOXE LUIXek ekainaren 5 eta 11n
urteak bete dituzte. Bilobak urtea
bete du eta atatxik, berriz, 65 urte
bete ditu, a ze jubilazioa ailegatu
zaizun! Bilobez inguratuta ospatu
beharko! Zorionak eta muxu potolo bat biei denon partetik.

AMAIUR eta AINITZE OLAZABAL
TAPIA Beheko-errotako bikote
alaiak 6 urte beteko ditu ekainaren 16an. Zorionak, muxu pila bat
bioi eta mila esker egoera zailetan
aitzinera egiteko indarra emateagatik: atta eta ama.

Sunbillako JOANES eta IGORrek
ekainaren 12an eta 24an urteak
beteko dituzte. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik eta muxu haundi bana Urkiren partetik. Bazkari
goxoa prestatu!

Ekainaren 10ean Elgorriagako
MAITANEk 8 urte bete ditu eta bere
anaia JOKINek ekainaren 13an
3 urte beteko ditu. Zorionak
Nerea, Patxi eta berexiki zuen
laguna den Aimarren partetik.
Muxuak.

Gazteluko MIKEL ITURBIDE
CUBEROk 2 urte bete zituen ekainaren 9an. Zorionak eta muxu
potolo bat aita, ama eta bereziki
arreba Aitanaren partetik.

Gazteluko MIKEL ITURBIDE
CUBEROk 2 urte bete ditu ekainaren 9an. Zorionak eta muxu haundi-haundi bat familia guztiaren
partetik, bereziki bere lehengusina
Naroa eta Arianaren partetik.

3 ohatzeko litera salgai. Egoera onean, 1
metro zabal, 2,55 m luze. Armairu eta baldekin. Koltxoiak eta 2 nordiko opari.  618
962622.

Haritzezko botilategia
salgai, irekitzekoarekin
eta kopak uzteko tokiarekin, 40 botilentzat. Neurriak: 1 metro zabaleta,
1,83 m altuera eta 0,37
m sakonera. Telletxean
erosita, prezioa dendan

1.500 euro, 700 eurotan
saltzen da. 600 524041.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.net
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